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Cele mai importante 
numere de telefon

ERĂ NOUĂ ÎN GOSPODĂRIREA 
DEȘEURILOR ÎN LOCALITATEA AGRIȘ
Din luna iulie o firmă nouă va colecta deșeurile în comuna 
Agriș, însă nu aceasta este principala noutate pentru lo-
cuitori.  pagina 2

SUCCES RĂSUNĂTOR PENTRU 
A IX-A EDITIE A FESTIVALULUI „ORGONA”
Toți cei care au participat la cel mai cunoscut, cel mai ca-
litativ și cel mai indrăgit festival de dans popular din regi-
une, au urcat pe parchetul de dans în prima duminica a 
lunii mai.  pagina 5

O TÂNĂRĂ DIN AGRIȘ 
A OFERIT ANAFURA PAPEI FRANCISC
Pentru mine a fost un cadou imens nu doar faptul ca m-am 
întâlnit cu Preasfinția Sa, ci și că am avut ocazia să îi ofer Pa-
pei Francisc anafura în cadrul Sfintei Liturghii de la Șumuleu 
Ciuc” spune Márta Budai.  pagina 5
 
CÂND TRACTORISȚII FAC LEGEA ÎN AGRIȘ
Le-au curățat, le-au impodobit, au pornit motoarele și nici 
claxoanele tractoarelor nu au avut răgaz, aceasta ar putea fi 
descrierea succintă a Festivalului Tractoriștilor din Agriș.  
 pagina 6

În loc de a urma tradiția 
unui sfârșit de an scolar 

bine incetățenit, la Agriș a 
avut loc un moment capti-
vant și plin de invățăminte, 
de nostalgii dar și cu privi-
rea îndreptată spre viitor. Nu 

doar elevii Școlii Gimnaziale 
„Csury Balint” au fost salu-
tați de către profesori, ci și-au 
dat întâlnire și cei care și-au 
luat rămas bun de la școală în 
1959. Da, cei care au absolvit 
cu 60 de ani în urma!

În clasa profesoarei Vagrin 
Ilona, 26 de elevi au absolvit 
cele 7 clase a școlii gimnazia-
le, dintre care 11 au reușit să 
participe la acest eveniment: 

(continuare în pagina 3)

TRECUT ȘI PREZENT, ÎNTR-O 
ÎNTÂLNIRE INEDITĂ LA AGRIȘ
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Docsa András, Ilonczai (Nagy) 
Ilona, Simon (Tegze) Ida, Kari-
kás (Vida) Ilona, Kósa (Simon) 
Róza, Ilonczai (Löchli) Ida, Ma-
kay Lehel György, Jáger István, 
Karikás István, Németh István, 
Márton Ferenc.

În afară de aceștia, din clasa 
de acum 60 de ani au mai fă-
cut parte: Albert Klára, Balogh 
Aranka, Bartus Anna, Király 
Mária, Papp Etelka, Pinkovai 
Éva, Szarvas Katalin, Szilágyi 
Juliánna, Czibere István, Czi-

bere Miklós, Kiss Kálmán, Ma-
kai Gyula, Márton Lajos, Min-
csik Zoltán și Szabó Endre, în 
care au predat dascălii: Dobos 
Gyula, Salamon Irén, Mincsik 
Zoltán și Kiss Irma. Directorul 
școlii a fost Csatári István. „Este 
un punct de hotar atât pentru 
tineri cât și pentru „vechii ab-
solvenți” a rezumat preotul Ko-
vács Sándor, în cadrul liturghiei 
oficiată cu acest prilej. Decanul 
a subliniat și faptul că bătrânii 
elevi au trăit într-o perioada în 
care nu au avut voie să își amin-
tească de propriile rădăcini.

„Dar voi ați fost puternici și 
ați rezistat, deoarece ați primit 
un asemenea bagaj de invăță-
tură de la dascălii voștri și una 
spirituală de la preoți care va 
permis să pășiți pe drumul 
dreptății – cu bucurie, credin-
ță și speranță în inimi. Dacă 
Dumnezeu e cu noi, cine poa-
te fi împotriva noastră? Astfel 
că vă doresc vouă și tinerilor 
prezenți aici, să nu dați înapoi, 
deoarece aveți un cadou veș-
nic, o viața veșnica primite de 
la Dumnezeu”.

De asemenea, în fața par-
ticipantilor a luat cuvântul și 
primarul Márton Zsuzsanna, 
care i-a felicitat pe absolvenți 
și le-a mulțumit dascălilor 
pentru munca depusa, iar pă-
rinților pentru încrederea de 
care au dat dovadă. Primarul 

a subliniat și faptul că este o 
onoare că are posibilitatea 
să salute absolvenții școlii de 
acum 60 de ani, cărora le-a 
înmânat câte o diplomă de 
onoare.

La sfârșitul ceremoniei reli-
gioase, Gábor Annamária, di-
rectoarea școlii din localitate 
a transmis un cuvânt de salut 
absolvenților.

„Ne-am rupt legăturile în 
ultimii 60 de ani, sunt care 
domiciliază în America, iar 
alții, din păcate, nu mai sunt 
printre noi. Așa că mă bucură 
nespus că am reușit, totuși, să 
ne întâlnim astăzi, și sper să 
nu fie ultima ocazie de acest 
fel”, a subliniat organizatorul 
de suflet al evenimentului, 
pastorul Makay Lehel György, 
care domiciliază în Ungaria.

Din luna iulie o firmă nouă 
va colecta deșeurile în 

comuna Agriș, însă nu aceas-
ta este principala noutate 
pentru locuitori. De acum 
încolo doar aceia trebuie să 
plătească taxa de salubrizare 
care produc deșeuri.

În ultimii 6 ani Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară So-
meș-Tur a colectat și transportat 
deșeurile de pe raza comunei 
Agriș. Odată cu expirarea peri-
oadei, administrația locală nu a 
mai prelungit contractul. Care 
a fost motivul ? În primul rând 
pentru faptul că taxele percepu-
te de asociație nu erau în funcție 
de numărul real al locuitorilor, 
ci raportat la datele statistice. 
Adică, și aceia au plătit, care nu 
au produs deșeuri. Mai exact, 
și aceia care nici nu locuiau pe 
raza comunei, având acolo doar 
reședința din buletin.

Pentru a restabili bunul mers 
al lucrurilor, administrația loca-
lă a încheiat contract cu o altă 
firmă, și anume cu Mondorek, 
care de acum încolo colectea-
ză deșeurile în zilele de luni în 
Agriș, iar marți în Ciuperceni. Din 
două în două săptămâni se co-
lectează deșeurile gospodărești 
și plasticele, iar odată pe lună 

sticlele. De asemenea, de acum 
încolo taxa de salubritate (340 
lej/tonă plătită de primărie) va fi 
platită doar de cei care locuiesc 
pe raza comunei. Cei care nu au 
resedința în localitate, trebuie 
să o dovedească la Primărie cu 
adresa la care locuiesc, cu un 
contract de muncă, etc. Cererea 
poate fi trimisă și pe adresa de 
e-mail a Primăriei Agris: comu-
naagris.ro. Puncte noi de colec-
tare a deșeurilor vor fi disponi-

bile de la mijlocul lunii august 
în localitatea Agriș. Tot atunci se 
vor distribui și sacii menajeri co-
lorați. „In condițiile în care scade 
cantitatea deșeurilor menaje-
re, taxa rămâne nemodificată. 
Chiar din acest motiv atragem 
atenția locuitorilor cu privire la 
importanța colectării selective a 
deșeurilor menajere”, a subliniat 
Márton Zsuzsanna.

Primarul a subliniat și faptul 
că printre planurile administra-

ției locale se regăsește și achi-
zitionarea unui container, care 
va fi pus în curtea Primăriei și 
unde locuitorii vor putea arun-
ca deșeurile din hârtie. De ase-
menea, unul din planurile de 
viitor vizează amplasarea unui 
spațiu în care toți locuitorii vor 
putea depune și deseurile de 
alta natura.

Administratia locala le cere lo-
cuitorilor comunei să facă com-
post din deseurile organice și 
din resturile vegetale, iar pentru 
deșeurile de tip moloz, sunt ru-
gați să ia legătura cu reprezen-
tanții firmei Mondorek, la numă-
rul de telefon 0756054102.

Cu trei ani în urmă a pornit la drum Festivalul „Câmpia 
Someș” care, deși este vorba despre un timp extrem de 

scurt, s-a dezvoltat foarte mult, atât din punct de vedere 
calitativ cât și din cel al atracției.

Anul acesta cei interesați sunt așteptați în data de 4 august 
la festival, care în 2019 vine și cu o noutate. Locul olimpiadei 
tărănești va fi luată de olimpiada copiilor. Astfel, în acest an, 
în locul taților și fraților mari, participanții vor putea să le țină 
pumnii copiilor în cadrul probelor de concurs.

Nu s-a uitat nici traditionalul concurs de gătit, iar în cadrul 
diverselor programe artistice se vor prezenta și localitatile 
Asociatiei Câmpia Someș. Își vor prezenta valorile și tradițiile 
care le-au consacrat. Asta înseamnă, de fapt, că festivalul de-
vine unul transfrontalier, deoarece vor participa reprezentan-
ții unor localități din Ungaria și Ucraina.

Principalul punct de atracție al fiecarui festival sunt însă 
concertele. Așa va fi și de aceasta data. Pe scena festivalu-
lui va urca celebru Horea Someșan, trupa Fek, respectiv una 
dintre cele mai în vogă trupe ale hip-hop-ului din Ungaria, 
care și-a pus bazele în 1991, iar în 2011 s-a reactivat, cei de la 
Happy Gang. 

Slagerele pop-dance vor fi apoi „înlocuite” de muzica hard 
rock, punctul culminnat al serii fiind asigurat de Homonyik 
Sandor, un monstru sacru al muzicii ultimelor trei decenii al 
rockului maghiar. De numele acestuia se leagă o serie de sla-
gere, din care va prezenta un buchet muzical în seara zilei de 
4 august la Agriș, în cadrul Festivalului „ Câmpia Someș”.

ERĂ NOUĂ ÎN GOSPODĂRIREA 
DEȘEURILOR ÎN LOCALITATEA AGRIȘ

FESTIVALUL „CÂMPIA SOMEȘ” VA FI UNUL 
TRANSFRONTALIER

Anul trecut, trei kilometri de trotuare a construit, prac-
tic de la zero, administrația locală din Agris, iar lucră-

rile inaintează în același ritm și în acest an.

În prima jumătate al acestui an, două străzi au trotuare noi. 
Este vorba despre strada Morii și capătul străzii Poc. În acest 
ultim loc nu a existat niciodată trotuar.

Lucrările gândite de administrația locală nu se opresc însă 
la acest nivel. În lunile următoare este prevazută betonarea 
străzii Micula, pe un tronson de 1200 de metri, respectiv 
construirea a unui kilometru de trotuare în localitatea Ciu-
perceni, în completarea tronsonului de 1 kilometru, finalizat 
anul trecut.

DOUĂ TROTUARE SUNT FINALIZATE. VIN ALTELE LA RÂND

TRECUT ȘI PREZENT, 
ÎNTR-O ÎNTÂLNIRE 
INEDITĂ LA AGRIȘ
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„Pentru mine a fost 
un cadou imens nu 

doar faptul ca m-am în-
tâlnit cu Preasfinția Sa, ci 
și că am avut ocazia să îi 
ofer Papei Francisc anafu-
ra în cadrul Sfintei Litur-
ghii de la Șumuleu Ciuc” 
spune Márta Budai. Tână-
ra din Agriș nu doar că a 
avut ocazia să participe la 
Sfânta Liturghie oficiată de 
Sfântul Părinte, dar a pu-
tut să urmărească întreaga 
ceremonie chiar de lângă 
altar și apoi să îi ofere li-
derului spiritual catolic, 
anafura.

La data de 1 iunie peste 
100.000 de credincioși au 
participat la vizita efectuată 
de papa la Șumuleu  Ciuc. Și 
din Agriș mulți au luat dru-
mul spre acea localitate, în 
mod organizat, ori individual. 
Márta Budai s-a inscris în Or-

ganizația Tinerilor Catolici din 
județul Satu Mare, dorind cu 
ardoare să participe la Sfânta 
Liturghie, să se întâlnească 
cu Sfântul Părinte, respectiv 
cu călugărul franciscan Böjte 
Csaba, sau așa cum îl cunosc 
cei mai mulți, cu fratele Csaba.

Planurile sale nu au mers 
tocmai ca pe roate, având în 
vedere faptul că, cu o seară 
înainte a avut banchetul de la 
terminarea liceului, trebuind 
astfel să aleagă dintre două 
evenimente marcante pentru 
viața ei.

„Pentru mine a devenit foar-
te repede clar că voi alege să 
particip la vizita papei, chiar 
dacă știu că și banchetul este 
un eveniment important. 
Faptul că am avut ocazia să îi 
ofer papei anafura, în cadrul li-
turghiei, pentru mine este un 
moment inălțător care îmi va 
marcha întreaga viață”, spune 
Márta Budai.

La rândul său papa i-a oferit 
Martei un mic cadou, un roza-
riu din argint, pe care îl păs-
trează ca pe o relicvă. 

Exemplul tinerei demon-
strează că nu contează de 
unde vii, având în vedere că 
în urma recensământului din 
2011 reiese că în Agriș doar 
15,5% sunt catolici, față de 
38,4% reformați. Exemplul 
Martei arată că contează doar 
dacă ai credința, te increzi în 
ceva, pentru care ești în stare 
să aduci sacrificii.  

Șapte localitați fac parte 
din cadrul Asociației de 

Valori Câmpia Someș, un 
proiect inedit. Din data de 
8 mai, Agrișul este unul din 
membri grupului.

Cu toate că Asociația de Va-
lori Câmpia Someș s-a născut 
având ca baza Legea de Valori 
Hungarikum, partea inedită o 
constituie faptul că aceasta 
este singura care are un ca-
racter transfrontalier. Din Aso-
ciația Câmpia Someș fac par-
te 91 de localitați, de la Tisa 
pănă la Seini. Odinioară aces-
tea făceau parte din Satmarul 
istoric, iar în prezent sunt răs-
pândite pe teritoriul a trei țări: 
România, Ungaria și Ucraina. 
Punctul nodal al regiunii este 
Dicționarul Câmpia Someș, 
editat în 1935-1936, conce-

put de lingvistul Csűry Bálint, 
născut în Agriș. Astfel, nu este 
de mirare că Agrișul joacă un 
rol important în acest deme-
rs, în afara de aceasta locali-
tate, în data de 8 mai au mai 
semnat pactul de adeziune 

și: Szamosszeg, Szamoskér, 
Panyola, Kérsemjén, Csenger 
și Vetiș.

„Scopul nostru este nu doar 
păstrarea tradițiilor, ci și dez-
voltarea regiunii” a subliniat 
primarul din Agriș, Márton 

Zsuzsanna. „În primul rând tu-
rismul constituie un potențial 
inedit pentru regiune, care ar 
da de lucru pentru mulți oa-
meni, garantând astfel bunăs-
tarea oamenilor”.

„Sinteza valorilor culturale și 
naturale este principalul nos-
tru scop. De asemenea, este 
foarte important că s-a con-
cretizat o așa numită gândire 
comună, care are drept scop 
dezvoltarea localitaților regiu-
nii” a conchis Iuliu Ilyés, prima-
rul comunei Vetiș.

„Regiunea Câmpia Some-
șului are ca puncte comune 
limba, specificițatile gastro-
nomice și tradițiile. Dar să nu 
uităm nici de locurile istorice, 
personalitățile marcante ale 
locurilor, valorile naturale” 
spune primarul Márton. „Sco-
pul nostru este să fim mult 
mai atenți la aceste valori”.

Ca un prim pas concret în 
acest sens, se lucrează la o bază 
de date a programelor cultura-
le a localitaților regiunii.

Să avem grijă de noi și de 
mediul înconjurător, a 

fost sloganul de zi cu zi, la 
începutul lunii iulie, la gră-
dinița din Ciuperceni.

Copiii din Ciuperceni și cei 
din Agrisul Nou au participat 
la o tabără de vară în cadrul 
căreia au învățat lucruri utile 
despre mediul înconjurător, 
plante și animale, dar și des-

pre structura corpului ome-
nesc în cadrul unui proiect 
pedagogic cu totul inedit. 
Mai nou, orice orientare pe-
dagogică consideră ca fiind 
esențială invățarea practică. 
Dacă în urmă cu câțiva ani 
constituia un lucru de nede-
scris dacă cei mici vedeau o 
fotografie cu rezoluție ridica-
tă despre plante, azi, pe lângă 
atracția vizuală, este impor-
tantă ca și copiii să simtă, cu 
adevărat, ceea ce văd.

Acesta este scopul Asociatiei 
OvidiuRo, care sprijină în prin-
cipal dezvoltarea copiilor de 
grădiniță, proveniti din familii 
defavorizate. Acestui program 
i s-au alăturat educatoarele: 
Bianca Bărbos, Delia Pop și 
Georgiana Toma, respectiv în-
vățătoarea Mihaela Lazăr, care 
au îmbrățișat voluntariatul, 
ocupându-se timp de doua 

săptămâni cu cei mici. Înain-
te de demararea programului 
dascălii au participat la cursuri 
de pregătire, finanțate de aso-
ciație. De asemenea, pe lângă 
pregătirea dascălilor, asociația 
a asigurat și baza materială 
necesară celor două săptă-
mâni de program. Potrivit ce-
lor declarate de copii, aceștia 

au fost mândri de faptul că au 
reușit să interpreteze hărțile, sa 
folosească globul pământesc 
și alte cunoștințe practice ex-
trem de utile.

Datorită feed-back-ului po-
zitiv, pedagogii caută soluții și 
oportunități pentru organiza-
rea unor programe asemănă-
toare și în viitor.

Toți cei care au partici-
pat la cel mai cunoscut, 

cel mai calitativ și cel mai 
indrăgit festival de dans po-
pular din regiune, au urcat 
pe parchetul de dans în pri-
ma duminica a lunii mai.

Festivalul de dans popular „Or-
gona” s-a născut din visul lui 
Szarvas Károly, cel care a pus 
bazele Asociației „Csodaszar-
vas” din Agriș, eveniment care 
în acest an a ajuns la cea de-a 
IX-a ediție, cu sprijinul Primări-
ei din localitate și al Centrului 
de Creație din Satu Mare.

Străzile localității au inflorit 
în prima duminică a lunii mai, 
când tineri, îmbrăcați în portul 
popular au străbătut cu caru-
țele impodobite cu flori, dru-
murile din comună, întonând 
cântece populare. După acest 

demers, totul s-a concentrat la 
Căminul Cultural din localita-
te. Gazdele din cadrul Asocia-
ției „Csodaszarvas” au încântat 
publicul, dar și celelalte an-
sambluri de dansuri populare.

Pentru întreaga activita-
te desfășurată în domeniul 
dansului popular, Szarvas 
Károly a fost felicitat de către 
primarul Márton Zsuzsan-
na, dar și de senatorul Turos 

Lóránd și de deputatul Erdei 
D. István. De asemenea, Ioan 
Bumbar și Năstaca, respectiv 
Ioan Bejera și Ana au fost dis-
tinși de către primar cu oca-
zia implinirii a 50 de ani de 
la incheierea căsătoriei. Pro-
gramul artistic s-a terminat 
cu o binemeritată petrecere, 
unde toți cei prezenți s-au 
prins în dans.

E OFICIAL ! AGRIȘUL ESTE MEMBRU ÎN 
ASOCIATIA DE VALORI CÂMPIA SOMEȘ

TABĂRĂ DE VARĂ PENTRU COPIII DIN CIUPERCENI SUCCES RĂSUNĂTOR PENTRU A 
IX-A EDITIE A FESTIVALULUI „ORGONA”

O TÂNĂRĂ DIN AGRIȘ A OFERIT ANAFURA PAPEI FRANCISC
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Le-au curățat, le-au impo-
dobit, au pornit motoa-

rele și nici claxoanele trac-
toarelor nu au avut răgaz, 
aceasta ar putea fi descrie-
rea succintă a Festivalului 
Tractoriștilor din Agriș.

Festivalul  a ajuns deja la cea 
de-a IV-a ediție, la finalul cam-
paniei agricole din primăvara 
acestui an.

„După munca din primăva-
ră, respectiv înainte de seceriș 
considerăm că este binevenit 
să petrecem o după-amiază 
impreună, să râdem destinși, să 
povestim și să ne simțim bine. 
Făcând o retrospectivă a anilor 
trecuți putem să spunem că 
comunitatea noastră se bucu-
ră de astfel de momente, mo-
tiv pentru care le organizăm 
cu mult drag” a subliniat orga-
nizatorul principal al festivalu-
lui din acest an, Mora Botond, 
viceprimarul comunei Agriș.

Festivalul are deja o im-
portantă amprentă familială, 
având în vedere ca începând 
de la copii și până la vârstnici, 
adică mai multe generații măr-
șăluiesc alături de tractoare în 
cadrul evenimentului și au 
luat parte la retro-party-ul de 
după acest moment.

„Cu patru ani în urmă festi-
valul a pornit la drum cu un 
bal al tractoriștilor, moment 
în care doar doua tractoare au 
marșaluit și s-au postat în fața 
căminului cultural din locali-
tate. Anul acesta 40 de trac-
toare s-au inșirat pe drumurile 
din comună, momentul prin-
cipal al festivalului fiind înmâ-
narea diplomelor. Cu toate 
acestea, cel mai important 
este faptul că locuitorii comu-
nei să se simtă bine, în largul 
lor, și să petrecem împreună 
momente frumoase” spune 
primarul comunei Agriș, Már-
ton Zsuzsanna.

Pentru ca locuitorii comunei Agriș să cunoască cât 
mai mult din munca angajaților Primăriei și nu în 

ultimul rând aspecte inedite din cadrul activității de zi 
cu zi al administrației locale, în paginile ziarului „Jur-
nalul de Agriș” am pornit la drum un serial în acest 
sens. Acest demers continuă cu secretarul comunei 
Agriș, Ionela Podină.

Tânăra mămică a absolvit Facultatea de Drept din Timișoara, 
după care în 2014 și-a finalizat studiile masterale, alegându-și 

ca tema Dreptul Comercial. Ulterior s-a angajat ca și consilier 
juridic la o firmă de transporturi, iar apoi ascultând de vocea 
locurilor natale, s-a mutat acasă. Lucrează în calitate de secretar 
din data de 2 mai 2019, în urma concursului câștigat cu brio 
pentru obținerea acestui post.

Dar cu ce se ocupă un secretar de comună? În cadrul apa-
ratului propriu al primarului, acesta este cea mai puțin vizibilă 
funcție din punct de vedere al locuitorilor. Cu toate acestea, este 
cea mai importantă.

„La mine ajung toate firele și eu sunt cea care coordonează 
activitatea birourilor din cadrul Primăriei” explică Ionela Podină. 
Apoi, vine și cu alte precizări: ea este cea care pregătește proiec-
tele de hotărâre, consemnează procesele verbale ale sedințelor, 
ține legătura cu prefectura, supervizează din punct de vedere 
juridic deciziile primarului și hotărârile Consiliului Local... Pe scurt, 
ea este cea care are grijă de aspectele juridice în cadrul Primăriei.

Puțini sunt cei care știu că secretarul are și orar de audiențe. 
Ionela Podină își tine audiențele luni și marți, în intervalul orar 
09.00-12.00.

„Ușa mea este deschisă pentru oricine, pot fi solicitată oricând 
în perioada orarului de lucru” spune cu un zâmbet simpatic Io-
nela. Cu ce probleme îi bat cetățenii la ușă ? În primul rând cu 
acelea a căror rezolvare presupune un aspect juridic.

„Zilele trecute am fost căutată de o persoană care se interesa 
cu privire la documentele necesare în caz de divorț. Cele mai 
multe întrebări se referă însă la documentele legate de imobile” 
spune aceasta.

Primarul din Agriș este 
primul președinte al 

Asociației din afara grani-
țelor Ungariei.

Primarul comunei Agriș, Már-
ton Zsuzsanna a fost aleasă 
în funcția de președinte al 
Asociației Familiilor din Bazi-
nul Carpatic. Creată în 2001m 
asociația a luat această deci-
zie în cadrul sedinței de ale-
geri din data de 19 mai, orga-
nizată la Budapesta.

Cu 18 ani în urmă asoci-
ația a pornit la drum având 
ca scop răspândirea ideii de 
prietenie familială în Bazinul 
Carpatic și să constituie un 
punct de legătură cu alte aso-

ciații familiale din regiune. De 
asemenea, asociația depune 
eforturi pentru a întări con-
știința populatiei maghiare 
și continuitatea în ceea ce 
privește folosirea limbii ma-
ghiare peste hotarele Patriei 
Mama.

„Este o onoare enormă 
pentru mine această func-
ție. Nu mulți au șansa ca și în 
afara micii comunități în care 
trăiesc să primească un rol 
important în intrajutorarea 
familiilor”, a declarat la pre-
luarea funcției, Márton Zsuz-
sanna.

Totodată, noul președinte a 
subliniat importanța creșterii 
copiilor, dar și rămânerea pe 

plaiurile natale este una din-
tre cele mai importante sco-
puri ale asociației pe care o 
conduce.

Mandatul primarului Már-
ton Zsuzsanna în fruntea aso-
ciației este pe o perioadă de 
2 ani.

CÂND TRACTORISȚII 
FAC LEGEA ÎN AGRIȘ

AȘA MUNCIM NOI: 
IONELA PODINĂ

MARTON ZSUZSANNA ESTE NOUL PREȘEDINTE AL 
ASOCIAȚIEI FAMILIILOR DIN BAZINUL CARPATIC
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Nici Agrișul nu a rămas 
fără distincții importan-

te la Gala Handbalului a pro-
iectului transfrontalier Satu 
Mare – Ferencváros de hand-
bal feminin și a Asociației 
pentru Sportul și Cultura Săt-
măreană. Mai mult decât atât 
- a colectionat trei distincții.

Zeci de handbaliști participă 
la antrenamentele coordona-
te în Agriș de Paula Poptile, 
dintre care Dancsi Ágota s-a 
remarcat în mod special pen-
tru munca sa în cadrul galei 
organizate în ultima zi a lunii 
mai la Aquastar: în catego-
ria celor sub vârsta de 12 ani, 
Ágota s-a dovedit al treilea cel 
mai bun portar.

Pe locul trei s-a clasat și 
echipa comună Agriș-Livada, 
în cadrul categoriei „Echipa 
anului”, iar perechea de antre-
nori Paula Poptile – Rozsi Nor-
bert au cucerit locul II.

În luarea de cuvânt au făcut 
un anunț important deputatul 
FIDESZ Panczél Károly, Oláh 
Gábor, membru în consiliul 
de Administrație al Federației 
de Handbal din Ungaria și Kiss 
Zoltán, managerul de proiect: 
Începând cu următorul sezon 
cei 1000 de copiii, parte a pro-
iectului transfrontalier, își vor 
continua evoluția sportivă în 
cadrul Academiei de Handbal 
Maghiară.

„Cred că în cadrul acestui 
proiect care a prins viață în ju-

detele Satu Mare, Sălaj și Bihor, 
reușim să transcendem hota-
rele, și chiar și fără Schengen 
putem fi dintr-un proiect cu 
o astfel de anvergură. În acest 
caz sportul nu e doar despre 

disciplină, despre jocul în echi-
pă sau despre un stil de viață 
sănătos. Sportul ne unește, 
dând astfel dreptate premie-
rului Orbán Viktor” a subliniat 
deputatul Magyar Lóránd.

TRIPLĂ RECUNOAȘTERE PENTRU HANDBALUL DIN AGRIȘ

Pompierii voluntari din 
Agriș și-au apărat titlul 

de campioni cucerit anul 
trecut, în cadrul Concursu-
lui Județean pentru Situații 
de Urgența. Cavalerii focu-
lui s-au dovedit a fi cei mai 
buni, cei mai rapizi și cei 
mai profesioniști.

Reușita Agrișului nu se rezu-
mă doar la titlul de campioni 
județeni, aceștia s-au dovedit 

a fi și gazde primitoare. De 
fapt, aceasta a fost prima oca-
zie când Inspectoratul pentru 
Situații de Urgența (ISU) nu a 
organizat competitia în rese-
dinta de judet, și anume pe 
Stadionul Olimpia -Prodan.

„Este o onoare că noi am 
fost desemnați ca și gazde al 
acestei competiții” a subliniat 
primarul comunei, Márton 
Zsuzsanna. Administrația lo-
cală a demonstrat că dă dova-
dă de seriozitate și s-a dovedit 

a fi o gazdă de excepție pen-
tru organizarea competitiei.

În ceea ce privește con-
cursul, Agrișul nu și-a găsit 
nici de aceasta data echipe 
care sa i se opuna cu adevă-
rat. În prima etapă a avut loc 
concursul de stafete 4X100 
metri, traseul fiind ingreunat 
de adevărate acrobații pom-
pieristice. A urmat apoi proba 
de viteza 100 m, iar în a treia 
probă pompierii au avut de 
strâns cât mai rapid furtunul. 

În ultima proba, pompierii au 
trebuit să stingă focul, desigur 
contra cronometru.

Având în vedere că și-a cu-
cerit intâietatea, echipa din 
Agriș s-a calificat la etapa regi-
onală a competiției. În primul 
week-end din iulie, cei din 
Agriș au terminat concursul 
pe locul 4, urmând echipe 
din: Timis, Maramures și Salaj, 
dar finalizând înaintea unor 
echipaje din Arad, Bihor și 
Cluj.  

POMPIERII DIN AGRIȘ ȘI-A APĂRAT TITLUL!


