
PRESCHIMBĂRI DE ACTE DE IDENTITATE

Primăria comunei 
Vetiș atrage atenția 
asupra datei de 31 

martie care este deosebit 
de importantă din punct 
de vedere al impozitelor.

Persoanele fizice și juri-
dice care își vor achita in-
tegral până la 31 martie ta-
xele și impozitele pe acest 
an, vor beneficia, conform 
Codului Fiscal, de o boni-
ficație de 10%. De aseme-
nea, celor care vor achita 
doar jumătate din aceste 
dări, nu li se vor aplica pe-
nalități de întârziere până 
la cel de-al doilea termen 
de plată, respectiv 30 sep-
tembrie. 

FACILITĂȚI 
FISCALE

Primăria comunei, îm-
preună cu Direcția 
de Evidență a Persoa-

nelor Satu Mare a organizat 
acțiunea de preschimbare a 
cărților de identitate. DEP 
și-a delegat specialiștii săp-
tămânal în comună pentru 
ca localnicii să nu fie nevoiți 
să se deplaseze în municipiu 
pentru preschimbarea docu-
mentelor. (...) Locuitorii nu  
trebuie să plătească nici taxa 
de 7 lei/persoană, aceasta  fi-

ind suportată de autoritățile 
locale.

Preschimbarea actelor 
de identitate e ne-
cesară ca urma-
re a modificării 
denumirilor de 
străzi și a re-
numerotării ca-
selor. Acestea au 
fost impuse, pe de 
o parte, de legislația 
privind întocmirea regis-
trului electronic național al 

nomenclaturilor stradale,  
care prevede în mod clar re-

zolvarea denumirilor de 
străzi și numerota-

rea imobilelor. ”A 
existat și o ne-
cesitate practică 
deoarece nume-
rotarea imobile-

lor era oarecum 
haotică. Acum fi-

ecare stradă începe cu 
numărul de casă 1. Astfel 
ușurăm și munca poștei, a 

salvărilor și a pompierilor”, 
a explicat primarul Iuliu 
Ilyés.

Angajații DEP au fost 
căutați de câte 90–100 de 
persoane cu fiecare ocazie. 
Au întocmit pe loc fotogra-
fiile și procedurile necesa-
re, iar în săptămâna urmă-
toare au adus noile acte de 
identitate.

”E important să menți-
onăm că și vechile acte de 
identitate rămân valabile 
până când vor fi necesare 
pentru rezolvarea unor ches-
tiuni oficiale, așa că nu există 
un termen limită”, a subliniat 
primarul.

IULIU ILYES: AM OBȚINUT PROGRESE ÎN TOATE 
DOMENIILE ADMINISTRAȚIEI

La începutul anului precedent, Guvernul a 
dat bătăi de cap serioase autorităților loca-

le prin reducerea impozitului pe venit.
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MUZEU LA VETIȘ, CU SPRIJIN EUROPEAN

Ca partener al Muzeului Județean Satu 
Mare, comuna Vetiș își va înzestra pro-

priul muzeu în cadrul unui proiect transfron-
talier româno-maghiar. pagina 3

ÎN OAR ȘI DECEBAL SUNT MULȚUMIȚI, ÎN VETIȘ 
SUNT ÎNGRIJORAȚI

În urma modificărilor aduse vara trecută, 
toate cele trei asociații de fotbal din comuna 

Vetiș concurează între ele.  pagina 4

CEI DIN VETIȘ AU AVUT CEL MAI ASPECTUOS 
CÂRNAT

Concursul de tăiat porci organizat de 
UDMR încearcă să surprindă an de an at-

mosfera tăiatului de porc tradițional.
 pagina 3

Anul trecut, în localitățile aparținătoare comunei Vetiș s-au schimbat denumirile stră-
zilor și s-au renumerotat casele. Implicit, aceasta a însemnat modificarea adresei tutu-
ror locuitorilor.

În comună 
sunt 67 de străzi: 

28 în Vetiș, 
21 în Decebal 
și 18 în Oar.
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CEI DIN VETIȘ AU AVUT CEL MAI ASPECTUOS CÂRNAT

Care au fost cele mai im-
portante realizări din anul 
precedent?

Așa cum reiese din rapor-
tul regăsit în supliment, anul 
precedent a adus pentru co-
mună realizarea celor mai 
multe investiții din ultimele 
decenii. 

La rețeaua de apă deja 
existentă din Oar, s-a pro-
iectat și realizat asigurarea 
sursei de apă prin branșarea 
sistemului la rețeaua mu-
nicipiului, respectiv prin 
stația de pompare și rezer-
vorul de apă realizate. Toto-
dată, pe baza unei investiții 
distincte, s-au finalizat și 
branșamentele pentru gos-
podării. Drept urmare, circa 
200 de familii din Oar s-au 
branșat până acum la re-
țeaua de apă. A progresat și 
investiția privind rețeaua de 
apă și canalizare din Dece-
bal fiind întocmite proiec-
tele necesare care așteaptă 
acum la minister aprobarea 
finanțării. 

Finalizarea lucrărilor pe 
rețelele stradale a făcut în 
sfârșit posibilă, în locul ”obiș-

nuitei” pietruiri, și asfaltarea 
acestora. Astfel a început și 
pe parcursul anului s-a rea-
lizat modernizarea primelor 
zece străzi. Totodată am des-
fășurat o lungă procedură de 
achiziție publică, iar acum 
suntem pregătiți pentru în-
ceperea lucrărilor.

A început extinderea re-
țelei de gaz pentru întreaga 
rețea stradală, lucrările ur-
mând a fi finalizate în 2019.

De asemenea, în cadrul 
unui program privind amen-
jarea de parcuri am depus și 
câștigat un proiect ce se va 
realiza tot în 2019, din bani 
europeni.

A existat ceva ce ați dorit 
în mod special să realizați, 
dar nu ați reușit?

Am dorit foarte mult să 
finalizăm lucrările de canali-
zare, dar, din păcate, s-au ivit 
probleme serioase. Au tre-
buit reproiectate stațiile de 
pompare, ceea ce a implicat 
licitație nouă și recontrac-
tarea acestora, împreună cu 
lucrările ce nu au fost reali-
zate de executantul anterior. 

Aceste lucrări sunt în curs de 
execuție și se vor finaliza în 
primăvară.

Dincolo de jumătatea 
mandatului, sunteți mulțu-
mit de ceea ce ați realizat din 
2016 încoace?

Da. Am obținut progre-
se semnificative în toate 
domeniile administrației: 
asigurarea serviciilor publi-
ce, întreținerea drumurilor, 
stimularea vieții culturale, 
salubritate, aplicarea legilor 
fondului funciar, funcționa-
rea școlilor, organizarea in-
ternă etc.

Și anul 2019 pornește greu. 
În dezbaterea privind buge-
tul, concret, care este miza 
pentru autoritățile locale? 

În acest moment ne con-
fruntăm cu două mari pro-
bleme: este sigur că în 2019 
ne vom gospodări din mult 
mai puțini bani, iar în mo-
mentul realizării interviului 
(17 februarie) nu avem nicio 
viziune asupra bugetului din 
acest an. Drept urmare, nu 

ne putem planifica încă in-
vestițiile.

Care ar fi cele mai impor-
tante obiective pentru acest an?

Desigur, finalizarea cana-
lizării și punerea ei în funcți-
une în Vetiș și Oar, începerea 
investițiilor pentru rețeaua 
de apă și canalizare din De-
cebal, respectiv moderniza-
rea străzilor într-o măsură 
cât mai mare.

Coordonatorii proiec-
tului sunt Muzeul 
Județean Satu Mare 

și Muzeul Jósa András din 
Nyíregyháza, având ca parte-
neri alături de Vetiș, localită-
țile Tășnad, Csenger și Fun-
dația Societatea  Geszterédi 
Aranyszablya.

Ideea amenajării unui 
muzeu în cadrul Centrului 
Cultural din comună nu este 
una nouă pentru autorități-
le locale din Vetiș, mai ales 

că Centrul Cultural deține 
deja o colecție considera-
bilă de artă etnografică și 
populară. Dar până acum 
resursele financiare nece-
sare au fost utilizate pentru 
alte priorități. Acest proiect 
oferă acum posibilitatea ca 
din 23.000 de euro imobilul, 
inclusiv sălile de expoziție să 
fie dotate cu vitrine specia-
le de expunere, table inteli-
gente corespunzătoare pen-
tru prezentații…. În afară 
de acestea, vor fi reproduse 
și expuse mai multe obiec-
te arheologice descoperite 
în împrejurimile Vetișului, 
originalele acestora regăsin-
du-se în Muzeul Județean 
Satu Mare.

Concursul de tăiat 
porci a fost reluat 
după o pauză de un 

an. Anul trecut autoritățile 
nu au aprobat organizarea 
acestuia datorită focarelor 
de pestă porcină africană 
descoperite în județ. 

Organizatorii i-au com-
pensat pe cei din Foieni, lo-
calitatea găzduind în acest 
an evenimentul, iar gazde-
le i-au recompensat pe cei 
interesați: publicul foarte 
numeros a fost așteptat cu 
un eveniment excelent or-
ganizat.

La concurs au partici-
pat 38 de echipe – ”doar” 
atâtea deoarece, din lipsa 
spațiului, mai mulți can-

didați au trebuit respinși. 
Cei 32 de membri ai echi-
pei comune Vetiș-Oar, la 
fel ca ceilalți concurenți, 
s-au apucat de ”porcării” 
în zori, la cinci și jumătate. 
Echipa coordonată de pri-
marul Iuliu Ilyés a pregătit, 
printre altele, varză acră cu 
carne (pomana porcului), 
cârnați, caltaboș, supă de 
carne, invitații și vizitato-
rii fiind serviți deopotrivă. 
Priceperea lor o demon-
strează premiul primit la 
final pentru cel mai as-
pectuos cârnat. Alături de 
acestea, conform aprecieri-
lor juriului, cei din Vetiș au 
servit și cea mai gustoasă 
țuică de piersici.

Ca partener al Muzeului 
Județean Satu Mare, comu-
na Vetiș își va înzestra pro-
priul muzeu în cadrul unui 
proiect transfrontalier ro-
mâno-maghiar.

Concursul de tăiat porci organizat de UDMR încearcă să 
surprindă an de an atmosfera tăiatului de porc tradițional 
și efectul său de formare și coeziune a comunității. Bine-
înțeles, de la concurs nu au lipsit nici cei din Vetiș.

La începutul anului precedent, Guvernul a dat bătăi de 
cap serioase autorităților locale prin reducerea impozitu-
lui pe venit, punând în pericol mai multe investiții ma-
jore. Nici bugetul din acest an nu este neapărat favorabil 
pentru autoritățile locale, dar trebuie să își desfășoare 
activitatea chiar și în condiții neprielnice.  Am discutat 
despre realizările din anul precedent și planurile pentru 
acest an cu Iuliu Ilyés, primarul comunei Vetiș.

Cunoscută și aprecia-
tă de localnici pen-
tru activitatea sa di-

dactică devotată, Muncean 
Gyöngyvér și-a arătat o 
nouă latură a personalității.

Aproape toți locuitorii 
comunei o cunosc pe pro-
fesoara de fizică-chimie de 
la Școala Gimnazială Oar. 
Multe generații au învățat 
de la dânsa atât misterele 
materiei, cât și omenie. Iar 
acum dezvăluie o nouă la-
tură a personalității sale: 
prezintă desene în creion și 

picturi acrilice și în ulei, re-
alizând o expoziție deschisă 
din 17 ianuarie în Centrul 
Cultural din Vetiș. Tematica 
expoziției se întinde ”de la 
aparent naivele peisaje până 
la picturi abstracte ce reflec-
tă îndrăzneț și profund su-
fletul creatoarei”, însumea-
ză Török József, directorul 
centrului.

Expoziția poate fi vizitată 
până la sfârșitul lui ianu-
arie, iar în februarie se va 
deschide expoziția ceramis-
tului și modelatorului de 

mini mobilier din Csenger, 
Fábián Béla. Expoziția face 
parte din proiectul Interreg 
în cadrul căruia comuna a 
obținut o finanțare consi-
derabilă pentru înființarea 
muzeului de istorie locală și 
este primul pas al colaboră-
rii cu muzeul din  Csenger. 
”La scurt timp după expo-
ziția celor din Csenger în 
Vetiș, va fi rândul comunei 
noastre să se prezinte în 
localitatea ungară. Pe baza 
discuțiilor de până acum, 
se pare că vom avea un an 
bogat. Dorim ca relațiile 
culturale și instituționale, 
sporadice până acum, din-
tre cele două localități în-
frățite, să devină regulate, 
în beneficiul tuturor”, spu-
ne Török József.

DESENE ÎN CREION, PICTURI ACRILICE ȘI 
ÎN ULEI LA PRIMA EXPOZIȚIE A ANULUI

În 2019,  oficial în România vor fi în total 15 zile libere 
– conform portalului Maszol.ro. Cinci dintre acestea 
vor cădea la sfârșit de săptămână, iar trei dintre ele au 

fost lăsate deja în urmă.
1 Ianuarie (marți) – Anul Nou 
2 Ianuarie (miercuri) – Anul Nou 
24 Ianuarie (joi) – Unirea Principatelor Române 

(Mica Unire dintre Moldova și Țara Românească)
26 Aprilie (vineri) – Vinerea Mare 
28 Aprilie (duminică) – prima zi de Paște
29 Aprilie (luni) – a doua zi de Paște 
1 Mai (miercuri) – Ziua Internațională a Muncii 
1 Iunie (sâmbătă) – Ziua Internațională a Copilului 
16 Iunie (duminică) – prima zi de Rusalii 
17 Iunie (luni) – a doua zi de Rusalii 
15 August (joi) – Adormirea Maicii Domnului 
30 Noiembrie (sâmbătă) – Sfântul Andrei
1 Decembrie (duminică) –  Ziua Națională a României 
25 Decembrie (miercuri) – Crăciunul
26 Decembrie (joi) – a doua zi de Crăciun

ÎN ACESTE ZILE NU TREBUIE 
SĂ MERGEM LA MUNCĂ!

STIRI LOCALE
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Ca urmare a deciziei 
de anul trecut a AJF 
Satu Mare s-a desfi-

ințat Liga Elite și s-au for-
mat trei serii Liga a IV-a a 
câte 12 echipe fiecare. Toți 
trei conducători ai cluburi-
lor, Valentin Potra, Maior-
ciac Zsolt și Molnár Ferenc 
subliniază că în urma mo-
dificărilor, standardele au 
crescut considerabil.

Ca în orice competiție, 
unii sunt mulțumiți de re-
zultatele obținute până la 
mijlocul campionatului, în 
timp ce alții nu prea au reu-
șit să se acomodeze cu noua 
structură.

Desigur, cel mai mulțu-
mit este Valentin  Potra. Lu-
ceafărul Decebal a încheiat 
toamna pe locul 4. ”Sezonul 
a început greu pentru noi 
deoarece imediat am pier-
dut categoric , cu 6-1 cu Vo-
ința Babța, iar apoi am fost 

învinși cu 1-0 de CSM Satu 
Mare”, își reamintește pre-
ședintele asociației eveni-
mentele din toamnă. ”După 
acestea, am făcut unele mo-
dificări în lotul echipei, ca să 
nu ne facem de râs. Treburile 
au început să meargă, echipa 
a mai suferit doar o singură 
înfrângere, a câștigat 7 me-
ciuri și am încheiat toamna 
pe locul 4”, a continuat el.

Și Someșul Oar a înce-
put cu două egaluri și cinci 
înfrângeri, dar, după ace-
ea a câștigat ultimele patru 
meciuri, iar la mijlocul eta-
pei, a urcat astfel pe locul 
8. ”Trebuie să recunoaștem 
că, momentan, acesta este 
potențialul echipei”, spune 
Maiorciac, care a ținut să 
mulțumească, alături de se-
niori, și tinerilor, pentru re-
zultatele din toamnă. Și nu 
doar lor, ci și sponsorilor - 
Primăria comunei Vetiș, Sc-
hlemmer România, Grai Ex-
press, M SYS, Weinberger, 
LSG Servicii Utile, Urban 
Construct - pentru încrede-
rea acordată.

Cea mai grea toamnă a 
avut-o însă Viitorul Vetiș 
care a reușit să-i învingă nu-
mai pe cei din Craidorolț, 
care au și ei doar 3 punc-
te, iar restul meciurilor le-a 
pierdut. ”În urma transfor-

mărilor, această serie a de-
venit foarte dificilă. Există 
asociații care au cheltuit în-
tr-o singură lună aproape 
atât cât noi într-un an”, se 
plânge Molnár. Ne punem 
astfel întrebarea dacă nu ar 
fi fost mai bine ca Viitorul 
să pornească în Liga a V-a? 
Răspunsul a fost un ”Nu!” 
categoric. ”Atunci am fi dez-
avantajat mult tineretul, în 
Liga a V-a nu au unde juca. 
Ei înseamnă viitorul clubu-
lui, pentru ei merită să fa-
cem toate aceste eforturi”, 
mărturisește el.

”Eu tund gazonul, între-
țin terenul, marchez linii-
le înainte de meciuri. Am 
primit câteva promisiuni că 
din primăvară voi primi aju-
tor. Vom vedea…”, spune el 
cu amărăciune, dar, totuși, 
pus pe fapte. ”Vom rămâne 
în Liga a IV-a pentru că AJF 
dorește să crească la 14 nu-
mărul echipelor din serii”, 
a adăugat privind cu calm 
spre viitor.

Cu totul alta este situ-
ația în Oar, unde întregul 
lot – seniori și tineret – va 
participa în februarie la 
tradiționalul cantonament 

la Ocna Șugatag. ”Scopul: 
muncă și iarăși muncă. 
Aceasta dă roade. În pri-
măvară vom încerca să câș-
tigăm toate meciurile, mai 
ales cele jucate acasă, deoa-
rece cel mai important e să 
satisfacem suporterii”, spu-
ne  Maiorciac.

Cei din Decebal aspiră, 
însă, la mai mult: Final 4 și 
finala etapei județene a Cu-
pei României! ”Consider că 
Beltiug, Moftin, Babța, Do-
rolț, Păulești și noi sunt cele 
șase echipe care pot concu-
ra pentru locul 2. Desigur 
titlul de campioană revine 
CSM. Dorim să terminăm 
pe locul 2 și să ajungem 
în Final 4 Elite (aici ajun-
ge câștigătoarea locului 2 
din cele trei serii, alături 
de campionii seriilor. Cine 
va fi ea, se va decide jucând 
fiecare cu fiecare) ”. Pentru 
a-și atinge obiectivul, De-
cebal ar întări cadrul cu doi 
jucători noi.

În Vetiș se va decide până 
la mijlocul lui februarie dacă 
dorește eventual cineva să 
plece, iar în Oar conducerea 
ar întări lotul din rândurile 
echipei de tineret.

După consultările 
din decembrie și 
ianuarie s-a sta-

bilit că din martie, copiii 
din Vetiș vor putea par-
ticipa și la antrenamente 
de karate, care se vor ține 
în căminul cultural de un 

tânăr localnic, Kalocsai 
Zoltán. 

Tânărul de 21 de ani 
practică acest sport de 15 
ani în cadrul CS Yakuza. 
Deținând de 2 ani centu-
ră neagră, 2 dan, el este un 
sportiv adevărat: alături de 

karate, joacă fotbal în ca-
drul CS Someșul Oar.

La antrenamente sunt 
așteptați de două ori pe 
săptămână, marți și vineri, 
între orele 17.00 și 18.00  
copiii între 4-6 ani. Antre-
namentele încep din 5 mar-
tie. Cei interesați pot lua 
legătura prin nr. de telefon 
0748046721  cu  Kalocsai 
Zoltan.

ÎN OAR ȘI DECEBAL SUNT MULȚUMIȚI, 
ÎN VETIȘ SUNT ÎNGRIJORAȚI

DIN MARTIE VA FI KARATE ÎN VETIȘ!
Vetișul este cu adevărat o comună sportivă! În istoria de 
un an și jumătate a Jurnalului am relatat despre fotbal, 
tenis, zumba , iar acum continuăm cu karate!

Luceafărul Decebal

Someșul Oar

Viitorul Vetiș

În urma modificărilor aduse vara trecută, toate cele trei asociații de fotbal din 
comuna Vetiș: Luceafărul Decebal, CS Someșul Oar și Viitorul Vetiș concurează, 
atât cu adversarii, cât și între ele, în aceeași grupă din Liga a IV-a, Seria B (Zona 
Someșului). 


