
A ÎNCEPUT NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ:
15 MILIOANE DE LEI 
PENTRU STRĂZILE DIN VETIȘ

Primăria comunei Vetiș 
dorește să achiziționeze 
un autobuz școlar nou, 
mai mare, pe care speră 
ca la începutul noului an 
școlar să îl pună în func-
țiune.

Momentan,  copiii 
din cele trei sate 
ale comunei, 

Decebal, Vetiș și Oar, sunt 
transportați cu un Ford 
Transit. Dar acesta, cu cele 
16 locuri pe care le are, s-a 
dovedit a fi prea mic. În 
repetate rânduri a fost ne-
voie să se întoarcă de mai 
multe ori pentru a duce 
toți copiii. Acest lucru 
necesită mai mult timp și 
este mai costisitor. 

Acesta a fost motivul 
pentru care autoritățile au 
decis să achiziționeze un 
autobuz nou, cu 32 de lo-
curi, achiziția fiind în curs 
de desfășurare. Primarul 
Iuliu Ilyés ne-a mărturisit 
că speră ca la începutul 
noului an școlar să îl poată 
pune în funcțiune.

În comuna Vetiș aproa-
pe 600 de copii învață în 
școli și grădinițe.

AUTOBUZ 
ȘCOLAR NOU

Cele mai multe străzi 
din Vetiș și Oar pă-
reau în toamnă mări 

de noroi. Primăria era con-
știentă de acest lucru, însă 
a fost nevoită să-l accep-
te.”Scopul nostru a fost să 
terminăm cât mai repede cu 

săpăturile”, a explicat prima-
rul Iuliu Ilyés . ”Mulțumită 
acestui fapt construcția sis-
temului de canalizare va fi 
finalizată în aprilie în Oar, 
iar rețeaua de apă potabilă 
este deja terminată. În Vetiș 
, rețeaua de canalizare este , 

deasemenea, deja terminată 
în cea mai mare parte”, con-
cluzionează primarul.

Chiar dacă situația cau-
zată a produs nemulțumiri 
în rândul unora, Primăria 
nu a trândăvit, ci a pregătit 
în culise elaborarea planu-
rilor de modernizare totală 
a străzilor comunei. Și nu 
vorbim doar de asfaltare! 
”Nu dorim doar să asfaltăm 
străzile, ci să schimbăm în-

treaga lor înfățișare”, ne-a 
destăinuit planurile Ilyés. 
”Dorim să punem la punct 
tot spațiul public, de la un 
gard la altul. Au fost elabo-
rate planuri individualiza-
te pentru fiecare stradă în 
parte: cât de gros  să fie as-
faltul, cât de lat să fie trotu-
arul, ce fel de scurgeri sunt 
necesare! ”

(continuare în pagina 3)

SE RENOVEAZĂ CAPELELE

Starea capelelor din Vetiș se deplorează în 
mod accelerat, drept pentru care autorită-

țile încep în acest an renovări majore. pagina 3

RITM ȘI ARMONIE

Sâmbătă, 5 mai, Școala Gimnazială din Vetiș 
organizează finala concursului județean de 

dans sportiv. Pentru prima oară se organizează 
în județ concurs de dans sportiv.
 pagina 2

SOMEȘUL OAR – MAI MULT DECÂT UN CLUB

Sloganul Barcelonei devenită bine-cunoscu-
tă în întreaga lume de multe ori a devenit 

banală fiind folosită deseori pe baza unor ase-
mănări banale.  pagina 4

AR FINALIZA LUCRĂRILE PUBLICE

Autoritățile locale elaborează un plan în ve-
derea finalizării lucrărilor publice. În Ve-

tiș există apă potabilă și în curând se va finaliza 
rețeaua de canalizare.  pagina 3

AȘA VA ARĂTA URMĂTORUL AN ȘCOLAR

În 20 februarie ministrul Valentin Pop a sem-
nat ordinul referitor la structura următoru-

lui an școlar  pagina 2

ISTORIE VIE – COMEMORARE BAZATĂ PE 
PROPRIILE RESURSE

Sub semnul comemorării din 15 martie, 
 copiii din Oar au prezentat un program 

propriu bazat pe resurse locale.
 pagina 2

Vetișul are în față trei-patru ani de muncă istovitore. La 
capătul drumului , însă, așteaptă promisiunea a trei sate 
cu totul noi. Autoritățile locale au demarat pregătirile 
pentru modernizarea străzilor.
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(continuare din pagina 1)

Lucrările într-adevăr de 
amploare vor costa apro-
ximativ 15 milioane de lei, 
conform planurilor elabo-
rate. Atât volumul lucrări-
lor, cât și mărimea sumei 
denotă faptul că nu vor fi 
realizate în decurs de un 
an. Potrivit celor mai opti-
miste estimări sunt necesari 
trei-patru ani.

”În momentul d față se 
elaborează documentațiile 
necesare, se desfășoară pro-
iectarea și este în curs orga-
nizarea licitației. Sperăm că 
vom reuși să finalizăm toa-
te acestea până la sfârșitul 
anului, iar adevărată muncă  
spectaculoasă va putea înce-
pe în 2019”, a schițat prima-
rul planul de lucru.

Bineînțeles aceasta nu în-
seamnă că anul acesta nu vor 

fi asfaltări. Pentru zece străzi 
din Vetiș și Oar , achiziția pu-
blică se desfășoară cu terme-
ne  scurtate , făcând posibil 
ca lucrările să înceapă prin 
mai-iunie și să fie finalizate 
la toamnă. Aceste zece străzi 
sunt următoarele : în Vetiș 
străzile Teilor (cunoscută ca 
și str. Școala Mică), Stadion, 
Parcului , Mică și Libertății , 
iar în Oar strada Someșului ,  
Kölcsey Ferenc, Stadion, Di-
gului și Mare (partea dinspre 
căminul cutural).

Paralel cu aceasta se des-
fășoară și licitația pentru  în-
treținerea străzilor care nu 
vor fi asfaltate în acest an. 
Autoritățile  doresc să înche-
ie un contract pe o durată de 
patru ani cu o firmă care să 
aibă capacitatea să asigure în 
permanență întreținerea lor 
și în caz de necesitate și in-
tervenția de urgență.

”Probabil și această proce-
dură de achiziție publică va fi 
finalizată în cursul lui aprilie, 

astfel încât în mai să încea-
pă lucrările.Dorim drumuri 
curate, practicabile , fără no-

roi în Oar, Vetiș și Decebal. 
Acesta este scopul tuturor!”, 
ne-a asigurat Iuliu Ilyés.

A ÎNCEPUT NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ: 
15 MILIOANE DE LEI PENTRU STRĂZILE DIN VETIȘ

În 20 februarie ministrul Valentin Pop a semnat ordinul referitor la structura următorului an școlar – a comunicat pe site-ul propriu Ministerul 
Educației Naționale. Conform acestuia școala va începe în data de 10 septembrie  și  cuprinde 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni). 

Anul școlar se va constitui și pe mai depar-
te din două semestre. Primul va începe 
din 10 septembrie 2018 și se va sfârși la 1 

februarie 2019, iar al doilea va fi din 11 februarie 
2019 și va ține până în 14 iunie.

Vacanțele școlare vor avea loc după cum ur-
mează:
Vacanța de iarnă:
22 decembrie 2018–13 ianuarie 2019;

Vacanța intersemestrială:
2–10 februarie 2019;
Vacanța de primăvară:
20 aprilie 2019–5 mai 2019;
Vacanța de vară:
15 iunie 2019–15 septembrie 2019.
Pe lângă acestea preșcolarii și elevii claselor 

primare vor avea o vacanță și între 27 octombrie 
2018 și 4 noiembrie. Pentru elevii claselor ter-

minale din învățământul liceal anul școlar se va 
sfârși pe data de 31 mai 2019, iar pentru cei din 
clasele a VIII-a pe data de 7 iunie 2019.

Programul Școala altfel se va desfășura pe 
parcursul a cinci zile lucrătoare consecutive și 
trebuie organizat în perioada cuprinsă între 1 
octombrie 2018–31 mai 2019.Stabilirea peri-
oadei de derulare revine în sarcina conducerii 
școlilor.

AȘA VA ARĂTA URMĂTORUL AN ȘCOLAR

RITM ȘI ARMONIEEXPOZIȚIE DE PIROGRAVURĂ 
ÎN CENTRUL CULTURAL

ISTORIE VIE – COMEMORARE BAZATĂ PE PROPRIILE 
RESURSE

SE RENOVEAZĂ CAPELELE

Pentru prima oară se 
organizează în ju-
deț concurs de dans 

sportiv recunoscut de Mi-
nisterul Educației , iar gaz-
da finalei este Vetișul, mai 
precis școala generală.

La finală s-au calificat 
câștigătorii etapelor locale 
organizate  în fiecare școală 
aparte. Seria de concursuri 
nu poartă din coincidență 
numele de Ritm și Armo-
nie. Ambele sunt elemente 
importante ale dansului.

La finala județeană pot 
participa echipe de câte 10-
25 de membri. Cu o săptă-
mână și jumătate înainte 
de termenul limită de în-
scriere, participarea a peste 

25 de echipe pare sigură, a 
spus directoarea Hudács-
kó Gyöngyi. Copiii își vor 
măsura competențele în 
trei grupe de vârstă: se vor 
evalua separat prezentările 
preșcolarilor, ale celor din 
clasele primare și din cele 
gimnaziale. Paleta probelor 
de concurs este foarte lar-
gă,  de la majorete la dans 
sportiv.

Locația concursului va fi 
noul teren de sport al Șco-
lii Gimnaziale din Vetiș 
unde va fi amplasată scena. 
Toți interesații sunt aștep-
tați cu drag la deschiderea 
oficială și la prezentarea 
producțiilor, a menționat 
directoarea.

Abia s-a terminat ex-
poziția de pictură, 
iar Centrul Cultural 

așteaptă iubitorii de artă cu 
o nouă expoziție: cea de pi-
rogravură a artistului ama-
tor Dobos József, deschisă la 
sfârșitul lui aprilie.

Artistul  este fostul primar 
din Pișcolt. Din lucrările 
sale s-au deschis mai multe 
expoziții, printre altele și în 
Ungaria, unde și-a prezen-
tat tablourile arse în lemn, 
colorate printr-o procedură 
specială.

Expoziția formată din 12 
tablouri de mari dimensiuni 
poate fi vizitată timp de o 
lună, de luni până vineri în-
tre orele 09-15. În acest orar 

poate fi vizitată și biblioteca 
care funcționează în centrul 
cultural.

Elevii de clasa a VII-a ai 
profesoarei Vass Edit 
și-au prezentat spec-

tacolul, al cărei autoare este 
profesoara de limba maghia-
ră ,  în căminul cultural din 
Oar, în fața descendenților 
familiei Szilágyi. După spec-
tacol  a urcat pe scenă trupa 
de dans popular Ribiszke din 
localitate.

Dar cine este familia Szi-
lágyi?

 Szilágyi László de Șimleul 
Silvaniei și de Oar s-a ală-

turat în 1848 luptei pentru 
independență la vârsta de 18 
ani. Curajul său este dove-
dit de gradul de locotenent 
pe care l-a avut la lăsarea la 
vatră. După o perioadă de 
ascunziș, s-a stabilit în Oar 
unde a activat ca jandarm 
și curator parohial. Până în 
1914, când a decedat, a lăsat 
în urmă patru băieți, patru 
fete și o fiică adoptată. Mor-
mântul lui se află în Oar. 
Unul dintre fiii săi, Zoltán, a 
luat parte la drenarea mlaș-

tinii din Ecedea și la așeza-
rea căii ferate dintre Oar și 
Csenger.

Membrul mai cunoscut 
al familiei este Dániel care 
a luptat ca  husar în războ-
iul pentru independență, 
fiind exilat în Turcia, unde 
a desfășurat activități științi-
fice semnificative. Conform 
prezentarării istoricului dr. 
Keresztesi Csaba-Árpád, 
familia a ajuns din Șimleul 
Silvaniei în Satu Mare în se-
colul al XVII-lea : mai întâi 

în Amați și Ecedea, iar apoi 
în 1617 în Oar, de care sunt 

legați de atunci descendenții 
familiei.

”Am evaluat starea 
capelelor și din 
păcate am ajuns 

la concluzia că nu cores-
pund destinației pe care o au 
”, ne-a mărturisit primarul 
 Iuliu Ilyés.

Este surprinzător și șo-

cant, deoarece toate cele 
trei capele sunt relativ noi, 
fiind construite de abia 
câțiva ani. ”Din păcate  re-
flectă consecințele muncii 
de proastă calitate”, a adău-
gat indignat primarul.

În toate cele trei localități, 

Vetiș, Oar și Decebal, cape-
lele au fost construite după 
aceleași planuri. Și toate 
trei necesită  reabilitare.În 
toate cele trei se scurge apa, 
s-a deteriorat tencuiala, nu 
funcționează aparatele de 
aer condiționat, acolo unde 

sunt. În Oar, de exemplu, 
nu există .

”Odată cu lucrările de 
renovare, trebuie rezolva-
te și problemele legate de 
răcire și încălzire. Trebuie 

să asigurăm condiții care 
sunt demne de cerințele 
destinației”, a afirmat Ilyés. 
Conform speranțelor, lucră-
rile vor fi finalizate până la 
toamnă.

Sâmbătă, 5 mai, Școala Gimnazială din Vetiș  organizează 
finala concursului județean de dans sportiv.

În Centrul Cultural din Vetiș s-a deschis la sfârșitul lui aprilie o expoziție de pirogra-
vură. Cei interesați pot vizita expoziția artistului sătmărean timp de o lună.

Sub semnul comemorării din 15 martie, copiii din Oar au prezentat un program pro-
priu bazat pe resurse locale .Spectacolul a avut și invitați deosebiți.

Starea capelelor din Vetiș se deplorează în mod accelerat, drept pentru care autoritățile 
încep în acest an renovări majore.

În Vetiș există apă po-
tabilă și în curând se 
va finaliza rețeaua de 

canalizare. În 17 aprilie 
rețeaua de apă potabilă 
din Oar a fost racordată 
la cea municipală, ceea ce 
înseamnă că la începutul 
lui mai se poate începe 
branșarea gospodăriilor. 
În curând va fi terminată 
și rețeaua de canalizare 
din localitate. Prin pro-
gramul de dezvoltare al 
Apaserv, în decurs de câți-
va ani, și în Decebal va fi 
apă potabilă și canalizare.  
În toate cele trei localități 
există gaz.

În prezent rețeaua de 
utilități publice acoperă în 

procent de 90% cele trei 
localități ale comunei. Cu 
toate acestea există por-
țiuni de străzi, străzi de 
legătură, unde lipsește un 
lucru sau altul.Acestea ar 
dori să le rezolve definitiv 
autoritățile.

”Este în curs de derula-
re atribuirea contractului 
de proiectare. Imediat ce 
se termină procedura de 
achiziție publică, vom în-
tocmi proiectele și vom 
pune capăt acestor proble-
me”, a spus Iului Ilyés.

Primarul ne-a destăi-
nuit că au luat legătura 
cu cei de la Electrica în 
vederea extinderii rețelei 
electrice.

AR FINALIZA LUCRĂRILE 
PUBLICE
Autoritățile locale elaborează un plan în vederea finali-
zării lucrărilor publice.

STIRI LOCALE STIRI LOCALE
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Am putea înșira aici 
nenumăratele titluri 
de campion și   Cupa 

României, cele mai bine de 
70 de persoane care își des-
fășoară activitatea în cadrul 
clubului, echipele de cele trei 
generații, cantonamentele 
sistematice, Facebook-ul ac-
tualizat permanent sau ata-
șamentul suporterilor.Toate 
acestea sunt forte importante, 
dar nu cele mai importante. 
Cel puțin în ultimii doi ani. 

”În primii ani au jucat în 
echipă cei mai buni jucători 
ai județului. Am și câștigat 
cupele la rând. Cu timpul 
însă mi-am dat seama că ei 
sunt doar ”mercenari”, dar 
satul în sine primește foaret 
puțin de la echipă”, începe 
să rememoreze președintele 
clubului, Maiorciak Zsolt, 
cauzele schimbării.”Totul 
a început să devină doar o 
rutină,  dar a venit la țanc 
alegerea ca primar a dom-
nului Iuliu Ilyés  și con-
ceptul unei noi conduceri 
a comunei, potrivit căruia 

să încercăm să atragem în 
echipă tinerii din localita-
te”, adaugă acesta.

Simbolul politicii de jucă-
tori a primilor ani ar putea fi 
Zsiga Ervin, care, apoi, a in-
trat pe teren și în Liga Cam-
pionilor în culorile Vaslu-
iului, iar anilor din urmă 
Miklós Patrik, care deja a 
fost contractat la Acade-
mia de Fotbal din Miercu-
rea Ciuc. Sau chiar Hamzó 
Károly care, în ciuda vârstei 
de 17 ani, este pilon de bază 
al echipei de seniori, echipă 
care în procent de 90% este 
formată din tineri localnici 
și în rândul căreia se numără 
și Kalocsai Zoltán. Acesta se 
remarcă și într-un alt sport: 
a câștigat campionatul nați-
onal de karate!

”Munca dă întotdeauna 
roade”, mărturisește Maior-
ciak. Rodul acestei mun-
ci este că în ultimii opt ani 
Someșul a fost de fiecare 
dată în cantonament. Acest 
lucru este unic în județ, la 
fel și faptul că în acest an și 

juniorii au făcut deplasarea 
cu cei mari. De asemenea 
și echipamentul celor tineri 
este asigurat tot de club - nici 
aceasta nu se întâmplă peste 
tot la acest nivel.

”Eu sunt doar o rotiță a 
mecanismului”, spune cu 
modestie Maiorciak, apoi își 
înșiră ajutoarele: vicepreșe-
dintele clubului și totodată 
medicul echipei, Szilágyi 
Edömér, antrenorul senio-
rilor și al unuia din grupu-
rile de copii, Kirner János, 
coordonatorul juniorilor, 
Sotan-Petyke Krisztián, ma-
nagerul terenului, Pintye 
László, asistenta medicală 
Mihály Henrietta Tímea.

”Cu ajutorul internetului 
poți obține programe foar-
te bune de antrenament.În 
cadrul antrenamentelor ne 
străduim să exersăm situații 
de meci. Aceasta este proba-
bil cheia succesului ”, formu-
lează Maiorciak, care-l ajută 
ca atrenor pe Kirner..

”Încercăm să învățăm ti-
nerilor respectul și atenția și 

să-i educăm pentru muncă”, 
explică Zsolt. Dar clubul nu 
educă doar pentru muncă, 
ci o și asigură cu sprijinul 
sponsorilor Schlemmer, 
MSYS, Grain Express și Ur-
ban Construct. Dar rolul so-
cial al Someșului nu se epu-
izează aici. La ziua copilului 
organizată pentru prima 
dată anul trecut de Someșul 
au participat peste 100 de 
persoane. Clubul încearcă să 
colaboreze strâns cu școala 
generală din localitate, or-
ganizând împreună campi-
onate (Cupa Schlemmer) și 
sprijină centrul de copii. 

”Când am pornit în 2016 
pe un drum nou, ne-am în-
țeles cu domnul primar să 
stabilim obiective pentru 
patru ani, explică Maiorciak. 
Cu ce am fi mulțumiți în 
2020? Scopul nostru este ca 
până atunci să avem 4 echi-
pe și un număr de circa 100 
de membri, față de cei 70 din 

prezent. Încercăm să creăm 
condiții civilizate și pentru 
suporteri cărora le datorăm 
mulțumiri nu doar pentru 
persistența și devotamentul 
lor, ci și pentru compor-
tamentul civilizat. Pentru 
aceasta se construiește tri-
buna și am dori să iluminăm 
terenul. Cel mai important 
însă, este să dăm ceva pen-
tru comună, tinerilor, ca să 
nu plece de aici”, conchide 
 Maiorciak.

Și până atunci scopul 
Someșului este – la fel ca 
în fiecare an – să încheie 
campionatul pe podium și 
să ajungă cât mai departe 
în etapa județeană a Cupei 
României. Și pentru aceas-
ta poate fi de folos Tripon 
Bogdan, care s-a reîntors la 
echipă în iarnă, și care îm-
preună cu Kirner János și 
Balog Tamás pot fi conside-
rați adevărate exemple pen-
tru tineri.

SOMEȘUL OAR 
– MAI MULT DECÂT UN CLUB
Sloganul Barcelonei devenită bine-cunoscută în întreaga lume de multe ori a devenit 
banală fiind folosită deseori pe baza unor asemănări banale. Nu este și cazul echipei din 
Oar, deoarece Someșul este într-adevăr mai mult decât o simplă echipă de fotbal de la 
țară, datorită mai ales profesionalismului și angajamentelor sociale.


