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PRIMĂRIA DOREȘTE COLECTAREA 
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR 

Administrația locală din Vetiș dorește 
reducerea cantității de deșeuri prin-

tr-o nouă metodă.
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AMENZI PENTRU CEI CARE 
SACRIFICĂ PORCII PE STRADĂ

Cei care vor sacrifica porcii pe străzile 
localităților comunei Vetiș sunt pasi-

bili de amenzi usturătoare.
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ACTIVITATEA PRIMĂRIEI VETIȘ
ÎN ANUL 2017

GRĂDINIȚA ARE ACUM JUCĂRII DE 
CALITATE 

Copiii din grădinițele din Vetiș și Oar, au 
primit recent jucării de calitate foarte 

bună.
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PROIECTE PENTRU LACUL 
DIN VETIȘ 

În ultimii ani au existat mai multe încercări de valorificare a oportu-
nităților oferite de lacul din Vetiș și de împrejurimile acestuia, astfel 
încât să fie utile pentru comunitate, pentru relaxare și pentru iubitorii 

de natură. Peisajul este superb, după cum bine știm, trebuie amenajat.

Părăsim Drumul Careiu-
lui și de pe drumul național 
DN 19 virăm la dreapta în 
dreptul indicatorului Vetiș. 
După câteva case, o porți-
une imensă și denivelată de 
teren se întinde de-a lun-
gul drumului. Cu suprafa-
ța plină de denivelări arată 
ca o zonă părăsită, din fil-
mele vestului sălbatic, dar, 
după cum bine știm, cu mai 

bine de trei sute de ani în 
urmă pe aceste meleaguri 
au avut tabăra curuții că-
peteniei Rákóczi Ferenc.
Dacă dăm timpul înapoi, nu 
mai mult de patru decenii, 
atunci am mai fi găsit apă, în 
albia impresionantă. Dar, de 
la începutul anilor `80, la-
cul a secat, iar hanul aflat pe 
marginea lacului este pus-
tiu, în paragină. Buruieni 

și gunoaie acoperă împre-
jurimile. Bereczki Szilárd 
și-ar dori să schimbe as-
pectul deplorant al acestor 
locuri încărcate de istorie.
Au mai existat și alții care 
au constatat că vechiul ba-
zin al Someșului ascun-
de uriașe posibilități neex-
ploatate. Acum câțiva ani, 
o firmă din Cluj a încercat 
să umple bazinul. Au reu-

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ 
NU VA MAJORA TAXELE 
PENTRU IMPOZITE

Pentru bugetul local 
al comunei Vetiș, 
reducerea impozi-

tului pe venit stabilită de 
Guvern, la începutul lu-
nii noiembrie, înseamnă 
aproape două milioane 
de lei mai puțin. Cu toate 
acestea, însă, autoritățile 
locale nu doresc majora-
rea impozitelor.

Reducerea impozitului pe 
venit de la 16% la 10% este 
favorabilă în special anga-
jatorilor, dar cei care pierd 
cel mai mult în urma aces-
tei măsuri sunt autorități-
le locale, deoarece își pierd 
cele mai importante sur-
se de venit. Cetățenii vor 
resimți foarte puțin din 
acestea, deoarece la calcu-
lul sumei nete a salariului, 
efectele pozitive ale modifi-
cării se vor pierde. 

Cea mai importantă sursă 
de venit a autorităților lo-
cale este impozitul pe ve-
nit, dar, odată cu reducerea 
acestui impozit, din luna 
ianuarie, vor scădea cu 37 
de procente și încasările 
primăriilor.
”Nu știu de ce a trebuit să 
schimbe sistemul anterior, 
care a funcționat bine. Au-
toritățile locale și-au primit 
în fiecare lună banii, în mod 

sigur. Pe aceștia se puteau 
baza. În acest fel, trebuie să 
ne facem calculele cu o pier-
dere de 1,8 milioane de lei 
pentru bugetul comunei Ve-
tiș” – a subliniat primarul 
comunei Vetiș, Ilyés Gyu-
la, și menționat cazul ad-
ministrației locale din Cluj, 
care pierde 30 de milioa-
ne de euro în urma acestei 
măsuri. 

”Aceasta nu pune în pericol 
administrația locală, buna 
funcționare a serviciilor pu-
blice, însă vor fi afectate in-
vestițiile, finanțările pentru 
cultură și sport” –a preci-
zat primarul Ilyés Gyula și 
a subliniat că, dacă Guver-
nul nu va găsi o altă soluție 
pentru compensarea impo-
zitului pe venit, în comuna 
Vetiș lucrările de moderni-
zare a drumurilor planifi-
cate pentru 4-5 ani, trebu-
ie decalate cu cel puțin încă 
doi ani, din cauza lipsei ve-
niturilor de la buget.

Cu toate acestea, Primăria 
comunei Vetiș nu conside-
ră a fi o soluție majorarea 
impozitelor și taxelor loca-
le, numai în cazul în care, 
investițiile de modernizare 
a drumurilor, aflate deja în 
derulare necesită acest lu-
cru.

În anul 2017, am avut două priorități: mo-
dernizarea drumului comunal Vetiș - Oar și 
finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă.
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șit de mai multe ori până 
la nivelul de o jumătate de 
metru, dar, de fiecare dată, 
apa s-a scurs. Din această 
cauză au abandonat lucra-
rea, iar concesiunea a fost 
preluată de Bereczki, care, 
a constatat că pentru ame-
najarea unui lac, trebuie să 
aleagă între două posibili-
tăți. Una ar fi montarea unei 

folii etanșe, pe fundul bazi-
nului cu o suprafață de pa-
tru hectare - ceea ce ar im-
plica costuri uriașe. A doua 
soluție ar fi adâncirea cu 4-5 
metri a bazinului, având în 
vedere faptul că, potrivit fo-
rajelor de probă, la o adân-
cime de un metru și jumăta-
te-doi metri de la suprafață, 
există o cantitate conside-

rabilă de apă subterană. În 
acest fel s-ar putea amena-
ja un lac cu o adâncime, de 
3-4 metri. Aceasta soluție, 
ar costa însă și mai mulți 
bani decât prima variantă.
La această idee a reacționat 
executantul șoselei de centu-
ră a Municipiului Satu Mare.

Pentru a afla mai multe de-

DAR CUM VA FI POSIBIL CA UN DRUM EXPRES SĂ FIE 
TRANSFORMAT ÎNTR-UN LAC?

Cei care vor sacrifica 
porcii pe străzile 
localităților comu-

nei Vetiș sunt pasibili de 
amenzi usturătoare. Până 
acum, mulți au proce-
dat astfel, poate din do-
rința de a-și păstra curțile 
curate, însă, în preajma 
Crăciunului, reușeau să 
transforme străzile în 
adevărate abatoare, ofe-
rind un peisaj dezolant. 

Autoritățile comunei Vetiș 
nu mai acceptă acest obicei 
și au adoptat măsuri stric-
te. Astfel, printr-o hotărâre 
adoptată în urmă cu câteva 
luni, au interzis sacrificarea 
animalelor pe domeniul 
public. Din acest an, locu-
itorii din Vetiș, Oar și De-
cebal nu respectă această 
decizie, vor primi amenzi 
substanțiale.

Pentru locuitorii din 
Vetiș, Oar și Decebal 
surprizele de Cră-

ciun au început deja să 
apară. Mult așteptatele or-
namente luminoase sunt 
instalate, în acest an, după 
un nou design și concept. 

Spre deosebire de anii tre-
cuți, când instalațiile lumi-
noase erau răspândite ne-
uniform, pe toate străzile, 
de data aceasta, tradițio-
nalele beculețe multicolo-
re vor fi aprinse în centru 

localităților, oferind, astfel 
o atmosferă de sărbătoare. 

”Considerăm că iluminatul 
decorativ de Crăciun este 
mult mai plăcut în acest 
concept și creează atmos-
fera de sărbătoare dorită” 
– a declarat primarul Ilyés 
Gyula. ”Ghirlandele lumi-
noase instalate la distanțe 
mari implică aceleași costu-
ri, dar nu oferă aceeași at-
mosferă caldă, de sărbătoa-
re” – a adăugat primarul.

În vederea realizării aces-
tui proiect, Primăria co-
munei Vetiș, va aplica, în-
cepând din luna februarie, 
un pachet de măsuri radi-
cale privind modalitățile de 
gestionare a deșeurilor co-
lectate. Unul dintre motive-
le acestui demers este faptul 
că la depozitul de colectare 
din Doba, crește foarte repe-
de cantitatea de deșeuri co-
lectate și, odată cu aceasta, 
cresc și costurile de depozi-
tare. În plus, de anul viitor, 
statul va dubla taxa pentru 
fiecare tonă de deșeu colec-
tat, taxă, care, conform pla-
nurilor, din 2020 va fi trip-
lată.
Prima condiție de bază ca 
la depozitul din Doba să 
ajungă cantități cât mai mici 
de deșeuri, este reducerea 
cantității de deșeuri produse 
în fiecare gospodărie. Aceas-
ta se poate realiza în două 

moduri. Unul ar fi ca toată 
lumea să colecteze în mod 
selectiv deșeurile, pentru 
că acestea nu ajung la cent-
rul de depozitare, ci se re-
ciclează. Pe de altă parte, 
deșeurile de origine vege-
tală, pe cât posibil, trebuie 
procesate: compostate, arse. 
Trebuie redusă cantitatea 
deșeurilor, deoarece, altfel, 
adinistrația locală trebuie să 
ridice taxele de salubrizare, 
în schimb, în cazul în care 
cantitatea de deșeuri scade, 
există și posibilitatea să so-
licite mai puțini bani pentru 
aceste servicii.
În plus, în ianuarie expiră 
contractul cu operatorul 
care execută în acest mo-
ment servicuil de colectare, 
iar din februarie SC Deiosim 
Com., din Orașu Nou, va fi 
responsabil pentru colecta-
rea și transportul deșeurilor, 
după ce a câștigat procedura 

de achiziție publică  națio-
nală și a încheiat  un cont-
ract cu o durată de opt ani 
cu primăria.
Condiția de bază a sarcinilor 
licitate, explică primarul 
Ilyés Gyula, a fost ca firma să 
nu mai transporte deșeurile 
la două săptămâni – ca până 

acum, ci săptămânal și în 
mod alternativ. Aceasta în-
seamnă că într-o săptămână 
vor fi duse deșeurile colec-
tate selectiv, iar în cealaltă 
deșeurile menajere. Toto-
dată va fi obligația firmei să 
asigure aprovizionarea po-
pulației cu recipiente pentru 

colectarea deșeurilor, și anu-
me, cu saci galbeni de plas-
tic. În aceștia trebuie depuse 
deșeurile uscate. În pubele-
le tradiționale, începând cu 
luna februarie, se vor pune 
exclusiv deșeurile menajere.
Dar ce înseamnă deșeuri us-
cate? Tot ceea ce nu se des-
compune, și anume, plastic, 
PET-uri, hârtie, sticlă, texti-
le. Acestea vor trebui colec-
tate în sacii de plastic. Toate 
deșeurile de altă natură pot 
merge în pubele.
”Trebuie să reușim să redu-
cem cantitatea deșeurilor 
produse și transportate la 
centrele de depozitare, într-o 
primă fază de la actuala can-
titate de 450-500 metri cubi 
pe lună, la 300 de metri cubi. 
Aceasta este și condiția ca 
să nu mărim taxele pentru 
transportul deșeurilor”- a 
precizat primarul Ilyés Gyu-
la.

talii, am mers la biroul de 
proiectare luminos, mo-
dern, al d-lui Bereczki Szi-
lárd. Șeful firmei Saminstal 
ne-a explicat cu optimism 
toate posibilitățile de rea-
lizare a proiectului. Au ur-
mat întrebări și răspunsuri 
prompte. De ce este nevoie 
pentru construirea marginii 
carosabilului unui drum im-
portant? De pământ, bine-
înțeles! S-au făcut analizele 
stucturii solului din bazinul 
din Vetiș și rezultatele au 
demonstrat că acest sol este 
în parametrii necesari con-
strucției. Cele trei compa-
nii care construiesc drumul 
(Itinera SPA - Collini La-
vori SPA - Via Design SRL) 

s-au angajat să extragă stra-
tul de pământ, care ar pu-
tea să erupă apa subterană. 
Însă pentru ca această ope-
rațiune să poată fi efectuată, 
ar trebui, mai întâi, ca apa 
subterană să fie secată tem-
porar. Pentru aceasta trebu-
ie forate mai multe fântâni, 
iar apa să fie pompată în So-
meș. Și pentru această ope-
rațiune, cele trei companii 
și-au arătat disponibilitatea.

În concluzie, un vis poate 
deveni realitate și locul in-
salubru și părăsit de la gra-
nița localității Vetiș poate 
fi transformat într-un lac 
de patru hectare, amenajat 
modern și atractiv, cu spa-

ții, terenuri de joacă, pon-
toane, tot ce este nevoie 
pentru petrecerea timpu-
lui liber în condiții cores-
punzătoare, pe marginea 
lacului, în mijlocul naturii. 

”Administrația apelor soli-
cită efectuarea unui studiu 
hidrologic. Pentru acesta a 
trebuit să realizăm un foraj 
mai adânc, de 12 metri în 
loc de 6 metri. Studiul a tre-
buit să îl trimitem la Cluj”- 
ne-a spus Bereczki, în urmă 
cu două săptămâni. ”Dacă 
totul decurge bine, la înce-
putul anului viitor putem 
începe, în sfârșit,  lucrări-
le” – a precizat expertul. 

PROIECTE PENTRU LACUL 
DIN VETIȘ 

AMENZI PENTRU CEI CARE 
SACRIFICĂ PORCII PE 
STRADĂ

FEERIE DE CRĂCIUN

Administrația locală din Vetiș dorește reducerea cantității de deșeuri printr-o nouă metodă și cu ajutorul unui 
nou transportator. Toate acestea eforturi sunt, însă, inutile dacă locuitorii nu cooperează cu instituția. Scopul, 
bineînțeles, este reducerea cantității de deșeuri colectate care trebuie transportată.

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ DOREȘTE COLECTAREA 
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR 

VIAȚA PUBLICĂ
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În anul 2017, am avut două 
priorități în domeniul in-
vestițiilor: moderniza-

rea drumului comunal Vetiș 
- Oar și finalizarea lucrărilor 
de alimentare cu apă potabi-
lă a localității Oar, amândouă 
lucrările fiind extrem de im-
portante pentru cea mai deza-
vantajată localitate a comunei: 
Oarul. Lucrările pentru rea-
lizarea sistemului de alimen-
tare cu apă potabilă la Oar și 
de construcție a sistemului de 
canalizare la Vetiș și la Oar 
au fost începute încă din anul 
2012, realizate parțial până la 
această dată, însă cu mari lip-
suri în execuție.
În primăvara acestui an a fost 
finalizată licitația publică în-
cepută în septembrie 2016, 
iar la începutul lunii aprilie au 
fost demarate lucrările de mo-
dernizare a drumului jude-
țean DC 60A, tronsonul Vetiș 
- Oar de câștigătorul licitației, 
SC Tehnic Asist SA Botoșani. 
Au fost efectuate lucrările de 
lărgire până la 8 m lățime a 
platformei pe întregul tron-
son de 4,1 km și la 6 m lățime 
a carosabilului pe un tronson 
de 3.395 ml și de 7 m a lățimii 
platformei și la 5 m a lățimii 
carosabilului pe un tronson 
de 703 ml, nivelarea drumu-
lui, efectuarea fundației și de-
punerea straturilor de asfalt.
Valoarea totală a lucrărilor a 
fost de 2.618.305 lei, inclusiv 
TVA și a fost finanțată inte-
gral din bugetul local. Lucră-
rile au fost finalizate într-un 
timp record: 3 luni.
Au fost reluate și lucrările de 

racordare la canalizare a co-
munei Vetiș și la Oar a rețe-
lei de apă potabilă. S-au rea-
lizat modificările la proiectul 
tehnic necesar continuării și 
finalizării lucrărilor. A fost 
modificată soluția tehnică de 
alimentare cu apă potabilă a 
localității Oar, prin schimba-
rea soluției de la alimentarea 
sistemului de la un puț forat la 

Vetiș la racordarea la rețeaua 
de apă potabilă a municipiu-
lui Satu Mare. A fost finalizată 
pozarea conductei de aducți-
une de la Drumul Careiului la 
stația de pompare din incinta 
primăriei Vetiș.
Au mai fost realizate aproxi-
mativ 850 m de rețea de ca-
nalizare la Vetiș, finalizarea 
integrală a rețelei de canali-
zare fiind prevăzută până la 
sfârșitul anului. În paralel, din 
toamna acestui an, au fost de-
marate lucrările de branșare la 
reţeaua de apă potabilă la Oar 

și la reţeaua de canalizare la 
Vetiș și Oar și au fost semnate 
2 contracte pentru 2 proiecte: 
cu SC Hidro Construct SRL 
Satu Mare pentru lucrările 
de branșare la rețeaua de apă 
potabilă în localitatea Oar, în 
valoare totală de 642.754 lei, 
inclusiv TVA. Lucrarea preve-
de branșarea la rețea a 475 de 
cămine. Au fost prevăzute în 

proiect și 96 foraje de subtra-
versare de 7m. Cu SC Proiect 
Invest SRL din Gherța Mică a 
fost semnat un contract pen-
tru realizarea racordurilor de 
canalizare în Oar și Vetiș, în 
valoare totală de 1.503.780 lei, 
cuprinzând instalarea a 716 și 
477 racorduri de canalizare la 
Vetiș și Oar, cu 181 foraje de 
subtraversare la Vetiș și 105 la 
Oar și montarea a 5.951 m de 
racorduri.
În august s-a aprobat include-
rea în Programul național de 
dezvoltare locală pentru pe-

rioada 2017-2020 a proiectu-
lui „Înființare branșamente de 
apă în localitatea Oar, comuna 
Vetiș, jud. Satu Mare și înfiin-
țare racorduri de canalizare în 
localitățile Vetiș și Oar, comu-
na Vetiș, jud. Satu Mare”
În localitatea Decebal a fost fi-
nalizat sistemul de distribuție 
a gazelor naturale, lucrare fi-
nanțată de SC Gaz Vest Arad 

SA, concomitent cu contrac-
tarea de primăria Vetiș a efec-
tuării studiului de fezabilita-
te pentru extinderea rețelei 
pe toate străzile care nu sunt 
incluse în proiectul actual și 
pentru străzile din Vetiș care 
nu au încă rețea de gaze natu-
rale.
Lucrările de racordare la re-
țeaua de apă potabilă și la ca-
nalizare în Decebal sunt pre-
gătite pentru licitație în cursul 
lunii ianuarie anul viitor de 
consiliul județean, iar lucră-
rile sunt incluse în programul 

cu finanțare din fonduri euro-
pene.
În acest an a fost continuat și 
procesul de modernizare și 
dotare a unităților de învăță-
mânt.
A fost construit și un al treilea 
teren de fotbal cu gazon arti-
ficial,  în curtea școlii din De-
cebal, fiind acum dotate toate 
cele trei localități cu astfel de 
terenuri. De asemenea, s-a re-
alizat și al treilea teren de joacă 
în curtea grădinițelor, de data 
aceasta la Vetiș. Au fost fina-
lizată reabilitarea exterioară a 
clădirii școlii și montarea co-
pertinei din curtea interioară 
a școlii din Vetiș și reabilitarea 

termică a clădirii grădiniței 
din Decebal. Tot în acest an 
a fost finalizată igienizarea și 
amenajarea clădirii fostei pri-
mării în Centru cultural, cu 
dotări pentru bibliotecă, sală 
pentru muzeu, arhiva comu-
nei, sediu pentru poliţia loca-
lă și sediu pentru GAL pentru 
Pescuit Satu Mare. Au fost re-
alizate lucrările de igienizare 
și de modernizare a bucătă-
riilor căminelor culturale din 
Vetiș și din Oar, cu instalarea 
utilajelor și dotărilor moder-
ne specifice. Au fost monta-

te instalațiile de iluminat de 
siguranță obligatorii, în cele 
cinci clădiri publice: căminele 
culturale din cele trei localități 
și clădirile primăriei din Vetiș 
și din Oar și s-a finalizat insta-
larea și punerea în funcțiune 
a unei noi centrale termice la 
căminul cultural din Oar.
Au fost reluate lucrările la 
Centrul comunitar - Casa de 
nunți din Decebal, început în 
anul 2012 și apoi sistat, reali-
zându-se închiderea parțială a 
clădirii, respectiv nivelul II al 
clădirii.
Au fost amenajată și o platfor-
mă pentru evenimente în cen-
tral localității Oar.

ACTIVITATEA PRIMĂRIEI VETIȘ
ÎN ANUL 2017

ȘTIRI LOCALE
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Copiii din grupele 
cu predare în limba 
maghiară din Vetiș, 

cele cu predare în limba 
română și maghiară din 
Oar, au primit recent jucării 
de calitate foarte bună, con-
fecționate din materiale na-
turale.
În județul Satu Mare, 11 gră-
dinițe participă la proiectul 
internațional, inițiat de El-
veția, al cărui scop este de a 
sprijini copiii proveniți din 
familii defavorizate. Cadrele 
didactice implicate în proiect 

participă la mai multe stagii 
de perfecționare. În cadrul 
acestora, învață noi meto-
de de lucru cu copiii prove-
niți din familii defavorizate. 
„În acest an ne-am alăturat 
inițiativei, și până acum, am 
participat la un curs de per-
fecționare de două zile, iar 
în vacanța din februarie vom 
participa la un stagiu de teo-
rie și practică cu o durată de 
cinci zile, unde vom învăța 
cele mai moderne metode de 
pedagogie” – spune Bondics 
Csilla, pedagog la grădinița 

din Oar. 
Spre bucuria copiilor, ca par-
te a proiectului, de curând au 
sosit la grădiniță jucării și re-
chizite în valoare de aproxi-
mativ opt mii de lei. ”Bineîn-
țeles, și jucăriile au fost alese 
de cadre didactice bine pregă-
tite, deoarece, în afară de ca-
litatea acestora, au fost atenți 
ca și fetele și băieții să aibă tot 
ce doresc, am primit și jocuri 
speciale care dezvoltă atenția, 
creativitatea sau capacitatea 
cognitivă” – adaugă educa-
toarea.

La Centrul Cul-
tural din Vetiș, care 
funcționează în 

vechea clădire a primări-
ei, rafturile bibliotecii au 
fost deja montate. 

Coordonatorul centrului, 
Török József, spune că, în 
prezent, biblioteca dispu-
ne de aproximativ trei mii 
de volume, dintre care 1554 
sunt cărți vechi, iar restul 
sunt donații, primite în ul-

timele luni. ”Am inventari-
at deja cărțile, iar acum le 
așezăm pe rafturi, dar, foar-
te curând, vom deschide bi-
blioteca și îi așteptăm cu 
drag pe toți cei pasionați de 
lectură” – a precizat Török 
József. 

Despre deschiderea bibli-
otecii și programul aceste-
ia vom reveni cu detalii în 
Jurnalul de Vetiș.

Educația globală (Global 
Education) este un concept 
cunoscut la nivelul între-
gii Europe, în cadrul căruia, 
prin ore de curs cu tematici 
specifice sau prin diferite ac-
tivități, sunt dezbătute su-
biecte la zi din mai multe do-
menii, între care, economie, 
politică, demografie, cultură, 
globalizare sau egalitate de 
gen. Bineînțeles, este foarte 
important ca întotdeauna, 
metoda aleasă să corespun-
dă vârstei copiilor și nivelu-
lui de cunoștințe al acesto-
ra. Un astfel de program s-a 
desfășurat la Școala Generaă 
din Vetiș, în perioada 13-17 
noiembrie.

Trupa de teatru Szini 
Táltosok a încântat 
publicul din Oar, cu 

o reprezentație deosebită. 
Spectacolul a avut loc în 
timpul săptămânii, într-o 
zi de marți - o zi obișnuită 
de muncă pentru localni-
ci, dar, cu toate acestea, au 
venit cu mare plăcere la 
centrul cultural din Oar, să 
petreacă o seară alături de 
trupa Szini Táltosok.
Pentru localnicii din Oar a 
fost o adevarată surpriză, 
pentru că, cei 1500 de locu-

itori ai comunei, au ocazia 
foarte rar să asiste la acest 
gen de evenimente. De data 
aceasta, însă, au avut o seară 
specială. Au avut parte de o 
dublă premieră!
În prima parte a avut loc o 
reprezentație a trupei de tea-
tru a Centrului Cutural din 
Vetiș, Szini Táltosok. În par-
tea a doua, în regizarea actri-
ței Bándi Johanna de la Tea-
trul de Nord din Satu Mare 
Harag György au susținut, în 
premieră, un recital muzical, 
care a cuprins poeme din vo-

lumul de poezii „A magány 
délkörei” al lui Török József.
Spectacolul la care au per-
format și cinci eleve din Oar, 
Boros Noémi, Karasi Erzsé-
bet Enikő, Markocsán Ale-
xandra, Szomju Anita și 
Veszprémi Krisztina, acom-
paniate la pian de Stan Tibor, 
a avut un real succes. Întrea-
ga sală a răsunat de îndelungi 
de aplauze. Seara s-a încheiat 
cu un concert oferit de We-
théssy Band, care a încântat 
publicul. 
După acest succes, trupa Szini 
Táltosok pregătește o nouă 
apariție. La 17 decembrie, pe 
scena căminului cultural din 
Vetiș va avea loc spectaco-
lul intitulat „Tegnapi szavak”, 
după volumul „A magány 
délkörei”. Scenariul piesei a 
fost scris de Veszprémi Krisz-
tina și Török József, iar inter-
pretaea aparține tinerilor ac-
tori Boros Benjámin, Boros 
Noémi, Markocsán Alexan-
dra, Török József, Veszprémi 
Krisztina.

GRĂDINIȚA ARE ACUM JUCĂRII DE CALITATE 

SĂPTĂMÂNA DE EDUCAȚIE GLOBALĂ LA ȘCOALA GENERALĂ DIN VETIȘ

LANȚ UMAN PENTRU UN PROIECT IMPORTANT

SPECTACOL INEDIT OFERIT DE TRUPA 
DE TEATRU “SZINI TÁLTOSOK”

BIBLIOTECĂ LA CENTRUL 
CULTURAL DIN VETIȘ 

”Să trăim împreună într-o 
lume mai bună! Să nu uităm 
că viitorul lumii depinde și de 
noi!”- acesta a fost sloganul 
seriei de evenimente din ca-
drul Săptămânii de Educație 
Globală din acest an. Cadrele 
didactice au organizat pentru 
elevi activități diferite în fie-
care zi a săptămânii. Au avut 
loc discuții tematice, jocuri, 
activități de artizanat, progra-
me culturale. Scopul activită-
ților a fost de a forma copiilor 
o gândre constructivă, de a le 
oferi o deschidere spre dome-
nii noi, atractive, care să-i aju-
te la formarea lor ulterioară.
În acest an seria activităților 
de acest gen s-a extins în toa-

te instituțiile de învățământ 
din localitate, printr-o acți-
une inedită. Cei aproape 350 
de elevi au format un lanț 
uman, conectând, astfel, cele 
trei unități de învățământ - 
grădinița, școala mică și clă-
direa școlii mari. Prin acest 
gest, copiii au dorit să atragă 
atenția adulților asupra do-
rinței lor, exprimată prin slo-
ganul- ”Să trăim împreună 
într-o lume mai bună! Să nu 
uităm că viitorul lumii depin-
de și de noi!”. 
Cu această ocazie, la Centrul 
Cultural din Vetiș a fost des-
chisă o expoziție cu lucrări-
le copiilor, realizate în cadrul 
acestui program. 

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ


