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JURNALUL AGRISde

Se dezvoltă 
infrastructura

În 2020, primăria va asfalta patru 
străzi laterale, lungi de aproape 
un kilometru și jumătate. „Una 
dintre marile noastre planuri în 
acest an este asfaltarea a patru 
străzi laterale care vor fi pavate 
pentru prima dată în istorie. Mă 
gândesc aici la străzile Csenge-
ri, Pescarilor, Csapó și Cimitiru-
lui, care sunt doar străduțe, cu 
o suprafață totală de 1300 de 
metri pătrați, dar totuși contează 
foarte mult pentru oameni să 
nu fie nevoiți să calce în noroi 
și în bălți” – a informat doamna 
primar. Pe lângă drumuri vor fi 
modernizate trotuarele și vor fi 
pavate cu pietriș drumurile ag-

ricole. „Ne va ajuta foarte mult 
mașina de tăiat tufișuri și încăr-
cătorul frontal cu cupă pe care 
l-am reușit să îl achiziționăm din 

resurse proprii la sfârșitul anului 
trecut. O parte semnificativă a 
populației lucrează în agricul-
tură, iar drumurile de mai bună 

calitate le ușurează munca” – a 
adăugat Zsuzsanna Márton.

(continuare pe pagina 2) 

Comuna agriș va finaliza multe planuri 
mărețe în 2020 în Ciuda Coronavirusului

Camere de supraveghere dotate cu funcții de citire a plăcuțelor de înmatriculare, Wifi gratuit în spațiile publice, sală de 
sport multifuncțională la Ciuperceni și înlocuirea completă a cablurilor de curent electrice din localitatea agriș, vechi de 

50 de ani  – doamna primar zsuzsanna márton a vorbit despre planuri mărețe atunci când am întrebat-o despre anul 2020 
în comuna agriș. nu vor lipsi nici dezvoltările considerate clasice: asfaltările, construcțiile de trotuar, pavarea drumurilor 
agricole, renovarea școlii și construcția unei noi clădiri pentru școala din agrișu nou au fost de asemenea incluse în buget.
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JURNALUL AGRISde

Înainte   și după
construirea   trotuarului

Sărbători luminate și Paște fericit tuturor locuitorilor comunei Agriș! În numele Primăriei și 
Consiliului Local Agriș, doamna primar Zsuzsanna Márton și viceprimar Botond Balázs Móra 
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Există, de asemenea, planuri 
de modernizare a rețelei tro-
tuarelor din Agriș. După ce 
anul trecut au fost construite 
2 kilometri, anul acesta vor să 
construiască cel puțin aceeași 
lungime. În Ciuperceni va fi 
construit un kilometru de tro-
tuar nou acolo unde nu exista 
niciun tronson pietonal până 
acum.

Locuri de joacă, terenuri 
de sport, clădiri școlare – 
cele mai importante noi 
locuri ale comunității 

„În ultimii ani am construit 
două locuri de joacă pentru 
copii, dar astfel de investiții 
vor continua și în acest an. 
Grădinița va avea un teren de 
minifotbal pentru cei mai mici, 
de ultimă generație, pe care 
l-am obținut printr-un proiect 
din Ungaria. Construcția unei 
aripi noi a școlii din Agrișu 
Nou a fost o problemă mai 
veche. În ciuda obstacole-
lor birocratice, se pare că 
anul acesta prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
II. vom reuși. Suntem pe ulti-
ma sută de metri, banii s-au 
alocat, așteptăm aprobarea 
Inspectoratului de Stat pentru 
Construcții. Noua aripă a clă-
dirii va găzdui, de asemenea, 
o sală festivă unde se pot or-
ganiza evenimente mai mici. 
Astfel, de sală vor beneficia nu 
numai elevii, ci și comunitatea 
în ansamblu” – a evaluat Zsu-
zsanna Márton. Însă nu doar 
la școala din Agriș se vor face 
investiții semnificative: un te-
ren de sport multifuncțional 
va fi construit în curtea școlii 
din Ciuperceni. 

Investiții inovatoare 
în conformitate cu 
cerințele anilor 2020

„În prezent, există 16 camere 
de supraveghere în comuna 
Agriș, dar am dori să creștem 

numărul acestora la 34 pentru 
a îmbunătăți securitatea pub-
lică. Vom cumpăra camere 
care nu numai filmează, ci sunt 
capabile să citească plăcuțele 
de înmatriculare ale vehicule-
lor. Deși există un nivel foarte 
ridicat de securitate publică – 
nu au existat deloc infracțiuni 
în ultimii patru ani – camerele 
noi ne ajută să îl menținem 
așa” – a spus doamna primar. 
În opinia ei, această dezvolta-
re este necesară, deoarece nu 
există poliție locală în sat, așa 
că orice s-ar întâmpla, mate-
rialele înregistrate pot fi cheia 
unei investigații.

Internet pentru toți
WIFI4EU: s-a lansat inițiativa 
Uniunii Europene pentru a 
oferi acces gratuit la internet 
wireless de mare viteză în lo-
curi publice. Agriș a aplicat 
cu succes, ceea ce înseamnă 
că rețeaua WiFi gratuită va fi 
implementată în 10 puncte 
din comună și va fi finanțată 
de UE. După implementare, 
acesta va putea fi folosit atât 
de bibliotecă, cât și de școlile 
din comună. 

Teatru în șura 
din Agriș

Pe lângă inovațiile tehnice, 
cultura va crește și ea la un ni-

vel superior. Zsuzsanna Már-
ton a vorbit despre licitația 
câștigată împreună cu loca-
litatea înfrățită din Transcar-
patia, Hecea, care a dus la 
construirea unui teatru de 
șură de 300 de metri pătrați 
în ambele așezări.

„Este un vis vechi de-al 
meu să am ocazia să merg la 
teatru în Agriș. Acum se pare 
că acest lucru se întâmplă și 
am dori să formăm grupuri 
de teatru de amatori împ-
reună cu alte așezări din re-
giune. Teatrul de șură este 
construit pentru ei și pentru 
comunitate.”

Înlocuirea cablurilor 
vechi de jumătate 
de secol

În Agriș, cablurile de curent 
electric nu au fost înlocuite 
din 1970. Oricât de econo-
mice ar fi aparatele electrice 
noi, locuitorii străzilor Micu-
lei și Csűry Bálint au raportat 
fluctuații de curent din cauza 
supraîncărcării sistemului. „De 
exemplu, dacă la o gospo-
dărie se prelucra grâul, s-ar fi 
putut întâmpla cu ușurință ca 
cuptorul cu microunde de la 
vecin să fi oprit. Din fericire, 
situația a fost rezolvată, iar în 
lunile februarie și martie am 
putut înlocui toate cablurile 

vechi” – a apreciat doamna 
primar.

Când amenințarea 
epidemiei se va 
termina...

Deși nu au fost înregistrate ca-
zuri de coronavirus în comună 
la momentul scrierii acestui ar-
ticol, impactul pandemiei  este 
evidentă. De exemplu, unele 
măsuri administrative au fost 
oprite sau amânate. Zsuzsanna 
Márton a raportat că, din ferici-
re în acest an multe dezvoltări 
sunt în domeniul construcțiilor, 
așa că până acum aceștia nu 
au fost oprite. Cu toate acestea, 

licitația pentru înregistrarea 
gratuită a terenurilor obținută 
de la oficiul de cadastru a fost 
amânată. „În 2020 intenționăm 
să înregistrăm terenuri de-a 
lungul drumului Kabola. Îi vom 
cere locuitorilor să își prezinte 
actele, contractele de vân-
zare, evidența terenurilor, iar 
topograful va ieși pe teren. 
Vom putea face acest lucru 
numai după trecerea pande-
miei. Vom convoca o ședință 
a satului în acest scop. Deo-
camdată, vă rog mult, dragi 
locuitori ai comunei Agriș, să 
rămâneți acasă. Vă voi anunța 
cu privire la orice schimbare” – 
cere primarul sătenilor.

Prima ședință online a Consiliului Local Agriş din istorie 
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pompierii voluntari din agriș au 
câștigat de două ori titlul județean 

și au reprezentat Județul satu mare 
la concursul regional al pompierilor 
organizat în localitatea noastră. da-
torită acestor fapte, îndreptățit s-a pus 
necesitatea achiziționării unui nou 
echipament și a unei mașini de pom-
pieri noi. 

În ianuare 2020 visul pompierilor și a con-
ducătorului lor, Miklós Márton s-a realizat: 
primăria orașului Syke a donat o mașină 
de intervenție Agrișului. Ford Transitul a 
fost scos din operații în orășelul german 
în 2019, dar autoritățile au decis că mașina 

e prea bine întreținută și a parcurs prea 
puține kilometri ca să fie parcată perma-
nent. Datorită bunelor relații alegerea lor 
a fost Agriș. 

Un mare ajutor 
pentru pompierii noștri

Conform primarului Zsuzsanna Márton 
comuna este deosebit de recunoscătoare 
pentru acest dar extraordinar, deoarece 
în ciuda faptului că toate localitățile din 
România trebuie să aibă unitate autori-
zată de pompieri voluntari, foarte puține 
autorități locale pot satisface această 
cerință. Echiparea corespunzătoare a 
unei echipe necesită sume considerabile 

și cele mai multe primării nu-și pot per-
mite acest tip de investiții. Fiecare sprijin 
ne bucură, pentru că astfel și în condițiile 
finanțării limitate este posibil să creștem 
performanța și eficacitatea echipei vo-
luntare. În momentul de față douăzeci de 
pompieri voluntari sunt în exercițiul misiu-
nii în comună, serviciul lor fiind foarte ne-
cesar pentru că cea mai apropiată unitate 
de pompieri profesioniști se află la aproxi-
mativ 20 de kilometri, în Satu Mare. Încă o 
veste bună pentru Agriș este că mașina nu 
trebuie revopsită deoarece culoarea roșie 
corespunde și autorităților române.

Mașina va fi folosită 
la intervenții rapide

Comandantul pompierilor, Miklós Márton 
a elogiat înregistrarea unei noi asociații: 
„Am înființat asociația pompierilor volun-
tari la care va aparține și mașina. Criza de 
epidemie s-a interpus planurilor noast-
re, dar după ce se termină, înregistrăm 
asociația. Mașina va fi folosită la intervenții 
rapide sau la rezolvarea unor situații pre-
cum înlăturarea rapidă a pagubelor pro-
vocate de furtună, a căderii copacilor. De 
altfel, în Agriș suntem chemați lunar o dată, 
de două ori. Asta înseamnă că populația 
respectă prevederile și spre norocul nostru 
sunt puține situații de urgență. Primăvara și 
toamna incinerarea vegetației uscate rep-
rezintă o problemă dar o putem rezolva” – 
a detailat comandantul.

pompierii voluntari din agriș au primit 
mașină și eChipament din germania

Responsabilul de protecție împotriva incendiilor Saskia Hermann, Suse Laue, primarul 
orașului Syke és Zsuzsanna Márton, primarul din Agriș la predarea mașinii în Germania

Tractorul din Agriș cu mașina de tăiat tufișuri și încărcătorul frontal cu cupă

primăria a cumpărat o 
mașină de tăiat tufișuri 

și un încărcător frontal cu 
cupă, din finanțare proprie. 

Drumurile agricole vor fi pava-
te cu pietriș și vor fi întreținute 
în mod regulat cu ajutorul 
mașinii de tăiat tufișuri. În 
acest fel comuna poate avea 
grijă nu numai de zonele in-
terioare, ci și de drumurile 
care duc către zonele agrico-
le, ușurând viața de zi cu zi a 
populației.

nu mai trebuie să oColim tufișurile
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Dr. Előd Makkai (medic)

Ce-i sfătuiți pe localnici, ce pot 
face pentru prevenirea epide-
miei? La ce trebuie să fim atenți 
acum mai mult?

Spălarea pe mâini este cel 
mai important lucru precum 
se aude zilnic și la televizor. Mai 
bună metodă decât cea inven-
tată de Ignác Semmelweis nici 
azi nu știm.

Oamenii aici locuiesc în 
case particulare nu în blocuri. 
Distanțarea socială aici în mare 
parte se realizează. Nici autobu-

zele nu circulă așa de frecvent, 
deci oamenii nu se deplasează 
nici la oraș așa des.

Și acum cu închiderea 
crâșmelor, în magazine oame-
nii tot se expun, de exemplu la 
statul la coadă. Distanțarea este 
importantă, pentru că virusul se 
extinde, și probabil este prezent 
chiar în Agriș.

Foarte multe informații cir-
culă în legătură cu coronavi-
rus, ce este eficient, ce nu este 
eficient împotriva lui. Dum-
neavoastră ce le recomandați 

sătenilor, ce să mănânce, ce 
vitamine să ia?

Vitaminele, medicamente 
inflamatorii sau antivirale nu 
sunt foarte eficiente. Nici noi 
nu știm multe, asta este adevă-
rul. Toți dau cu părerea, vaccin 
nu există. 

Specialiștii îi sfătuiesc pe cei 
care observă pe sine simptomele 
căilor respiratorii să nu meargă 
personal la medicul specialist sau 
la medicul de familie ci să-i con-
tacteze telefonic.

Acesta este un lucru bun, 

n-avem nevoie să intrăm în 
contact. Dar diagnostizarea 
de la distanță este grea. Sunt 
foarte multe îmbolnăviri cu 
gripă în Județul Satu Mare, iar 
chiar acum sunt peste 200 de 
viroze mai blânde. E greu să 
diferențiezi. Încercăm să selec-
tăm de la distanță. Putem face 
acesta cu succes? Ei bine, nu 
prea. Eu nu m-am întâlnit încă 
cu coronavirusul, sper ca nici în 
viitor să nu am ocazia.

Sándor Kovács 
(preot reformat)

În momentul de față din ca-
uza epidemiei trăim vremuri 
extraordinare și mă gândesc că 
și în viața comunității aceasta 
este o perioadă dificilă. Dum-
neavoastă ce sfaturi le dați lo-
calnicilor, pentru ce și cum să 
se pregătească spiritual? Dacă 
de mai multe ori suntem izolați 
unul de celălalt, atunci suntem 
dependenți de familie și doar 
cu ei putem să rezolvăm prob-
lemele și frustrările zilnice care 
au apărut în noi datorită epi-
demiei.

Prima dată am rugămintea 
să respectăm ordonanțele 
autorităților. În măsura posi-
bilităților să rămânem acasă 
cât mai mult, mai ales noi cei în 
vârstă. Dar dacă e necesar, ne 
putem deplasa la magazin, la 
farmacie, la medic.

Acest timp este o perioadă 
de criză pentru preoți. Mai 

ales, când vine duminica și 
sună clopotele bisericilor. Nu 
s-a mai întâmplat să nu ofi-
ciem slujbe. Acum ne pregă-
tim pentru Duminica Florii-
lor. Voi posta o rugăciune pe 
grupul nostru din Agriș pe 
pagina de internet a comu-
nei înființat de doamna pri-
mar, deci acolo se va pune 
un mesaj de încurajare. Este 
o vreme de criză pentru co-

munitate, dar slavă bunului 
Dumnezeu prin internet ne 
putem ocupa de sufletele no-
astre, avem sfânta Scriptură și 
cartea cântecelor religioase. 
Acum poate Dumnezeu a zis, 
stați înăuntru și în încăperile 
interioare aveți posibilitatea 
să vă rugați. De Paște era deja 
la modă ca familiile să mear-
gă într-o casă de weekend, la 
pensiune, la băi. Acum Dum-
nezeu a arătat: nu, nu mer-
gem niciunde, vom sărbători 
în încăperea interioară.

Ce sfaturi le dați bătrânilor 
care trăiesc singuri? Poate fami-
liile lor s-au mutat în străinăta-
te sau în alt oraș și ei trebuie să 
trăiască singuri în perioada ce 
vine?

Așa cum am numărat, la 
nivelul satului sunt una-două 
femei bâtrâne care sunt chi-
ar singure, dar sunt și au fost 
ajutate de rude și înaintea 
epidemiei.

Acum și primăria a anunțat 
că-i ajută imediat pe cei care 
au nevoie. Nu există ocazie să 
nu ne ocupăm de credincioși 
sau ca primăria să nu se ocu-
pe de cetățeni. Și observ că 
acum acordăm mai multă 
atenție unul față de celălalt.

Întâmplările de pretutindeni 
induc impresia că trăim într-o 
lume nebună, foarte mulți s-au 
speriat de ce se va întâmpla cu 
familiile lor, de sănătatea lor. Ce 
propuneți? Cum putem să ne 
păstrăm liniștea interioară, mai 
ales acum, pe perioada postului 
mare? Cum ne putem liniști și să 
sperăm în Dumnezeu și să ne 
încredințăm mai mult Lui? 

Nu mai mult, ci întru totul să 
ne încredințăm viața bunului 
Dumnezeu. Eu cred că bunul 
Dumnezeu ne va călăuzi și 
prin aceste împrejurări și ne 
vom recupera. 

(continuare pe pagina 5) 

Ce să faCem în vremuri de Criză? – răspunde 
mediCul, polițistul și preotul reformat

organizația mondială a sănătății (Who) a declarat coronavirusul pandemie la 11 
martie 2020. am fost curioși cum influențează noua situație locuitorii comunității 

noastre. prin intervievare telefonică i-am întrebat pe medicul dr. előd makkai, pe 
polițistul gergő makora și preotul reformat sándor Kovács despre cum fac față situației 
cauzate de epidemie, ce fac acum, cum pot lucra și ce mesaj au pentru locuitorii din 
agriș în aceste vremuri grele.
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Gergő Makora (polițist)

Este interdicție de ieșire gene-
rală în România, dar asta este 
greu realizabil într-un mediu 
sătesc deoarece oamenii au 
treburi de rezolvat, de exemplu 
lucrările agricole de primăvară. 
Ce le recomandați localnicilor 
în perioada următoare?

În primul rând nu este 
interdicție totală, oamenii pot 
ieși din casă dacă au asupra lor 
declarația pe proprie răspun-
dere. Dacă doresc să se plim-
be sau să meargă la vecini, 
asta nu este posibil. Sunt mai 
multe posibilități pe acel for-
mular, dacă în afară de acestea 
cineva are alte treburi urgente 
poate să o facă dar numai cu 
motivare. Dacă omul iese din 
casă trebuie să aibă declarația.

Dumneavoastră sunteți aju tat 
în verificarea acestor declarații 
sau acesta este responsabilita-
tea exclusivă a Dvs. pe teritoriul 
comunei Agriș?

În principal este respon-
sabilitatea mea dar și co-
legii mă ajută. Patrulele 
lucrează cu personal mărit. 
S-a dublat numărul lor și în 
circumscripția noastră. Dar 

oricând oricine ar putea să 
apară pentru control. Nu este 
interdicție de ieșire, oamenii 
pot circula cu restricții. Cei 
care sunt afectați mai mult 
oricum s-au informat sau au 
întrebat. Pentru activități ag-
ricole se poate ieși. Și la mun-
că oamenii pot merge liniștit. 
Nu există pericolul înfometă-
rii pentru nimeni. La magazie 
se poate deplasa o persoană 
din familie cu declarația mai 
sus menționată, cu dată și cu 
toate celelalte ce sunt indi-
cate acolo. Nu este absolut 
necesar versiunea tipărită, se 
acceptă și declarația scrisă cu 
mâna. Probleme sunt cu aba-
terile, este sarcina noastră să 
controlăm acestea.

Dumneavoastră ce fel de 
abateri ați constatat?

– Ieșiri din așa-zise motive 
neîntemeiate din casă, dar 
s-a întâmplat și ca respectiva 
persoană șomeră a arătat o 
adeverință completată de la 
un angajator. Cu oamenii este 
cel mai greu să lucrezi, pot să 
inventeze orice.

Cum vedeți cum s-a schim-
bat viața comunei în ultima pe-
rioadă? Respectiv la ce trebuie 
să vă uitați mai bine? 

În primul rând eu trebuie 
să-i observ pe oamenii izolați 
la domiciliu. Deci nu cei aflați 
în carantină ci acele persoane 
care au ales autoizolarea. Mai 
ales cu ei trebuie să țin legă-
tura să nu iasă afară și dacă 
eventual au nevoie de ceva și 
nu au rude să pot ajuta. Deo-
camdată nu e cazul, toți pot 
rezolva necesitățile cu ajutorul 
rudelor.

Mai trebuie să mă asigur 
că într-un loc nu sunt mai 
mult de două-trei persoane, 
de exemplu așteptând în fața 
magazinului sau la casierie. 
Dar și acesta se rezolvă destul 
de bine. De obicei în fiecare zi 
în fiecare magazin controlez 
dacă totul e conform preve-
derilor.

Nu cred că influențează în 
mare măsură viața satului. 
Cei care lucrează își continuă 
activitățile cu mențiunea să 

aibă adeverința de la angaja-
tor. Schimbările îi afectează 
cel mai mult pe consumatorii 
de alcool. Nu se pot întâlni la o 
băutură la bar. Ceilalți nu prea 
sunt afectați, lucrează în gră-
dină și pe ogoare. Restricțiile 
sunt necesare doar pentru 
ca să nu fie întruniri în grup. 
Dacă se poate, oamenii să nu 
intre în contact cu alți oameni 
ca răspândirea virulusui să fie 
ținută sub control.

Dacă pe formular este ori-
ce greșeală, nu este dată sau 
nu este completat în preala-
bil se sancționează, și pentru 
că oamenii au făcut abateri, 
nu au ținut cont de reco-
mandările autorităților, amen-
zile au fost mărite. Amenda 
contravențională poate ajun-
ge la ordinul miilor de lei.

Încă o dată doresc să sub-
liniez că totul trebuie comp-
letat pe formular înainte să 
ieșim din curte. Desigur nu cu 
motive inventate. Declarația 
privește o persoană. Nu 
mergem la cumpărături trei 
din familie și alte fapte simi-
lare, să nu fie congestie în 
magazine, în fața acestora, 
niciunde. O persoană poate 
rezolva aprovizionarea unei 
gospodării, în fiecare a doua 
sau a treia zi.

În luna februarie, echipa din 
Agriș a strâns două medalii 
la două concursuri pentru 
măcelari: în Ucraina, cei 15 
localnici din Agriș au fost 
premiați cu medalie de aur 
în competiția pentru cel 
mai bun cârnat de casă, iar 
la concursul din Halmeu au 
fost premiați pentru cea mai 
bună pălincă și cea mai bună 
supă. 

speCialitatea agrișenilor: ConCursul de măCelărie
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am stat de vorbă cu di-
rectoarea școlii gim-

naziale Csűry bálint, gábor 
annamária, despre pro-
vocările pe care le întâlnește 
de la începutul pandemiei.

Predarea în școli a fost sus-
pendată din cauza epide-
miei de coronavirus. Cum vă 
descurcați? Aveți posibilitatea 
de a ține cursuri online?

Ne-am implicat în educația 
online din prima săptămână. 
Clasele superioare învață prin 
Google Classroom, clasele mai 
mici comunică cu profesorul 
prin intermediul părinților, cu 
ajutorul grupurilor de Face-
book. De asemenea, am reușit 
să implicăm și grădinițele. 

Elevii care au ocazia să se 
conecteze online, au voința 
să lucreze, solicită și trimit ma-
terialele în mod regulat. Am 
primit un feedback foarte po-
zitiv de la ei și suntem fericiți 
că putem comunica în acest 
fel. Am vorbit cu alți directori 
de la alte școli și în opinia mea 
situația din Agriș este una fo-
arte bună în acest sens.

Evident, acest tip de me-
todă de predare nu are valo-
area sau eficiența metodelor 
clasice, deoarece în această 
perioadă doar aprofundarea 
materiilor este importantă. 
Nici evaluarea nu este așa de 
exigentă, nu evaluăm și nu 
dăm note elevilor. Aceștia 
primesc doar încurajări din 
partea profesorilor. Cred că 
putem ieși și câștigători din 
această perioadă, deoarece 
profesorii și elevii noștri vor 
câștiga o experiență pe care 
o vom aplica în continuare în 
învățământul clasic.

Copiii care nu au calculator 
acasă au posibilitatea să se 
implice?

Avem și noi copii care nu 
au acces la internet, nu au 

calculator sau telefon. Sunt în 
total 19 copii în situația acea-
sta. Sunt familii cu care nu am 
reușit să luăm legătura, dar 
acolo unde părinții colabore-
ază cu noi, reușim să lucrăm 
cu copiii și fără calculator sau 
telefon. 

Părinții și copiii pot petrece 
acum mai mult timp împreună. 
Totuși, uneori, mai ales când 
sunt blocați în casă, poate fi 
dificil și necesită multă răbda-
re din ambele părți. Ce sfaturi 
aveți pentru familiile și părinții 
din Agriș?

În primul rând, răbdare. Și 
răbdarea trebuie învățată. 
Uneori simt la proprii mei co-
pii că nu-i acord întotdeauna 
suficientă atenție. Ei au nevoie 
de atenție și timp. Să încercăm 
să ne facem programul astfel 
încât să avem timp și să re-
zolvăm activitățile zilnice, dar 
să găsim un interval de timp, 
măcar de 10-15 minute pe zi, 
când ne așezăm și ne ocupăm 
doar de copil. Dacă există mai 
mulți copii într-o familie, fiecă-
ruia ar trebui să li se acorde 
timp separat. Fiecare dintre 
ei necesită ca părintele să se 
ocupe doar de el sau de ea. 
Trebuie apreciat faptul că fa-
milia petrece acum mai mult 
timp împreună, poate apro-

funda relațiile părinte-copil 
și se pot recupera activitățile 
pentru care nu a fost timp în 
trecut, de exemplu cititul în 

familie, se poate organiza și o 
cinema în camera de zi, sau, 
de ce nu, o conversație bună 
în timp ce mama gătește în 
bucătărie. 

Sperăm că această situație 
extraordinară se va termina 
în curând. Care sunt planurile 
pentru viitor?

Desigur noi trebuie să ne 
conformăm ordonanțelor mi-
nisteriale care vor stabili cum 
vom reprograma aceste săp-
tămâni. Dar, cu siguranță, cel 
mai important este ca copiii 
să nu rămână în urmă cu ma-
terialul școlar și ca cei din clasa 
a opta să nu fie dezavantajați 
la examenele care urmează la 
sfârșitul anului școlar.

șCoala s-a mutat aCasă la Copii

Lecție în camera de zi
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Anul acesta a fost deosebit din 
mai multe puncte de vedere, 
deoarece la concurs au partici-
pat nu numai elevii din Județul 
Satu Mare, ne-au onorat și cei 
din Liceul Tehnologic Agricol 
Alexiu Berinde din Seini, res-
pectiv ai Școlii Generale Mihály 
Vörösmarty din Debrecen. Le-
am putut saluta în cercurile 
noastre și pe două profesoa-
re postliceale pensionare din 
Nyíregyháza, dr. Margit Károlyi 
(d-na Tukács), respectiv dr. Ilo-
na Lakatos (d-na Páll), ambele 
fiind cercetători ai activității lui 
Bálint Csűry.

În decursul întrecerii în două 
etape echipele formate din 
patru persoane și-au măsurat 

cunoștințele și creativitatea. În 
prealabil echipele au trebuit să 
pregătească un minidicționar 
regional compus din cincisp-
rezece idiome uzuale culese 
din localitatea lor, acestea fi-
ind jurizate separat. Datorită 
modului liber al redactării și a 
creativității elevilor s-au născut 
lucrări pregătite cu diferite teh-
nici, foarte originale, de diferite 
mărimi și forme. Pe lângă căr-
ticelele listate, scrise și ilustrate 
cu mâna, respectiv decorate cu 
motive populare, am numărat și 
dicționarul de buzunar și chiar 
unul inscripționat pe un trunchi 
de copac. În etapa a doua a con-
cursului echipele au trebuit să 
rezolve patru seturi de exerciții 

de ortografie, gramaticale, jo-
curi lingvistice, dialectul din 
regiunea Szamoshát, respectiv 
întrebări privitoare la viața și ac-
tivitatea lui Bálint Csűry.

Scopul întrecerii este 
cunoașterea și populariza-
rea specificului lingvistic și 
aspectele culturale din „Sza-
moshát”, ocrotirea limbii mag-
hiare, respectiv aprofundarea 
cunoștințelor ortografice. Cu 
cuvintele scriitorului László Né-
meth: „centrul de greutate sec-
ret al limbii maghiare este în 
vechime și în limba populară 
ce păstrează această vechime.” 

Evenimentul s-a realizat cu 
sprijinul Primăriei Comunei 
Agriş și Asociației Pro Agriensis.

Elevii Școlii Gimnaziale Csű-
ry Bálint au participat la 
multe concursuri în ultimele 
luni. Jurnalul de Agriș vă pre-
zintă câteva dintre rezultate:

• Concursul „Székely kapuk, 
zöld kapuk” (Porți secuiești, 
porți verzi): 11 elevi, medalie 
de aur, profesori îndrumători: 
Réka Jáger-Péter, Enikő Tasi
• Concursul Memorial Bá-
lint Csűry: două echipe, locul 
2 pentru una dintre ele. Profe-
sor îndrumător: Mónika Jáger-
Péter
• Concursul poeziilor feri-
cite: a participat un elev din 
clasa a V-a.
• Concursul de Matematică 
Zrínyi Ilona: zece elevi din 
clasele V–VIII, opt elevi din 
clasele III-IV.

Pe lângă concursuri, elevii au 
participat la programe de vo-
luntariat și la programe inter-
ne organizate de școală: 

Avem contract cu Casa Zâm-
betelor de la Micula, unde 
odată pe lună organizăm o ac-
tivitate comună cu adolescenți 
cu handicap. Activitatea este 
condusă de educatoare Anita 
Nagy.

În decembrie, copiii de la 
grădiniță au participat la festivi-
tatea organizată cu ocazia zilei 
de Sfântul Nicolae. 

De Crăciun, toți copiii de 
la școala noastră au participat 
la festivitatea de la Micula. 
Profesorii au pregătit activități 
meșteșugărești pentru elevi.

Asociația Rákóczi sprijină 
studenții maghiari care locui-
esc în Agriș. Pe 19 decembrie, 
au distribuit cărți cu povești 
pentru copii. De asemenea, 
au distribuit 10 jurnale pent-
ru părinții copiilor născuți 
în 2019. Pe 25 februarie, am 
înființat organizația locală a 
Asociației Rákóczi cu ajutorul 
colegilor.

ConCursul memorial bálint Csűry

Depunere De coroane În Ziua MeMorială csűry
Pe lângă concursul organizat în memoria lui Bálint Csűry, s-a încununat și bustul renumitului 
profesor lingvist din curtea școlii și placa memorială pe casa în care s-a născut. La comemorare 
au participat reprezentanți ai mai multor instituții și organizații, printre care: Kálmán Kis, profesor 
pensionar de limba și literatura maghiară, István Bara și Lóránd Fazekas de la Asociația pentru Pro-
tejarea Monumentelor din Partium și Banat, Ildikó Filep (d-na Radnai) director adjunct și Zsuzsanna 
Agárdi (d-na Megyesi) profesor de limba și literatura maghiară de la Școala Vörösmarty Mihály din 
Debrecen, primarul Zsuzsanna Márton, dr. Margit Károlyi și dr. Ilona Lakatos, profesoare pensionare, 
directoarea Annamária Gábor și profesoara Noémi Gáti de la Școala Gimnazială Bálint Csűry.

ne-am amintit de profesorul lingvist, etnograful bálint Csűry, redactorul volumului 
„szamosháti szótár” la 14 februarie 2020 în satul său natal agriș. Comunitatea școlii 

gimnaziale bálint Csűry a organizat concursul memorial cu ocazia împlinirii a 134 de ani 
de la nașterea și a 79 de ani de la moartea savantului la care au participat douăsprezece 
echipe reprezentând opt centre de învățământ. printre premianți s-a numărat și echipa 
„nyelvászok” din agriș pregătită de mónika Jáger-péter care a câștigat locul al ii-lea.
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uniunea familiilor din bazinul 
Carpatic a organizat pentru a 

opta oară ziua familiilor într-unul 
dintre cele mai emblematice clădiri 
din budapesta, parlamentul, care a 
găzduit 700 de copii, părinți și bunici 
din tot bazinul carpatic, inclusiv 40 de 
agrișeni.

Pe lângă funcția de primar din Agriș, 
Zsuzsanna Márton este și președintele 
uniunii familiilor. În fiecare an, se 
străduiește să aducă noi familii, seni-
ori și tineri la Budapesta pentru acest  
weekend.

„A fost o mare plăcere pentru mine că 
am reușit să-i aduc pe câștigătorii con-
cursului de desene de Crăciun din Agriș 
la Budapesta. A sărbători în această clă-

dire este un sentiment înălțător pentru 
noi toți. Ne-am reunit pentru a sărbăto-
ri familia, căsătoria și pentru a depune 

mărturie lumii despre unitatea din Ba-
zinul Carpatic, despre hotărârea noastră 
de a ne păstra tradițiile.”

Comunitatea a donat veniturile din 
tombolă congregației reformate de 
la Ciuperceni. Aceștia nu au avut nici- 

odată mijloacele financiare pentru a 
înfrumuseța biserica. Congregația îi 
mulțumește pentru donații tuturor 

agrișenilor! S-a dovedit că, indiferent 
de apartenența lor etnică, religioasă 
sau politică, locuitorii comunei se pot 
uni în pace și înțelegere pentru o cauză 
nobilă!

agrișeni în 
parlamentul
din budapesta

Cadouri de Carnaval: fețe de masă din Catifea 
primite de biseriCa reformată din CiuperCeni

Distracţie de carnaval

Patruzeci de locuitori din Agriș au vizitat clădirea Parlamentului din Budapesta

Noua față de masă bisericească
din catifea

la carnavalul organizat de asociația pro agriensis, pe lângă cheful care a 
durat până în zori, s-a desfășurat și o activitate caritabilă. 




