
În continuarea programului de modernizare a străzilor din 
comuna Vetiș, începută anul trecut, pentru acest an pri-

măria comunei Vetiș a contractat execuția lucrărilor pentru 
un număr de 13 străzi sau porțiuni de străzi. O parte din 
lucrări au început deja, finanțarea fiind asigurată parțial din 
bugetul local, parțial din credite rambursabile.
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Numere 
importante

În Oar sunt în lucru străzile 
Mare – tronsonul 2 și strada 
Principală, tronsonul final 
până la cimitir. Strada Bo-

aprobate din credite în acest 
an. În Vetiș se lucrează pe 
strada Nouă, urmând să fie 
începute lucrările și pe stra-
da Cireșului. 

Investiția de modernizare 
a celor 13 străzi/porțiuni de 
străzi, se ridică la șapte mi-
lioane de lei. Valoarea lucră-
rilor începute se ridică la 3,2 
milioane de lei.

Demararea lucrărilor la 
următoarele străzi depinde 
de aprobarea sumelor care se 
pot utiliza din creditul con-
tractat de primărie pentru 
acest scop în acest an.

Paralel cu aceste lucrări se 
desfășoară extinderea rețelei 
de apă și canalizare pe trei 
străzi din Oar și Vetiș, după 
finalizarea cărora se poate 
începe și aici asfaltarea.

Proiectele de moderniza-
re ale celorlalte stăzi au fost 
pregătite, iar pentru finanța-
rea investițiilor în continua-
re, în data de 3 mai primăria 
a depus la Comisia Naționa-
lă de Strategie și Prognoză 
București un proiect pentru 
finanțare din Fondul de Dez-
voltare Națională, în valoare 
totală de 7 milioane lei.

FESTIVAL PESCĂRESC CU RENUMIȚI BUCĂTARI 
ȘI CAIACIȘTI PE SOMEȘ

Unic, emoționant, multicolor, autentic – așa va fi festivalul Fish 
Fest, ce se va organiza în 7 septembrie la Vetiș! Un eveniment 

ce nu s-a mai văzut în zona noastră! Și nu doar pentru că totul va fi 
doar despre pește... pagina 4

DESPERADO ȘI ALTE SURPRIZE

Conform datinilor locale, și în acest an ziua satului Decebal 
va avea loc odată cu hramul bisericii ortodoxe din localitate. 

Evenimentul se arată a fi și de data aceasta unul excelent, cu un 
program ales și artiști îndrăgiți. pagina 5

SĂPĂTURI ARHEOLOGICE ÎN ZONA VETIȘULUI

În cursul lunii iunie, în cadrul programului de cooperare trans-
frontalieră româno-maghiară a muzeelor, au fost începute săpă-

turi arheologice pe raza localității Vetiș, lângă drumul comunal DC 
60,  descoperirile dovedindu-se incontestabil că sunt de cca. 1700 
de ani. pagina 3 

BISERICA PROASPĂT RENOVATĂ DIN DECEBAL 
VA FI TÂRNOSITĂ ÎN 28 IUNIE

În 28 iunie, de hramul biserici și de ziua satului, vor fi sfințite 
lucrările de renovare efectuate la biserica ortodoxă din Decebal. 
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JURNALULde VETIS

ghișului, Stejarului, Teiului 
și Petőfi Sándor sunt în pe-
gătire, eșalonarea lucrărilor 
fiind dependentă de sumele 



2. IULIE 2019 WWW.VETIS.ROŞTIRI LOCALE

CANALIZAREA – PE CÂND RACORDAREA GOSPODĂRIILOR?

TOATE LUMEA AȘTEAPTĂ CONSTRUIREA 
REȚELEI DE APĂ ȘI CANALIZARE DIN DECEBAL

ÎNTABULAREA GRATUITĂ A 
TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

La sfârșitul lunii mai, s-a 
reușit să se încheie și să se 

preia cea mai importantă in-
vestiție, dar care s-a dovedit 
a fi și cea mai greoaie din co-
mună: a fost finalizată rețeaua 
de canalizare din Vetiș și Oar, 
la care în curând vor putea fi 
racordate toate gospodăriile.

După încheierea investiției 
de 6,6 milioane de lei, consi-
liul local a predă pentru ex-
ploatare sistemul opartorului 
Apaserv Satu Mare. Ceea ce 
mai lipsește este ca Electica să 
efectueze racordarea și pune-
rea în funcțiune a celor 8 pom-
pe. Dacă aceste lucrări vor fi 
finalizate ne putem branșa la 
rețea. Chiar mai mult, con-
form legislației, trebuie să se și 
branșeze toată lumea! 

Și acum vă rog să fiți atenți! 
După ce rețeaua va fi pusă în 

Cel târziu până în 2023 
va trebui să se finalizeze 

construirea rețelei de apă și 
canalizare din Decebal, aces-
ta din urmă reprezentând 
instalarea a cinci stații de 
pompare.

Apaserv continuă dezvoltarea 
rețelei de apă și canalizare în 
județul Satu Mare, iar costul 
acestei investiții gigante este de 
250 milioane de euro. De fapt 
acesta este continuarea așa nu-
mitului Masterplan, semnat în 
anul 2012. Profesioniștii de la 
Apaserv au pregătit deja pla-
nurile economice și tehnice, 
iar consiliile locale în cauză au 
aprobat indicatorii proprii.

După aprobarea Ministeru-
lui Dezvoltării, ne mai lipseș-
te un „da” din partea Uniunii 

În 14 iunie s-a încheiat la 
nivelul comunei Vetiș prima 
etapă din Programul național 
de cadastru și carte funciară 
privind lucrărilor de înregis-
trare sistematică. S-au realizat 
măsurările pe 5 sectoare ca-
dastrale, totalizând un număr 
de 876 de imobile (parcele), în 

Europene. Întrucât au fost 
deja finalizate documentele 
necesare pentru achiziția pu-
blică, imediat după aprobare 
s-ar putea anunța licitația pu-
blică, ne informează Leitner 
Ioan, directorul Apaserv.

Această gigainvestiție inclu-
de și construirea rețelei de apă 
și canalizare din Decebal. Lun-
gimea acesteia este de 14.438 
metri, rețeaua fiind realizată 
din tuburi de 110 milimetri. 
Conform proiectului, există 
435 de branșări, dar scopul este 
ca fiecare gospodărie să benefi-
cieze de apă potabilă de la rețea 
și de canalizare. Lungimea rețe-
lei de canalizare este de 16.110 
metri, iar în documentație fi-
gurează 481 de gospodării care 
așteaptă să fie racordate. Siste-
mul de canalizare presupune 

suprafață totală de 562,23 ha. 
Lucrările au fost executate de 
Donka Vasile PFA, finanțarea 
în cadrul programului fiind 
de 150.000 lei. 

Programul continuă în 
2019 și 2020 cu alte trei con-
tracte de finanțare, în valoare 
totală de 280.000 lei.

instalarea a cinci stații de pom-
pare, care vor transporta apa 
reziduală la stația de purificare 
din Satu Mare. 

„Sperăm că, în curând, 
vom primi aprobarea din 

partea UE. Aceasta ar însem-
na că, la sfârșitul procedurii 
de achiziții publice, în martie 
2020, am putea să demarăm 
lucrările. Investiția va trebui 
să se finalizeze până în anul 
2023, până atunci fiecare 
localitate cu peste 2000 de 
locuitori, trebuie să dețină 
rețea de canalizare”, ne po-
vestește Leitner.

funcțiune, Apaserv acordă o 
perioadă de trei luni de grație 
pentru racordarea la rețea. În 
această perioadă, toată lumea 
racordată la rețeaua de apă 

este obligată să se racordeze 
și la rețeaua de canalizare! La 
terminarea perioadei de grație 
de trei luni, Apaserv va factura 
automat și canalizarea! 

Acest serviciu va fi taxat in-
diferent că utilizatorul este ra-
cordat la canalizare, sau doar la 
rețeaua de apă potabilă!
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Săpăturile arheologice sunt co-
ordonate de arheologul Gindele 
Robert de la Muzeul Judetean 
Satu Mare, fiind sprijinit de is-
toricul local Török József, pre-
cum și de trei elevi voluntari din 
clasa a VII-a a școlii din Vetiș. 
Obiectele găsite: o ceramică 
amprentată romană, maxilarul 
unei vite, un obiect ascuțit din 
fier, provin dintr-o groapă ova-

lă, care a fost umplută cu obiecte 
de ceramică, oase, cenușă și re-
sturi menajere. Obiectele provin 
probabil dintr-o așezare a va-
nadalilor, popor migrator care 
aparținea triburilor nord-ger-
manice și care în perioada ani-
lor 160 – 180 d.H.de au ajuns în 
zona noastră, de aici refugiin-
du-se din fața hunilor, ajungând 
până în Africa de Nord.

Datorită lucrărilor efec-
tuate de Primărie în 

această primăvară, circa 150 
de gospodării vor avea posibi-
litatea de a se racorda la rețea-
ua de gaze naturale.

Chiar dacă în toate cele trei 
localități ale comunei Vetiș a 
existat rețea de gaze naturale, 
acoperirea nu a fost nici pe de-
parte completă datorită faptu-
lui că anumite capete de străzi 
și străzi nou deschise în ultimul 
timp au rămas fără rețea. Pen-
tru a înlătura acest neajuns, în 
octombrie anul trecut, primăria 
a demarat lucrările de extindere 

a rețelei de gaze naturale, aces-
tea finalizându-se în luna iunie 
a acestui an. Extensia totală are 
o lugime de 6,5 km, din care 
câte 2,5 km la Decebal și Vetiș 
și 1,5 km la Oar. Valoarea totală 
a investiției este de 525.000 lei, 
banii necesari fiind alocați de 
consiliul local din bugetul local, 
făcând astfel posibilă racorda-
rea la rețeaua de gaze naturale a 
încă 150 de gospodării, oferin-
du-li-se astfel posibilitatea de a 
resimți confortul oferit de în-
călzirea pe gaz. Și nu în ultimul 
rând, prin această investiție s-a 
reușit acoperirea integrală a co-
munei cu rețea de gaz.

A FOST FINALIZATĂ 
EXTINDEREA REȚELELOR 
DE GAZE NATURALE

Institutul Național de Cultură din județul Szabol-
cs-Szatmár-Bereg, Ungaria, prin proiectul intitulat ”De acasă 

acasă – Întărirea legăturilor culturale în Bazinul Carpatic” re-
alizează Colecția de Valori ale Bazinului Someșului, în care își 
vor găsi locul și valorile din Vetiș.

ȘI VALORILE DIN VETIȘ 
VOR FI INCLUSE 
ÎN COLECȚIA DE VALORI 
ALE BAZINULUI SOMEȘULUI

SĂPĂTURI ARHEOLOGICE 
ÎN ZONA VETIȘULUI

Regiunea Câmpia Someșului 
cuprinde 91 de localități, de 
la Tisa până la Seini. Aceste 
localități făceau parte din co-
mitatul istoric al Sătmarului, 
iar la ora actuală sunt situate 
în trei țări diferite: Ungaria, 
România și Ucraina.

Cea mai importantă legă-
tură în această regiune este 
Dicționarul bazinului So-
meșului, editat în 1935-1936 
de lingvistul Csűry Bálint, 
născut în 1886 în Agriș. Nu e 
de mirare deci, că Agrișul de-
ține un loc aparte în această 
inițiativă, alături de ea și de 
localitățile Szamosszeg, Sza-
moskér, Panyola, Kérsemjén 
és Csenger din Ungaria, Ve-
tișul este a doua așezare din 
România care a semnat pro-
tocolul de afiliere. 

”Scopul nostru nu este 
doar conservarea tradițiilor, 
ci și promovarea regiunii”, 
spunea Márton Zsuzsanna, 
primarul din Agriș. ”În pri-
mul rând vedem un mare 
potențial în turism, ceea ce 
ar putea oferi un loc de mun-
că și o posibilitate de trai aici, 
acasă, pentru foarte multă 
lume”.

”Cel mai important obiec-
tiv este inventarierea valori-
lor culturale și naturale. La 
fel de important este și faptul 
că s-a demarat o gândire co-
mună, care va putea duce la 
dezvoltarea localităților din 
regiune”, a adăugat primarul 
Vetișului, Iuliu Ilyés.

În cursul lunii iunie, în cadrul programului de cooperare 
transfrontalieră româno-maghiară a muzeelor, au fost 

începute săpături arheologice pe raza localității Vetiș, lângă 
drumul comunal DC 60, descoperirile dovedindu-se incon-
testabil că sunt de cca. 1700 de ani.

Legat de valorile Vetișului, 
nu poate lipsi din colecție bi-
serica reformată din localitate 
(construită în 1450, distrusă 
în 1794 de un incendiu devas-
tator și apoi reconstruită), ca-
pela Vlad (unică în lume), dar 
nici picturile pe sticlă, specifice 
microregiunii. ”Câmpia Some-
șului este strâns legată prin di-
alectele, muzica populară, spe-
cificul gastronomic, obiceiurile 
și tradițiile sale. Nu putem scă-
pa din vedere nici obiectivele 
istorice, personalitățile, sau va-
lorile naturale”, spunea istori-
cul local Török József. ”Scopul 
nostru e să acordăm o atenție 
sporită acestor lucruri”.

În cadrul proiectului se în-
tocmește și o bază de date cu 
privire la evenimentele și pro-
gramele culturale din fiecare 
localitate, în vederea promo-
vării acestora. ”Din cauza 
apropierii orașului, la Vetiș 
urbanizarea populației a fost 
foarte rapidă, astfel, de exem-
plu portul popular s-a pierdut 
în negura vremii. Tocmai de 
aceea, această inițiativă a ve-
nit chiar în ultimul mo-ment.
Noi sperăm că prin acest sis-
tem viu de legătură care se va 
construi vom putea da un nou 
elan tradițiilor noastre, o nouă 
stimă valorilor, adunându-le 
și menținându-le în viață. Și 
nu în ultimul rând, munca în 
comun ne oferă un prilej mi-
nunat să putem vedea: cum fac 
alții”, spunea plin de speranță 
istoricul localTörök.
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DOCUMENT DE EPOCĂ SAU 
ACTIVITATE DIN NECESITATE?

FESTIVAL PESCĂRESC 
CU RENUMIȚI BUCĂTARI ȘI 
CAIACIȘTI PE SOMEȘ

Sticlele pictate au apărut pe 
pereți la sfârșitul anilor 1950, 
spune Török József, coordo-
natorul Centrului Cultural din 
Vetiș, care este un colecționar 
priceput al acestor decoruri. 
”Vechea tradiție a șezătoare-
lor: torsul, țesutul, desfăcutul 
porumbului, etc, au început să 
dispară, dar dorul de activită-
țile în grup nu s-a stins” – ne 
explică interlocutorul. ”Încă 
nu exista curent în fiecare casă, 
nu erau televizoare, nu au fost 
seriale și nici realitate virtuală”.

O femeie știa să picteze, 
cealaltă a tăiat cartoanele, iar 
alta, din cutiile de conserve 
a debitat copcii. Aceste sticle 
pictate s-au bucurat de o mare 
popularitate în special în jude-
țele Bihor, Satu Mare și Szabol-
cs-Szatmár-Bereg. Bineînțeles, 
fiecare microregiune are spe-

Primăria Vetiș, care a câștigat o 
finanțare din fonduri europe-
ne și organizatoarea principa-
lă Ioana Amalia Kerekes și-au 
imaginat un eveniment care va 
fi total distinct de tot ce a avut 
loc vreodată în zonă. ”În locul 
caracterului comercial vrem 
să ne îndreptăm spre calitate, 
spre unicitate” – spune Amalia 
Kerekes. Așadar, la Fish Fest 

Mulți ne putem aduce aminte, că fiecare bunicuță avea așa 
ceva pe perete. A fost un obiect de decor, dar totodată și 

ramă cu fotografie, obiect pentru aducere aminte, un fel de au-
torealizare. Dintr-un anumit punct de vedere, din necesitate.

vor fi standuri mobile, bere ar-
tizanală, teatru stradal, muzică 
ușoară, teatru în șură, precum 
și o barcă cu vele! Și bineînțeles, 
mult-mult pește! – Ceea ce nici 
nu este de mirare, căci primă-
ria Vetiș a câștigat posibilitatea 
organizării acestui festival prin 
proiectul Grupului de Acțiune 
Locală pentru Pescuit (FLAG). 
”Scopul festivalului este popu-

larizarea valorilor locale și al 
consumului de pește. Tocmai de 
aceea vor fi doar vinuri locale, 
mâncăruri tradiționale, produ-
se autohtone și despre asta se va 
discuta și la dezbaterea publică. 
Dar în centrul evenimentului se 
va afla peștele și produsele cu-
linare pescărești, băuturile spe-
cifice, concurs de pescuit și de 
gătit ciorbă de pește la ceaun”, 
spunea interlocutoarea.

O curiozitate de la Fish Fest 
va fi velierul, care va servi ca 
scenă la acest festival. Iar pe o 
scenă specială trebuie să urce 
și invitați speciali, ca de exem-
plu Petra Acker and the Band. 
În muzica formației brașovene 
multinaționale, sunt prezen-
te atât elementele nu-soul, cât 
și cele de jazz, funk, sau folk. 
Vor mai evolua pe scenă Maria 

Răducanu și prietenii. Pe lângă 
toate acestea, participanții vor 
fi așteptați cu teatru stradal și 
teatru la șură, prezentat de Cul-
tura’n Sura, dar se va organiza 
și atelier de creație pentru copii. 
Unul dintre invitații speciali ai 
evenimentului va fi fostul ca-
noist Ivan Patzaichin, cvadru-
plu laureat cu aur la Jocurile 
Olimpice de vară din 1968, 
1972, 1980 și 1984.

”Încurajez pe toată lumea 
să-și aducă câte o pătură și să 
iasă la un picnic cu familia, cu 
prietenii” – lansează zâmbind 
invitația organizatoarea, făcând 
subtil aluzie la faptul că se mai 
ascund în traistă câteva surpri-
ze. Cea mai mare surpriză va fi 
totuși, când vom constata că se 
poate face ceva și la un aseme-
nea nivel calitativ.

cificul său. Cele făcute pe teri-
toriul românesc, de exemplu, 
au spatele din carton, iar cele 
din Ungaria au hârtie lipită. În 
cazul celor din urmă adesea au 
fost folosite colajele, deseori 
fiind refolosite în acest scop și 
staniolul de la bomboanele de 

crăciun. Cele mai des întâlnite 
modele sunt cele florale, dar 
pentru culoarea de fond sunt 
locuri unde s-a folosit negrul, 
în alte zone culorile mai vii.

”Având în vedere că pe acele 
vremuri deja și fotografii care 
cutreierau satele au lucrat la 
prețuri destul de accesibile, cel 
mai frecvent se puneau foto-
grafii în aceste rame. Cele mai 
multe dintre ele imortalizează 
evenimente familiale, căsăto-
rii, botezuri, iar poze de grup 
abia se găsesc printre ele”, spu-
nea Török.

Această poftă de creație a 
ținut aproximativ până la înce-

putul anilor ’70. ”Eu am denu-
mit-o artă colectivă, căci aces-
tea sunt amprentele unei ere, a 
primelor decenii ale comunis-
mului”, spune istoricul local, 
care a adunat deja aproape 40 
de astfel de sticle pictate.

Acestea pot fi văzute în sala 
de expoziții a Centrului Cul-
tural din Vetiș, dar expoziția a 
fost invitată deja și la Panyola 
– Ungaria. În vederea extinde-
rii colecției și pentru întocmi-
rea unei documentații cât mai 
ample, Török József îi invită 
pe cei care dispun de astfel de 
sticle pictate, să le doneze Cen-
trului Cultural din Vetiș.

Unic, emoționant, multicolor, autentic – așa va fi festivalul 
Fish Fest, ce se va organiza în 7 septembrie la Vetiș! Un 

eveniment ce nu s-a mai văzut în zona noastră! Și nu doar pen-
tru că totul va fi doar despre pește...
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DESPERADO ȘI ALTE SURPRIZE

Conform datinilor locale, și în acest an ziua satului De-
cebal va avea loc odată cu hramul bisericii ortodoxe din 

localitate. Evenimentul se arată a fi și de data aceasta unul 
excelent, cu un program ales și artiști îndrăgiți.

În acest an ziua satului nu va debuta, ca în anii trecuți, cu o slujbă 
festivă obișnuită. În 28 iunie vor fi târnosite lucrările de renovare 
efectuate la biserica ortodoxă din Decebal, construit în 1936.

Starul invitat la ziua satului va fi formația Desperado. Grupul 
clujean cântă melodii country rock încă din 1998. De atunci au 
editat șase albume și numeroase hituri se leagă de numele lor. 

BISERICA PROASPĂT RENOVATĂ DIN 
DECEBAL VA FI TÂRNOSITĂ ÎN 28 IUNIE

În 28 iunie, de hramul bi-
serici și de ziua satului, 

vor fi sfințite lucrările de re-
novare efectuate la biserica 
ortodoxă din Decebal. Pa-
rohul gazdă, părintele Mirea 
Iustin Nicolae ne-a relatat 
că,lăcașul Domnului din lo-
calitate, care poartă hramul 
Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului ”a fost îmbrăcată 
în haine noi, din cap până în 
picioare”.

Au fost restaurate picturile 
interioare, s-a pus gresie în 
toată biserica, s-a turnat șapă, 
s-au schimbat toate ușile, toate 
băncile, peste tot s-a pus mo-
bilier nou și a fost revopsit și 
acoperișul. Investiția a fost de-
marată în 10 februarie și s-a fi-
nalizat în luna mai. Lăcașul de 
rugăciune va fi târnosit în 28 
iulie, tocmai de ziua satului. 
Ceremonia de sfințire va fi ofi-
ciată de Preasfințitul Timotei 
Sătmăreanul. La eveniment, 
alături de enoriașii parohi-
ei vor fi prezente autoritățile 
locale, iar la Sfânta Liturghie 
alături de părintele Arhie-
reu-vicar va concelebra un so-
bor de 10-12 preoți din zonă, 
printre care și protopopii de 
Satu Mare și de Carei: părin-
tele Ioan Socolan și părintele 
Florian Mocan, precum și pre-

A doua mare atracție a programului se prevestește a fi evoluția 
Ansamblului Național Transilvania, care va sosi din Baia Mare. 
Un oaspete des întâlnit la evenimentele din Decebal este Petre 
Mureșan, dar el nu întâmplător evoluează frecvent pe această 
scenă: este primit cu drag în comună, iar el oferă oamenilor un 
spectacol de calitate.

Așa cum se obișnuiește, vor urca pe scenă și copiii localnici, 
dar îi va delecta pe cei prezenți și ansamblul de dans popular 
Ribiszke, din Oar.

”Bineînțeles, în cursul zilei vor evolua în fața publicului și ar-
tiștii locali. Nu e exclus să reușim să le oferim locuitorilor satului 
și o surpriză”, spunea misterios viceprimarul Daniel Codrea.

Ziua satului se va încheia și în acest an cu un spectaculos joc 
de artificii.

oții ortodocși din Vetiș și Oar: 
Chirilă Almon Gheorghe, re-
spectiv Coți Iosif.

Lucrările de restaurare ale 
bisericii au costat în total 
200.000 lei, bani oferiți, pe de 

o parte de Primăria comunei, 
pe de altă parte, în proporție 
de circa 30-40% de enoriașii 
din Decebal.

Ceremonia de târnosire a 
bisericii va începe cu un alt 

eveniment important: pre-
mergător. Parohul gazdă și 
PS Timotei vor binecuvânta 
capela renovată din cimitirul 
Decebal.

Părintele Mirea îi invită cu 
mult drag pe toți credincioșii 
din sat, dar și din localitățile 
învecinate, la acest eveniment 
de importanță majoră pentru 
întreaga comunitate.
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S-AU COPT COACĂZELE (RIBISZKE)
Un succes de zile mari a avut ansamblul de dansuri populare 
Ribiszke (Coacăza), la ediția a XIV-a a festivalului Ziua Alea-
să a Rusaliilor Roșii, la Satu Mare. La evenimentul organizat la 
mijlocul lunii mai, elevii lui Kása Zsolt au urcat pe scenă în ha-
ine noi nouțe și perechi de cizme înnoite. Trupa de dans a fost 
înființată cu trei ani în urmă, începutul a fost destul de greoi, 
nu prea veneau băieții, dar la ora actuală s-a format un nucleu 
stabil, de 12-15 persoane. Îi dorim succes pe mai departe!

Ziua satului s-a bucurat 
de o reușită absolută la 

Oar, căci în seara plăcută de 
iunie, în fața scenei s-a adu-
nat impresionant de multă 
lume să cânte hiturile prefe-
rate alăturii de artiștii care 
au urcat pe scenă. La fine-
le programului au evoluat 
Jolly și Suzy, iar ziua s-a în-
cheiat cu un spectaculos foc 
de artificii. 

Programul festiv a început 
cu o slujbă oficiată la biseri-
ca reformată din localitate, în 
cadrul căreia a fost comemo-
rat și Sinodul de la Oar, iar la 
sfârșit cei prezenți au adus un 
omagiu episcopului Tordai 
Demeter, depunând coroane 
la bustul lui. Festivitatea a 
fost deschisă de defilarea ma-
joretelor din Vetiș, apoi pre-

DISTRACȚIE PÂNĂ LA MIEZUL NOPȚII LA OAR
școlarii, după care elevii din 
localitate au prezentat câte un 
program. Mai târziu Ansam-
blul folcloric Ribiszke a delec-
tat publicul cu evoluția sa, dar 
a fost organizat și un karaoke.

Cele mai așteptate puncte 
de atracție a șirului de ma-
nifestări au fost concertele. 
Primul recital a fost un eve-
niment foarte special: Török 
József și-a prezentat noul 
album, aflat abia în fază de 
pregătire. 

Locul ritmurilor mai pu-
ternice a fost preluat de mu-
zica de petrecere, pe scenă 
au urcat, rând pe rând, sta-
rurile genului: Annamary, A 
jó LaciBetyár, Kaly, Dankó 
Szilvi, iar în încheiereJolly și 
Suzy. La ora respectivă deja, 
o mulțime impresionantă s-a 
adunat în fața scenei ridicate 

lângă dig, fără exagerare se 
poate spune că tot satul, de la 
mic la mare s-a bucurat de ul-
timele momente ale unei zile 

reușite a satului, iar ultimele 
focuri ale spectacolului de 
artificii ”au dat stingerea” în 
localitate.
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Din cele trei categorii 
de vârstă, în două au 

ieșit învingători copiii Șco-
lii Gimnaziale din Vetiș la 
concursul de dans sportiv 
Ritm și Armonie. S-au mai 
obținut și două medalii de 
argint, unul pentru Oar și 
unul pentru Vetiș. 

Concursul este organizat a 
doua oară de către Școala 
Gimnazială din Vetiș și după 
cum spunea inspectorul școlar 
Szejke Ottília: este lăudabilă și 
demnă de sprijin orice iniția-
tivă care îi îndeamnă pe copii 
la mișcare, iar în dans este co-
dată și distracția și voia bună. 
La festivitatea de deschidere 
directoarea Hudácskó Gyön-
gyi și primarul Iuliu Ilyés i-au 
salutat pe cele 20 de echipe, 
adică pe cei circa 250 de copii 
participanți, respectiv pe an-
trenorii și însoțitorii acestora. 
Un plus de culoare la deschi-
dere a adus recitalul de percu-
ție susținut de Cserey Csaba 
„Csabcsi” și Tóth Mihály.

Juriul format din Bacancios 
Delia, Loredana Olah și Bojan 

DUBLU SUCCES PENTRU ELEVII DIN VETIȘ 

ÎNVĂŢĂMÂNT

CEA MAI FRUMOASĂ MACHETĂ ESTE A CELORA DIN VETIȘ
La concursul organizat de Agenția Județeană pentru Protecția 
Mediului, ”gâsca digitală” confecționată de elevii Școlii Gim-
naziale din Vetiș a câștigat locul I.
Opera echipei clasei a III-a A, formată din elevii: Bob Flaviu, 
Bojan Carla și Ciaba Carla, coordonată de învățătoarea Bojan 
Monica, a fost pregătită cu ocazia Zilei Mondiale a Păsărilor 
și s-a dovedit a fi cea mai fumoasă machetă dintre cele 75 pre-
zentate.

MAJORETELE DIN VETIȘ 
AU CONDUS PARADA FLORILOR

De o popularitate aparte se bucură la Vetiș dansurile moderne, 
iar majoretele obțin rezultate deosebite la toate concursurile. 
Recent, echipa s-a putut bucura de o distincție cu totul spe-
cială: fetele din Vetiș au condus Parada Florilor la Satu Mare. 

Monica a evoluat evoluțiile 
participanților în trei categorii 
de vârstă. Talentați copiii erau 
însuflețiți și zâmbăreți, dar tot-
odată cuprinși și de emoțiile 
concursului și de spiritul de 
competiție.

Echipa din Vetiș, antrena-
tă de Hanus Anca și Ramona 
Bob au fost la înălțime, căci ei 
au fost în fruntea clsamentu-
lui, atât la cei din grădinițe, cât 
și la categoria claselor VI-VIII. 

Printre cei mai mici partici-
panți, Grădinița Voinicelul din 
Satu Mare s-a situat pe locul II, 
iar Grădinița Guliver pe locul 
III, în timp ce la cei mari pe 
treapta a doua a podiumului a 
urcat tot o echipă din comună, 
cea a Școlii Generale din Oar.

Doar la categoria școlii ge-
nerale nu au reușit gazdele să 
ocupe primul loc, aici trebuiau 
să se mulțumească cu locul II, 
fiind întrecuți de sportivii de 

la Școala Generală Octavian 
Goga din Satu Mare și între-
cându-i pe cei de la Școala Ge-
nerală Gherța Mică.

După concurs gazdele i-au 
invitat la masă pe toți cei 
prezenți, pregătind în acest 
scop peste 750 de sarmale, 
iar cozonacul a fost asigurat 
de Unicarm SRL. În numele 
organizatorilor dorim să le 
mulțumim: Primăriei Vetiș, 
Asociației de Părinți ”Inimă 
Caldă”, CBA-ului din Vetiș și 
conducerii Tip Top Bob pen-
tru sprijinul acordat.
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Alături de succesul echi-
pei, băieții din Oar s-au 

remarcat și în plan individu-
al, căci ei au dat golgheterul 
competiției. 

Școala nr. 10 din Satu Mare, 
care începând din următo-
rul an școlar va purta numele 
principelui curuților, a orga-
nizat, în premieră, în 29 mai 
Cupa Rákóczi.

Inițiatorii campionatului de 
minifotbal au fost Fórizs-Kis 
József și Csík Elvira, iar eveni-
mentul a avut și un oaspete re-
marcabil, căci meciurile au fost 
conduse de fostul apărător de 
la Olimpia și de la Steaua, iar 
apoi antrenor - ultima dată la 
Csenger – Ungaria, Csík Tibor.

În cadrul competiției s-au 
întrecut opt echipe formate 

Echipa pregătită de antrenoarea Anamaria Hotca a fost una 
mixtă, căci a avut membri atât de la Satu Mare, cât și din Vetiș. 
Valoarea reușitei este cu atât mai mare cu cât echipa Hotca a 
obținut primul loc nu doar într-o singură categorie, ci chiar în 
două: ei s-au dovedit a fi cei mai buni atât la copii, cât și la adulți 
în categoria de show dans.

Prestigiul competiției este dovedit și prin faptul că au venit 
concurenți din Bistrița, Oradea, Cluj și Timișoara, iar juriul a 
fost format din specialiști din România, Ungaria și Ucraina. 
Concurenții s-au întrecut în mai toate categoriile dansului mo-
dern și sportiv.

Anamaria Hotca ține antrenamente la Vetiș marția și joia, care 
sunt frecventate în mod regulat de circa 20 de persoane. Vin 
aproape exclusiv fete, cu toate că zumba este foarte recomandată 
și pentru bărbați, antrerenamentele conținând elemente cardio se-
rioase. Iar zumba se poate practica fără limite de vârstă. ”Am dis-
cipoli atât de 6, cât și de 64 de ani” – spune antrenoarea zâmbind.

”La Vetiș avem o comunitate foarte frumoasă, fetele sunt seri-
oase și iau în serios ceea ce fac”- adaugă Anamaria Hotca, care îi 
așteaptă cu drag pe toți cei interesați, chiar și fără să se anunțe în 
prealabil. Și nu în ultimul rând, primul antrenament este gratuit! 
Cine ar dori să obțină informații suplimentare o poate contacta 
pe Anamaria Hotca, la nr. de telefon 0744-665.743. 

OARUL A CÂȘTIGAT PRIMA 
EDIȚIE A CUPEI RÁKÓCZI

INTERES DEOSEBIT FAȚĂ DE 
ANTRENAMENTELE DE KARATE

AU FOST LA ÎNĂLȚIME ATÂT 
CEI MICI, CÂT ȘI CEI MARI

Maestrul cu 1 DAN, sensei 
cu centură neagră, Ka-

locsai Zoltán, cu trei luni bune 
în urmă a început să țină an-
trenamente de karate în Vetiș. 

Antrenorul este deosebit de 
mulțumit, căci acest sport se 

La cea de a doua ediție a concursului de dans zumba Open 
Wings organizat la Satu Mare, atât doamnele, cât și dom-

nișoarele din Vetis au obținut locul I.

din elevi ai școlilor generale, 
iar finala a fost disputată în-
tre gazde și echipa din Oar. 
Meciul a fost câștigat de oas-
peți, cu 2-0, astfel, ei au pu-
tut ridica cupa care ca aspect 
ne amintește de cea din Liga 
Campionilor.

Sportivii din Oar s-au re-
marcat și în plan individual, 
căci din echipa lor a ieșit și 
golgheterul campionatului, în 
persoana lui Nagy Norbert.

foto: www.321sportfoto.at

bucură de mare interes aici. An-
trenamentele se țin marți și joi 
după masa, la căminul cultural 
din Vetiș unde antrenează pe 
tineri, învățându-i Shotokan. 
Iar din elevi nu duce lipsă, cam 
câte 35 fiind prezenți la fiecare 
antrenament. ”Copiii sunt seri-

oși și ascultători, până acum am 
avut parte numai de experiențe 
pozitive” - spunea maestrul în 
vârstă de 21 de ani, care ne-a 
divulgat și ce trăsături sunt ne-
cesare pentru a deveni un bun 
karatist: ”În primul rând tebuie 
să fi sârguincios, căci doar așa te 
poți dezvolta dacă ești prezent 
la toate antrenamentele. Dar 
dacă vrei să fii cu adevărat bun, 
este nevoie și de voință și perse-
verență” - afirmă antrenorul.

Iar dacă cineva a prins poftă 
de acest sport, la nr. de telefon 
0748046721 poate lua legătura 
cu Kalocsai Zoltán.


