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Cele mai importante 
numere de telefon

ÎNCEPÂND CU 1 AUGUST, REŢEAUA DE APĂ ŞI 
CANALIZARE APARŢINE APASERV
Ca urmare a deciziei Consiliului Local Agriș din luna mar-
tie a anului trecut, a trebuit să așteptăm un an pentru ca 
reţeauă de apă și canalizare să intre în custodia Apaserv.  
  pagina 3

SĂ ADUNĂM SELECTIV GUNOIUL!
Nu e ușoară tranziţia în ceea ce privește gestionarea selec-
tării gunoiului menajer dar, este o chestiune foarte impor-
tantă!.  pagina 3

S-A EXTINS REŢEAUA DE ILUMINAT PUBLIC
În ultimul an și jumătate, reţeaua de iluminat public din co-
muna Agriș a fost supusă unui amplu proces de moderniza-
re..  pagina 2
 
FESTIVALUL CÂMPIA SOMEŞULUI 
– FESTIVALUL COPIILOR
Festivalul Câmpia Someșului din anul acesta a venit cu o se-
rie de noutăţi, care, pe de o parte, au scos în evidenţă festi-
valul faţă de zilele obișnuite ale satelor, iar, pe de altă parte, 
s-a ţinut de promisiunea de a aduce copiii în centrul atenţiei 
evenimentului. pagina 6-7

Consiliul Local a apro-
bat hotărîrea, astfel că, 

până la sfârşitul anului cu-
rent, se va construi în cur-
tea Şcolii Gimnaziale Csűry 
Bálint din Agriş, un teren 
de fotbal ultramodern, cu 
iarbă artificială.

Terenul de 924 de metrii pă-
traţi va fi înconjurat de gard 
şi va fi iluminat, astfel încât 
să se poată folosi terenul şi 
după lăsarea serii. „În locali-
tate sunt copii pricepuţi care 

joacă hadbal, dar, din păcate, 
sunt obligaţi ca de două ori 
pe săptămână să meargă în 
Livada să se antreneze, deoa-
rece, până acum, nu am putut 
să le oferim condiţii prielnice” 
motivează investiţia Zsuz-
sanna Márton. Primarul mai 
precizează că, fiind vorba de 
curtea şcolii, nu s-a putut apli-
ca pentru fonduri. „Am studiat 
nenumărate căi de accesare 
de fonduri, dar am fost obli-
gaţi să recunoaştem: dacă do-
rim un teren de sport modern 

şi sigur pentru copiii nostri, 
construirea trebuie finanţată 
din fonduri proprii”, ne explică 
Márton.

Terenul va fi marcat con-
form cerinţelor de handbal, 
dar, logic, se poate juca şi fot-
bal. Amplasându-se şi două 
panouri, se va putea juca chiar 
şi baschet. Pare aproape de 
necrezut, dar va fi primul teren 
în Agriş unde se va putea prac-
tica şi acest sport minunat. 

Terenul va fi finalizat până la 
sfârşitul anului.

TEREN DE SPORT MODERN LA AGRIŞ
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În ultimul an şi jumătate, reţeaua de iluminat public din co-
muna Agriş a fost supusă unui amplu proces de modernizare. 

După cum s-a relatat la vremea respectivă, în toamna anului tre-
cut s-a modernizat complet reţeaua de iluminat stradal în loca-
lităţile din comuna Agriş. Cu o investiţie a primăriei de 460.000 
lei (sumă ce trebuie plătită în şapte ani), corpurile de iluminat 
vechi au fost înlocuite cu becuri LED de ultimă generaţie, efici-
ente energetic şi al căror număr a crescut de la 194 la 280. 

S-a continuat procesul de extindere şi în acest an, şi anume în-
tre localităţile Agriş şi Agrişul Nou. Acesta este un traseu relativ 
scurt, dar nu şi lipsit de importanţă deoarece sunt mulţi trecători, 
unii în drum spre serviciu sau chiar spre casă. Până de curând nu 
exista niciun fel de iluminat public pe acest traseu. Mulţumită 
extinderii de către Electrica a propriei sale reţele, de-a lungul 
drumului dintre cele două localităţi, au fost amplasaţi 5 stâlpi. Pe 
aceştia primăria a instalat corpuri de iluminat, astfel trecătorii nu 
mai au de trecut prin întunericul de altă dată. 

Ca urmare a deciziei Consiliului Local Agriş din luna 
martie a anului trecut, a trebuit să aşteptăm un an 

pentru ca reţeauă de apă şi canalizare să intre în custodia 
Apaserv. Începând cu prima zi a lunii august, procedura de 
predare-primire s-a finalizat. Acest pas a fost necesar de-
oarece din 2009, când s-a realizat, reţeaua prezenta greşeli 
de proiectare şi de construcţie, aceasta însemnând o mare 
povară pentru organele locale.

Din punct de vedere al populaţiei acest lucru are două consecin-
ţe majore. În primul rând, toată lumea trebuie să încheie un con-
tract cu Apaserv, ceea ce se poate face la Primăria Agriş. Tot aici, 
puteţi găsi şi formularele care trebuie completate pentru racor-
darea la reţeau de apă şi de canalizare. Totodată, mai aveţi nevo-
ie de actul doveditor al proprietăţii imobilului în cauză, precum 
şi de o copie a actului de identitate. Toţi cei care sunt racordaţi la 
reţeaua de apă potabilă sunt obligaţi de către Garda de Mediu 
să se racordeze şi la cea de canalizare. Astfel, Garda are dreptul 
de a întreprinde controale şi, dacă este cazul, să aplice sancţiuni. 

În legătură cu racordare, cetăţenii trebuie să asigure realizarea 
groapei, iar toate ţevile necesare, inclusiv contorul este oferit de 
către Apaserv. Deasemenea, tot prestatorul de servicii este cel 
răspunzător de funcţioarea şi întreţinerea întregii reţele. 

Pentru orice informaţii legate de reţea de apă şi canalizare sau 
în caz de funcţionare defectuoasă, puteţi apela la Ioan Oprea la 
numărul de telefon 0773310321.

Nu e uşoară tranziţia în ceea ce priveşte gestionarea se-
lectării gunoiului menajer dar, este o chestiune foarte 

importantă! Patruzeci şi două de tone! Atât gunoi a fost 
transportat din comuna Agriş de către camioanele firmei 
Mondorek. Aşadar, o cantitate imensă.

Pentru a micşora această cantitate, organele locale îi roagă 
pe cetăţenii săi, să acorde mai multă atenţie adunării selec-
tive a gunoiului.

Săptămânile trecute, firma a împărţit localnicilor saci me-
najeri de diferite culori, iar pe fluturaşii ataşaţi pot fi găsite, 
pe două limbi, informaţii cu privire la cum trebuie folosiţi, în 
care sac ce fel de gunoi se adună.

În plus, organele locale au amplasat alte cincisprezece co-
şuri de gunoi destinate exclusiv materialelor plastice. S-au 
înfiinţat puncte de colectare, printre care şi un coş de gunoi 
imens, amplasat în curtea primăriei pentru adunarea deşe-
urilor din hârtie. 

Cu toţii trebuie să înţelegem că este absolut necesară re-
ducerea cantităţii de gunoi adunat care trebuie transportat, 
în caz contrar, mărirea tarifului va fi inevitabilă. Şi aşa, cu 
acordul consiliului local, a fost necesară creşterea acestui ta-
rif de la 3.5 lei la 5 lei.

În atenţia agrieşenilor stabiliţi în străinătate! Dacă aceştia 
pot dovedi că nu locuiesc în Agriş pentru o perioadă mai 
lungă de timp, atunci aceştia nu trebuie să plătească trans-
portul gunoiului. Cei în cauză trebuie să depună la primă-
rie o cerere în acest sens, cerere care poate fi trimisă şi prin 
email. 

S-A EXTINS REŢEAUA DE ILUMINAT PUBLIC ÎNCEPÂND CU 1 AUGUST, 
REŢEAUA DE APĂ 
ŞI CANALIZARE 
APARŢINE APASERV

SĂ ADUNĂM 
SELECTIV GUNOIUL!

Consiliul Local a comunei Agriş a aprobat hotărârea de 
guvern, iar legea a intrat în vigoare.

La începutul lunii septembrie a intrat în vigoare legea conform 
căreia se vor şterge dobânzile în cazul cetăţenilor care îşi vor plăti 
impozitele până la mijlocul lunii decembrie. Legea a fost pusă în 
aplicare în comuna Agriş doar ca urmare a aprobării sale de către 
Consiliului Local. Acest lucru s-a întâmplat în cadrul şedinţei con-
siliului de la sfârşitul lunii septembrie. Conform legii, se vor şterge 
toate dobânzile dacă agrişenii în cauză vor plăti impozitele (obligaţii 
principale) până pe data de 15 decembrie şi vor depune, tot până la 
această dată, o cerere în acest sens. Desigur, este vorba de dobân-
zile aferente impozitelor locale datorate şi neplătite pentru anul sau 
anii precedenţi. Nu se percep dobânzi pentru amenzi şi penalizări.

Primăria montează indicatoare stradale noi în comuna 
Agriş.

Aşa cum v-am informat la vremea respectivă, pe parcursul anu-
lui trecut, registrul stradal al comunei Agriş s-a îmbogăţit cu 5 
nume noi. Noile tăbliţe cu numele străzilor vor fi montate nu 
numai la colţurile acelor străzi, ci şi la colţurile tuturor străzilor. 

Acolo unde nu este pe ce să se monteze indicatoarele, aces-
tea vor fi montate pe stâlpi, astfel încât vizitatorii, salvarea, pom-
pierii... să găsească adresa căutată cât mai uşor şi în cel mai scurt 
timp cu putinţă.

Trebuie să mai menţionăm că, la cererea primăriei, s-au înfiin-
ţat noi treceri de pietoni în faţa Şcolii Generale Csűry Bálint pre-
cum şi în faţa bisericii reformate. Ca urmare a acestui fapt, s-a 
redus viteza obligatorie pentru şoferi la de 30km la oră – astfel, 
şoferi, vă rugăm atenţie!

SE ŞTERGE DOBÂNDA, DACĂ 
ÎŢI PLĂTEŞTI IMPOZITUL

TĂBLIŢE STRADALE NOI

SĂ PĂSTRĂM ŞANŢURILE CURATE!
Fiecare locuitor are datoria de a păstra curate şanţurile, po-

durile din faţa propriilor case – ne atrage atenţia Primăria Agriş.
Conform legislaţiei actuale, toţi cetăţenii au obligaţia de 

a mătura zăpada, de a îndepărta gheaţa de pe trotuarul din 
faţa casei sale, respectiv de a-l păstra curat pe parcursul verii. 
Pentru a asigura scurgerea normală a apei în şanţuri, acestea 
trebuie curăţate. În caz contrar, în cazul ploilor abundente sau 
ca urmare a topirii zăpezilor pot aparea inundaţii.

Ca urmare a unei hotărâri aprobate de către consiliul local, 
poate fi sancţionat cu o amendă considerabilă cel care nu-şi 
respectă atribuţiile de a menţine şanţul şi podul curate.

SĂ NU LĂSĂM NIMIC PE MARGINEA DRUMULUI!
Să nu folosim pe post de depozit sau garaj marginea dru-

mului şi a şanţului! Primăria Comunei Agriş îşi atenţionează 
cetăţenii că pe marginea drumului nu se depozitează maşi-
nile agricole (tractoare, combine, remorci, căruţe, pluguri etc.) 
precum nici lemnele pentru foc, pietrişul sau alte materiale de 
construcţii.

Pe lângă aspectele estetice, acest lucru are şi aspecte ce ţin 
de siguranţa circulaţiei: vehiculele parcate lângă drum sau 
alte materiale depozitate pot prezenta un adevărat pericol de 
accident. Organele locale sunt îndreptăţite să acorde amenzi 
celor care nu respectă cele prevăzute mai sus.

ATENŢIE!

O NOUĂ STAŢIE DE 
AUTOBUS ÎN CIUPERCENI

Anul curent s-a construit 
prima staţie de autobus 

în Ciuperceni. Acest lucru 
este cu atât mai surprinză-
tor cu cât aici sunt mulţi cei 
care fac naveta la Satu Mare 
sau la Livada, iar localiatea 
este situată pe un traseu ex-
trem de important.

Tocmai acest traseu este prin-
cipala problemă! Acesta este 
drumul european E81, mai 
cunoscut ca drumul naţional 
DN19. Acest tronson de drum 
a fost reabilitat în 2016 de 

către CNAIR (Compania Na-
ţională de Administrare a In-
frastructurii Rutiere) numai că, 
nici după trei ani, lucrările nu 
au fost predate oficial. Primă-
ria Agriş a solicitat în mod ofi-
cial aprobarea CNAIR pentru 
înfiinţarea unei staţii de auto-
bus pe partea drumului care 
duce spre Livada, respectiv o 
trecere de pietoni în faţa cimi-
tirului. CNAIR a răspuns cererii 
evaziv, menţionând faptul că 
lucrările nu au fost predate...

Asfaltarea şi construirea 
unei staţii de autobus tip alve-

ola nu este deloc o investiţie 
minoră, investiţie pe care pri-
măria şi-ar însuşi-o, ne asigură 
primarul Márton Zsuzsanna: 
„Mulţi au solicitat primăriei 

înfiinţarea unei staţii de auto-
bus, doarece mulţi copii fac 
naveta la şcoala din Livada. 
Pentru aceştia ar fi foarte im-
portantă o staţie de autobus”.
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Programul prelungit 
este de mare interes

Discutând despre grădiniţe, 
am aflat că programul prelun-
git a fost una dintre cele mai 
cerute activităţi pentru acest 
an. Acest tip de program a 
fost lansat în localitate anul 
trecut. În clădirea centrală a 
şcolii generale s-a făcut loc 
pentru o grupă de grădiniţă 
cu program normal şi o alta 
cu program prelungit. 

„Şi experienţa acestui de-
al doilea an de grădiniţă ne 
arată că tot mai mulţi părinţi 
sunt interesaţi de programul 
prelungit, copiii primesc aici 
un prânz cald şi dorm la amia-
ză” - afirmă doamna director. 
Mesele copiiilor sunt asigura-
te tot de către o firmă specia-
lizată în acest domeniu. Copii 

din Agrişul Nou sunt primiţi în 
grădinița din Ciuperceni, până 
când în clădirea lor se vor fina-
liza lucrările de reconstrucție. 

„Copiii agrieşeni în 
Eger!”
Acest slogan reprezentativ 

este, de fapt, ideea celor 11 
elevi care au participat, la în-
ceputul lunii august, împreu-
nă cu profesorii lor, la o excur-
sie de studiu.

„Mie mi-a plăcut tare mult 
oraşul, străzile pe care am um-
blat; mi-a plăcut şi Turnul Ma-
gic. Acele multe trepte m-au 
obosit. Din turn, cu ajutorul 
unei lentile şi a unei oglinzi, 
am privit diferitele părţi ale 
oraşului. Am văzut biserici, oa-
meni, instituţii, iar cu ajutorul 
unei hârtii am reuşit să ridi-
căm maşinile. Sper să ne mai 

întoarcem aici.” – scrie un elev 
în raportarea sa, după ce au 
petrecut 3 zile în Eger, însoţiţi 
de către profesorii lor, Noémi 
Gáti şi Annamária Gábor. De-a 
lungul excursiei, istoria a prins 
viaţă. Elevii au participat gra-
tuit la excursie datorită proiec-
tului Ministerului Resurselor 
Umane din Ungaria.

Tot prin intermediul unui 
proiect, tot în Ungaria au fost 
şi elevii claselor III şi IV, dar ei, 
de data aceasta, în Márokpapi. 
După cele relatate de către 
copii şi aici programele au fost 
foarte diverse, iar proba de cu-
raj a fost cea mai interesantă. 
În cadrul acestei probe, copiii 
împărţiţi în echipe, au avut de 

rezolvat diferite sarcini, pu-
nându-se astfel la încercare 
inventivitatea, hărnicia, şirete-
nia şi viteza acestora.

Taberele sunt foarte impor-
tante pentru vacanţele copii-
lor. Acestea oferă experienţe 
sociale şi oportunităţi de învă-
ţare care pot rămâne amintiri 
pe viaţă pentru generaţia tâ-
nără, acest lucru stând la baza 
motivaţiei pedagogilor atunci 
când se decid din nou să scrie 
şi să aplice pentru câte un nou 
concurs de acest gen. 

Printre 
cei mai buni zece
Patru mii opt sute. Fix atâ-

tea flacoane au adunat elevii 
agrieşeni, iar cu această per-
formanţă s-au clasat printre 
cele mai bune zece şcoli din 
cadrul programului „Labirintul 
reciclării”. Datorită acestui re-
zultat, în primele zile ale lunii 
octombrie, trei elevi însoţiţi de 
către profesoara Noémi De-
breceni au avut posibilitatea 
să facă o vizită la Ópusztaszer. 
Programul cu scop educativ 
„Labirintul reciclării” a fost or-
ganizat de către Agenția pen-
tru Protecția Mediului Satu 
Mare. Din flacoanele adunate, 
elevii au realizat elemente de 
gard din care, mai apoi, la par-
cul de echitaţie Kentaur din 
Atea, au construit labirintul.

Pare incredibil, dar o proble-
mă de un deceniu a fost, în 
sfârşit, rezolvată de către or-
ganele locale din Agriş. De 
atunci se tot amâna rezolva-
rea situaţiei juridice a tere-
nului capelei. Dar, despre ce 
este de fapt vorba?

În anul 2007 organele lo-
cale au început ridicarea ca-
pelei, chiar dacă terenul pe 
care urma să fie amplasată 
construcţia nu se afla în pro-
prietatea primăriei! Lucrările 
aferente s-au finalizat în anul 
2008 şi doar după un an, pri-
măria a demarat procesul de 
întocmire a documentaţiei 
necesare. Întregul proces s-a 
încheiat abia acum, când pri-

măria şi biserica reformată, 
în proprietatea căreia se afla 
terenul, au căzut de comun 
acord: cel din urmă dă în chi-
rie primăriei pentru următorii 
99 de ani terenul pe care se 
află amplasată capela.

Şi în cazul unui alt dome-
niu important începe să se 
contureze o soluţie pozitivă. 
Pare incredibil dar, Primăria 
Botiz (de care pe atunci apar-
ţinea şi Agriş) a vândut la în-
ceputul anilor ’90 curtea clă-
dirii primăriei! Reprezentanţii 
organelor locale sunt acum 
foarte aproape de a recupe-
ra curtea primăriei, intenţio-
nând să ofere la schimb un 
alt teren.

La începutul acestui an, 
consiliul local a alocat o 

sumă considerabilă pentru 
extinderea echipamentului 
căminului cultural.

Conform hotărârii consiliului, 
de-a lungul verii s-a mărit sem-
nificativ accesoriile căminului 
cultural. Astfel, primăria a achizi-
ţionat scaune, tacâmuri, pahare, 
vase suficiente pentru a primi 
300 de persoane. Scopul este de 
a asigura servicii de înaltă calita-
te musafirilor căminului cultural.

Printre planurile organelor 
locale se numără şi construirea 
unei bucătării moderne, ne-a 
mărturisit Márton Zsuzsanna. 
Acest din urmă plan este um-
brit de un obstacol important: 
terenul ce înconjoară căminul 

cultural nu se află deocamdată 
în proprietatea primăriei (des-
pre această temă puteţi citi mai 
amănunţit în cadrul articolului 
nostru intitulat Schimburi de 
terenuri).

De îndată ce se rezolvă şi 
această problemă, primăria este 
pregătită să aloce din fondurile 
proprii banii necesari construirii 
bucătăriei, ne asigură primarul.

Informaţii utile celor intere-
saţi să închirieze căminul cultu-
ral. Tariful este de 300 ron pen-
tru evenimente de zi și 500 ron 
pentru evenimente nocturne, 
ca de exemplu nunţi. Pe lângă 
acest tarif se mai adagă câte 2 
ron pentru fiecare set de veselă 
folosit. Pentru biserici închiria-
tul este gratuit.

Cu sprijinul Primăriei 
Agriş, în cursul lunii 

septembrie, s-a renovat fa-
țada Bisericii reformate din 
Ciuperceni.

Biserica satului cu 600 de 
localnici a fost construită în 
1964 și nu a suferit, în ultimii 
douăzeci de ani, asemena 
lucrări majore de renovare, a 
declarat viceprimarul Botond 
Móra. Costul renovărilor din 
cursul lunii septembrie - ma-
teriile prime - au fost finanțate 
de către primărie, deoarece 
comunitatea ar fi fost incapa-
bilă de a face acest lucru pe 
cont propriu.

SCHIMBURI DE TERENURIACCESORIZAREA 
CĂMINULUI CULTURAL

BISERICA REFORMATĂ DIN CIUPERCENI A FOST RENOVATĂ.

AU AVUT PARTE DE O VARĂ PLINĂ DE ACŢIUNI

S-a soluţionat, în sfârşit, problema terenului pe care este 
amplasată capela, urmează şi problema terenului din 

curtea primăriei.

Înainte de renovare După renovare

La Şcoala Generală Csűry Bálint un număr 154 de copii 
au început anul şcolar 2019-2020. În primele zile de 

şcoală copiii s-au bucurat nu doar unii de alţii ci şi de sălile 
de clasă proaspăt vopsite si reîmprospătate. Clădirea şcolii, 
reconstruită acum 3 ani, nu a necesitat alte îmbunătăţiri, 
dar clădirii grădiniţei din Ciuperceni i s-a reparat acope-
rişul. „În timpul verii, primăria a reparat acoperişul gră-
diniţei deoarece existau mici scurgeri, s-a vopsit clădirea, 
aşa că şi aici copiii au fost aşteptaţi cu săli reîmprospătate 
şi curate” a spus pentru ziarul nostru doamna director An-
namária Gábor.
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Festivalul Câmpia Some-
şului din anul acesta a 

venit cu o serie de noutăţi, 
care, pe de o parte, au scos 
în evidenţă festivalul faţă 
de zilele obişnuite ale sate-
lor, iar, pe de altă parte, s-a 
ţinut de promisiunea de a 
aduce copiii în centrul aten-
ţiei evenimentului.

Deodată, chiar şi două lucruri 
mi-au venit în minte, când am 
început să scriu această pro-
poziţie. Pe urmă, mi-am dat 
seama că erau de fapt patru! 
Sau cinci? Dar mai bine să lă-
săm matematica…

Conform tradiţiei, şi cel de-
al treilea Festival al Câmpiei 
Someşului a început cu sluj-
ba de la biserica reformată, 
apoi, cei prezenţi au depus 
coroane la bustul lingvistului 
Csűry Bálint, probabil, cel mai 
cunoscut om născut în Agriş. 

În timp ce lângă terenul de 
fotbal de dis de dimineaţă 
fierbea gulaşul în ceaun, pe 
scenă şi la faţa locului, urmă-
toarele câteva ore au aparţi-
nut culturii. Plini de forţă şi de 
voie bună, membrii trupelor 
de dans popular Egri Csodas-

zarvas şi Ansamblul Câmpia 
Someşului ne-au încântat cu 
dansuri sătmărene şi sălăje-
ne. Puţin mai târziu, domnul 
profesor Kálmán Kis ne-a pre-
zentat cartea sa intitulată „Să 
scriem adevărul”, carte despre 
istoria Agrişului şi personaje 
de renume. Apoi, am rămas 
tot la literatură, numai că de 
acestă dată actorul clujean 
Csaba Marosán a mai adăugat 
şi umor reprezentaţiei sale. 

Între timp, membrii asocia-
ţiei sighişorene Homo Novus 
au gătit gulaş sighişorean cu 
fasole şi ciolan, iar membrii 
primăriei gulaş îmbogăţit cu 

găluşte şi cele peste o mie 
de sărmăluţe, haiducii Nyug-
gerbetyárok din Gyöngyös au 
pregătit tocăniţă haiducească, 
iar agrieşenii gulaş cu găină 
întreagă. Nenumăraţi gogoşi 
cu magiun de prune se pră-
jeau, amintindu-ne astfel de 
bucătăria bunicilor noatre.

Probabil vă întrebaţi: „Şi co-
piii?”. Într-un anumit moment 
chiar nu le-a fost deloc uşor să 
se decidă să urce în trenuleţ 
sau să se afunde într-o nema-
ivăzută petrecere cu spumă. 
Sau mai bine să înşiruie măr-

FESTIVALUL CÂMPIA SOMEŞULUI – FESTIVALUL COPIILOR

gele, să sculpteze ce le vine în 
minte cu degeţelele micuţe 
coordonate de către meşteşu-
gari sau chiar să danseze una 
bună cu Aqua Manó.

Pe unii dintre ei i-am zărit 
pregătindu-se pentru olimpi-
ada copiilor şi concursul de 
pompieri. Apoi, cu mare însu-
fleţire au tras de funie, au îm-
pins roaba, aruncau cercurile, 
ţinteau cu jetul de apă, asam-
blau furtunurile de pompier şi 
alergau sărind în saci. Şi au râs 
mult, se încurajau unii pe alţii, 
aşa cum numai copiii ştiu să o 
facă, care încă nu cunosc do-
rinţa egoistă de a câştiga cu 
orice preț.

Seria concertelor a fost de-
chisă de către Horia Someşan, 
apoi a urmat formația FÉK din 
Püspökladány, care cu hiturile 
lor pop retro maghiare şi inter-
naţionale au însufleţit publi-

cul. Formaţia vedetă a anilor 
90, Happy Gang, a demon-
strat că încă şi azi mai poate 
mişca publicul, însă, adevăra-
tul punct culminant al serii a 
fost concertul lui Homonyik 
Sándor. Cu o vitalitate care i-a 
sfidat vârsta şi cu o voce de 
neegalat, şi-a interpretat cân-
tecele clasice care, una câte 
una, proclamă atemporalita-
tea muzicii. Artistul în vârstă 
de 65 de ani a fost acompani-
at de o trupă formată doar din 
ardeleni care cântau cu atâta 
vigoare şi entuziasm hard 
rock-ul, încât scena mai că nu 
exploda de energie.

Acestea toate împreună au 
fost o dovadă a faptului că, aşa 
cum sublinia primarul Márton 
Zsuzsanna în discursul său de 
deschidere: Dacă o comunita-
te vrea să trăiască, chiar poate 
trăi! 
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Echipa Egri Sasok îşi con-
tinuă prezenţa în aceas-

tă toamnă în liga a cincea, 
cu toate că anul trecut şi-au 
încercat norocul în liga pa-
tra. Însă această încercare 
nu s-a dovedit a fi un succes!

Eşecul nu s-a datorat exclusiv 
faptului că din 22 de meciuri 
au câstigat doar unul, iar cu 
cele 4 puncte accumulate, cu 
un golaveraj de exact - 100 de 
goluri (18-118), au terminat 
pe ultimul loc, ci şi pentru că 
s-a dovedit că nu sunt destui 
tineri interesați în comună, de-
clară preşedintele Márton Mi-
klós. Astfel, s-a luat decizia de a 
continua în ultima ligă.

„La început mulţi copii au 
participat la antrenamente, 
dar apoi cu încetul au renun-
țat. Datorită lor am încercat 
vara trecută marea cu dege-
teul în liga a IV-a, pentru ca ei 
să participle la campionatul de 
juniori. Dacă nu există niciun 
interes, ne-am gândit că ar fi 
mai bine să coborâm un nivel”, 
a explicat Márton.

Patru tineri jucători, care 
anul trecut au făcut parte din 
echipa de juniori antrenată 
de Bertici Miklós, s-au alăturat 
seniorilor. Echipa a început 
sezonul într-un mod intere-

sant, deoarece a câştigat doar 
una din primele patru meciuri, 
dar diferența de gol a fost una 
considerabilă mulțumită victo-
riei cu 10-0 împotriva Viile Satu 
Mare.

„Obiectivul nostru în acest 
sezon este o poziție decentă, 
să terminăm printre primii 5 
în campionatul cu 8 echipe. 
Iar dacă copiii sunt interesați, îi 
vom înscrie la unul dintre cam-
pionatele de juniori a Asociației 
Judeţene de Fotbal (AJF)”, zice 
Márton. Tot el, în calitate de 
reprezentant al ligii a V-a, a re-
comandat Asociaţiei ca campi-
onatul să se desfăşoare într-un 
sistem de play-off, la fel ca şi 
în Liga I. Această propunere a 

fost în cele din urmă respinsă, 
astfel încât cele 8 echipe joacă 
între ele de trei ori (sistem tur-
retur-tur), iar apoi ocupantele 
primelor două locuri din clasa 
a V-a vor disputa baraj pentru 
promovarea în liga a patra.

O altă ştire legată de echipa 
„Egri Sasok” este că primăria 
a întreprins acţiuni de recon-
diționare a tribunei, pentru a 
înlocui scaunele din lemn pu-
trezite şi rupte.

„Se fac antrenamente de 
două ori pe săptămână şi orici-
ne este bine venit”, ne transmi-
te preşedintele-antrenor.

EGRI SASOK: 
ÎN LIPSĂ DE JUCĂTORI, 
ÎNAPOI ÎN LIGA A CINCEA

Mai este puţin până se va termina construcţia terenului 
de fotbal din Agrişul Nou, localitate în care copiii, până 

în momentul de faţă, nu aveau nicio posibilitate sportivă.

Conform planurilor Primăriei Agriş, încurând, copiii Agrişului Nou 
vor putea juca fotbal pe noul teren. Acest lucru va fi posibil da-
torită terenului de fotbal de talie mică, acoperit cu iarbă, care va 
fi amplasat lângă staţia de epurare. Aceasta este o investiţie cu 
atât mai importantă cu cât, pe lângă numarul mare de copii care 
vor avea unde să joace fotbal, până acum în localitate nu exista 
niciun loc pentru a practica niciun fel de activitate sportivă. 

„De îndată ce se va termina construcţia şcolii din Agrişul Nou, 
în curtea acesteia se va înfiinţa un teren de joacă modern”, plă-
nuieşte primarul Márton Zsuzsanna.

În rândurile Jurnalului de 
Agriş am lansat o serie de ar-

ticole menite ca cititorii, cetăţe-
nii comunei Agriş, să cunoască 
funcţionarii publici ai primări-
ei, să facă cunoştinţă cu munca 
acestora şi să înţeleagă unele 
aspecte care pot fi importante 
şi pentru cetăţeni. Continuăm 
seria cu Elisabeta Savianu, con-
tabilă la primăria Agriş.

Contabilitatea este o altă unita-
te din cadrul primăriei care nu 
prea are de a face cu cetăţenii, 
locuitorii comunei, dar, totoda-
tă, este de o importanţă vitală în 
funcţionarea acestui organ local. 
Elisabeta Savianu este cea care 
îndeplineşte această funcţie în 
cadrul primăriei, încă din anul 
2006. Munca ei nu constă doar 
în a vira salariile celorlalţi angajaţi 
ai primăriei. Contabilul joacă un 
rol important şi, spre exemplu, în 

stabilirea bugetului local: calculul 
şi gestionarea costurilor, a salari-
ilor, a investiţiilor, etc. Tot o atri-
buţie a contabilului este şi plata 
facturilor către diferiţi furnizori. 

Elisabeta Savianu este cea la 
care apelează colegii dacă au ne-
voie de adeverinţe de la locul de 
muncă, sau tot ea este cea care 
se ocupă de viramentul salariilor 
îngrijitorilor la domiciliu. Totoda-
tă, la nevoie, ea adevereşte cali-
tatea de angajat a acestora.

TEREN DE FOTBAL 
ÎN AGRIŞUL NOU

AŞA MUNCIM NOI: 
ELISABETA SAVIANU

Mai mult fotbal în Agriș
Veşti bune pentru iubitorii de fotbal din Agriş: de acum puteți 
viziona mai multe meciuri în direct! Pe lângă echipa „Egri Sasok”, 
începând cu sfârşitul lunii septembrie, noua echipa de fotbal 
„Diferit” va juca meciurile de acasă în Agriş. Echipa a fost fonda-
tă de comunitatea penticostală, astfel, atât meciurile de acasă, 
cât şi cele din deplasare se organizează sâmbăta.


