
TREI MILIOANE DE LEI PENTRU ASFALTĂRI

Cuvântul cheie este 
apa. În Vetiș și în 
Oar, autoritățile au 

putut demara lucrările doar 
după ce rețelele de apă și de 
canalizare au fost finalizate. 
Tocmai din acestă cauză lo-

cuitorii din Decebal mai tre-
buie să aștepte.

La începutul anului, Con-
siliul local al comunei a 
aprobat un proiect de am-
ploare ce vizează moderni-
zarea completă a străzilor 

din Oar și Vetiș. Au fost fi-
nalizate planurile detaliate, 
ba mai mult, a început și as-
faltarea.

Astfel 5 străzi din Vetiș și 
4 din Oar au fost moderniza-
te.Valoarea lucrărilor atinge 
aproape 3 milioane de lei din 
care asfaltarea străzilor Mare 
(prima parte), Stadionului, 
Kölcsey Ferenc și Someșului 
din Oar a costat 1,553 mili-
oane lei, iar cea a străzilor 

Școlii, Parcului,  Libertății, 
Mică și a celei care duce la 
terenul de fotbal din Vetiș 
1,328 milioane.

Decizia Consiliului Local 
de a alege aceste 9 străzi este 
argumentată și prin posibi-
litățile de achiziție publică: 
fiind vorba de tronsoane mai 
scurte, valoarea investiției 
este mai mică.

(continuare în pagina 3)

CU ȘASE MARTINI ȘI PETRECEREA E ALTFEL!

Spectacolul formației Six Martini Band a 
fost unul din punctele culminante ale Zilei 

localității Decebal. pagina 2

FESTIVAL GASTROCULTURAL ȘI PROGRAMUL 
ZILELOR VETIȘ

După festivitățile din Oar și Decebal, în 
acest an locuitorii din Vetiș vor sărbători 

zilele localității în perioada 7–8 septembrie.
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CENTENAR LA DECEBAL

Cei interesați sunt așteptați sâmbătă, 18 au-
gust, în Decebal cu un program centenar 

ce cuprinde șase puncte. 
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TABĂRA DE CREAȚIE DIN VETIȘ

În Centrul Cultural din Vetiș a fost deschisă 
o expoziție realizată din operele a 11 artiști 

(pictori, fotografi, sculptori).
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Consiliul Local din Vetiș a început asfaltarea a nouă străzi, 
iar investiția va fi finalizată în curând.Valoarea lucrărilor 
se ridică la 3 milioane de lei din care vor fi modernizate 
4 străzi din Oar și 5 din Vetiș, în timp ce Decebalul mai 
trebuie să aștepte puțin.
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Asfatarea nu este 
singura noutate 
în rețeua stradală 

din Vetiș și Oar, deoarece 
din 24 iulie denumirile 
celor 18 străzi laterale ce 
derivă din drumul prin-
cipal în Oar sunt marcate 
cu indicatoare. În câteva 
zile indicatoare asemănă-
toare au fost amplasate și 
în intersecțiile din Vetiș și 
Decebal.

NOI INDICA- 
TOARE 
STRADALE
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CU ȘASE MARTINI ȘI PETRECEREA E ALTFEL!

Pe 22 iulie a fost orga-
nizată cea de a VI-a 
ediție a Zilei localității 

Decebal. Viceprimarul Da-
niel Codrea ne-a relatat mai 
devreme că prin programul 
realizat au urmărit două sco-
puri: să ofere posibilitate de 
evoluție artiștilor locali, dar 
să și satisfacă cerințele tutu-
ror generațiilor. Și au reușit 
din plin!

Programul a debutat du-
pă-amiaza cu spectacolul 
copiilor din localitate. Ca de 
fiecare dată, cei mici au reu-
șit să pătrundă în inimile oa-
menilor. După fetițe, domni-
șoarele de la Zumba Fitness 
au prezentat acest sport, care 
este însoțit mereu de voie 
bună. După spectacolul de 
dansuri populare, formațiile 
Sentimental și Original au 
pus bazele bunei dispoziții.

Un moment proeminent 
al serii a fost atunci când pe 
scenă a urcat echipa de fot-
bal Luceafărul Decebal care, 
câștigând cu 10 puncte avans 
în Liga a V-a a urcat în Liga 
a IV-a. Din echipă a făcut 
parte, în calitate de jucător și 
viceprimarul Daniel Codrea.

După artiștii localnici bi-
necunoscuți de cei prezenți, 
numele Six Martini Band 
poate nu a sunat prea fami-
liar. Totuși spectacolul a de-
butat cu o forță și un avânt 
copleșitor încât, în câteva 
clipe, s-a creat atmosfera 
unui bal stradal. Cu artiști la 
chitară bass și solo, la clavi-
atură, la tobe, la vioară, trei 
la instrumente de suflat,  un 
interpret masculin și unul 
feminin, formația a cântat în 
exclusivitate coveruri. Într-o 
orchestrație unică, au răsu-
nat hituri precum La fereas-
tra ta - Semnal M,  Numai 
una - Talisman , Veta lui Ște-
fan Bănică Jr., nelipsita Dra-
goste din tei de la O-Zone 
sau legendarul generic al se-
rialului Dallas. Genialitatea 
celor de la Six Martini Band 
(ceea ce în traducere liberă 
înseamnă banda 6 Martini) 
o dovedește că, de exemplu, 
nici hora moldovenească nu 
le-a venit de hac.

După introducerea în mu-
zica populară, ascultătorii 
au fost delectați de cele mai 
mari vedete din prezent ale 
genului, soții Maria și Mihai 

Nemeș. Și aceasta nu este o 
exagerare, având în vedere 
că în timpul spectacolului ti-
nerii au întins hora la braț cu 
cei mai în vârstă.

Și ultimul interpret, Petri-
că Mureșan a fost înconjurat 
de o dragoste imensă și, așa 
cum obișnuiește el de fieca-
re dată, s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor, încheind cum 
se cuvine o zi bine reușită a 
satului.

Pe lângă artiștii locali și renumiții interpreți de muzică 
populară, spectacolul formației Six Martini Band a fost 
unul din punctele culminante ale Zilei localității Decebal. 
Formația clujeană a creat o adevărată atmosferă de festi-
val stradal.

CENTENAR LA DECEBAL

Cei interesați sunt aș-
teptați sâmbătă, 18 
august, în Decebal 

cu un program centenar ce 
cuprinde șase puncte. Orga-
nizatorul principal al seriei 
de evenimente denumită 
”Decebalus – Noi și Dece-
bal” este Asociația Cultura-
lă Dacidava, iar printre sus-
ținătorii evenimentului se 
numără Primăria Comunei 
Vetiș, Societatea Română 
de Radiodifuziune și Uniu-
nea Ziariștilor Profesioniști 
din România.

Pe parcursul evenimen-
tului de 9 ore și jumătate, cu 
începere de la ora 12 și până 
la 21.30, se vor succeda pro-
grame precum inaugurarea 
Parcului Memorial Centenar 
Decebal(us), ateliere meș-
teșugărești interactive, dar 
și teatru. Hora ielelor și pă-
pușile gigante vor da o notă 
de misticism evenimentului 
deosebit la care sunt aștep-
tați toți cei interesați.
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TABĂRA DE CREAȚIE DIN VETIȘ

(continuare din pagina 1)

În acest fel  achiziția pu-
blică s-a putut realiza prin 
procedură accelerată, ceea 
ce a făcut posibil efectuarea 
lucrărilor în acest an.

În ceea ce privește amplul 
proiect de modernizare, pri-
marul Iuliu Ilyés speră că și 
aici procedura de achiziție 
pentru execuție să se înche-
ie până la sfârșitul anului. În 
acest caz, lucrările de asfal-
tare ar putea fi demarate la 

primăvară, chiar dacă nu în 
întregime, dar măcar câte un 
lot în fiecare sat, având în ve-
dere că lucrările constau din 
câte două loturi atât în Vetiș, 
cât și în Oar.

În Decebal lucrările de 
asfaltare nu își au rostul 
până când nu există rețea 
de apă și canalizare, de-
oarece, dacă acestea s-ar 
realiza ulterior, ar implica 
spargerea asfaltului. Con-
struirea rețelei de apă și 
de canalizare în Decebal 

va fi realizată prin proiec-
tul derulat de Apaserv și 
Consiliul Județean refe-
ritor la extinderea infras-
tructurii de apă și apă uza-
tă din județul Satu Mare. 
Există speranțe reale, ca 
în septembrie să se încea-
pă procedura de achiziție 
și pentru investiția finan-
țată din fonduri europene. 
Modernizarea străzilor din 
Decebal depinde, deci, de 
această achiziție și de rit-
mul efectuării lucrărilor.

Puține sunt instituții-
le ai căror pereți sunt 
împodobiți cu atât de 

multe picturi interesante ca 
și cei ai Primăriei din Vetiș. 
Majoritatea sunt cadouri din 
partea artiștilor care parti-
cipă la tabăra de creație din 

comună, tabără ce tinde să 
devină o tradiție. Condiția 
de participare este că fieca-
re artist să doneze comunei 
două dintre tablourile reali-
zate în tabără.

În perioada 2-8 iulie, au 
fost prezenți și au creat lu-

crări noi în Vetiș 11 artiști. 
Pe lângă conducătoarea ta-
berei, Cristina Gloria Opri-
șa,  au mai participat Ale-
xandru Ciobotariu, Nyíri 
Zoltán și Maria Olteanu 
(Satu Mare), Adriana Popa 
și Horia Trânc (Deva), Ioan 
Aron Țăroi și Victoria Țăroi 
(Brașov), Patricia Iusztin 
(Timișoara), Szabó  Angela 
(Oradea) și Sztrharszky 
 Kálmán (Simeria).

Artiștii au fost găzduiți la 
Pensiunea Brigi unde au și 
creat, dar au avut ocazia să 
cunoască nu numai Vetișul, 
Capela Vlad, natura îmbră-
cată în culori splendide, ci 
și Negrești-Oaș, Vama și 
Beltiug, inclusiv cramele de 
acolo.

Un moment special al ta-

berei, la fel ca în anul pre-
cedent, a fost că în ultimele 
două zile au putut participa 
la creație și copiii de 10–12 
ani. Și operele lor pot fi vă-
zute în cadrul expoziției.

Primarul Iuliu Ilyés a 
afirmat la vernisajul care a 
constituit festivitatea de în-
chidere a taberei că, pe drept 
cuvânt, cei mai mari benefi-
ciari ai taberei sunt copiii și 
părinții, care în acest mod 

se pot apropia de artă și de 
frumos.

E greu să ne imaginăm 
când au mai avut timp ar-
tiștii pe lângă toate acestea 
și de creație. Totuși nenu-
măratele opere din sala de 
expoziții dovedesc că au 
creat și tot acest lucru îl con-
firmă și opera sculptorului 
 Alexandru Ciobotariu care 
poate fi admirată de acum 
încolo în parcul Primăriei.

În Centrul Cultural din Vetiș a fost deschisă o expoziție realizată din operele celor 11 
artiști - pictori, fotografi, sculptori - care au participat timp de o săptămână la tabăra de 
creație din localitate.

STIRI LOCALE
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În ediția anterioară am 
vorbit despre zumba, iar 
acum vă prezentăm o 

nouă alternativă pentru cei 
interesați.

Într-una din edițiile prece-
dente ale ziarului am prezen-
tat-o deja cititorilor noștri pe 
Daniela Pop. Talentata jucă-

toare de tenis din Vetiș a câș-
tigat, la sfârșitul lui iunie, la 
Arad, o competiție însemnată 
unde, învingându-și adversa-
rii din Reșița, Oradea și Hu-
nedoara, a cucerit Cupa Arad. 
Cu câteva săptămâni mai târ-
ziu, în iulie, a mai cucerit o 
altă cupă, de data aceasta la 

Zalău, învingând adversare 
din localitate și din Oradea.

Antrenorul Pop Ioan, 
care este și tatăl Danielei, 
se ocupă cu plăcere și de 
alți copii la antrenamentele 
care au loc pe terenul sin-
tetic al Școlii Gimnaziale 
din Vetiș. Cei interesați îl pot contacta la numărul de  telefon 0755-910.314.

Prima ediție a festiva-
lului a avut loc anul 
trecut, iar succesul de 

care s-a bucurat i-a determi-
nat pe organizatori să con-
tinue inițiativa. Festivalul 
va fi unul internațional, de-
oarece localitățile  Csenger 
și Ópályi din Ungaria și-au 
anunțat deja intenția de par-
ticipare, iar organizatorii 
speră ca în afara gazdelor să 
fie reprezentate și comunele 
și localitățile învecinate. O 
caracteristică a festivalului 
este faptul că echipele trebu-
ie să gătească o specialitate 
culinară a localității din care 
vin și să prezinte și tradițiile 
culturale.

Așa cum sugerează și de-
numirea, Zilele localității 

Vetiș vor dura 2 zile. Petre-
cerea începe vineri, 7 sep-
tembrie urmând să urce pe 
scenă artiști și formații pre-
cum: Erdélyi mulató, Horea 
Someșan, Whetéssy Band 
(din localitate) și vedeta se-
rii, Mohácsi Brigitta.

Prepararea bucatelor la 
ceaun vor da startul eveni-
mentelor de sâmbătă, iar 
deschiderea oficială va avea 
loc la ora 15.00. După aceas-
ta va urma spectacolul copii-
lor din localitate, după care 
începe seria concertelor. 
Vor evolua pe scenă, prin-
tre alții: Mariana  Georgiana, 
 Syntia, Varga Kinga, Hotca 
și V-Zoy.

Programul Zilelor 
localității Vetiș:

Vineri:
17.00 Tenx-lenx
18.00 Erdélyi mulató
19.00 Horea Somesan
20.00 Feri+a feri
21.00 Ramona Mureșan
22.00 Wethéssy Band
23.00 Mohácsi Brigi
24.00 Universal band 

Sâmbătă:
08.00 Festival 
 gastro-cultural
15.00 Deschiderea
15.15 Programul copiilor 
 din localitate
17.00 Florin Ursan 
17.30 Luci Sabau 
18.30 Syntia 
19.30 Marina Georgiana 
20.30 Prezentare Zumba 
20.45 Ribiszkék 
21.00 Varga Kinga 
22.00 Surorile Hotca 
23.00 V-Zoy
24.00 Artificii

În cadrul slujbei, pre-
ședintele de onoa-
re al Cercului Sfântul 

 Ștefan (Szent István Kör), 
 Thoroczkai Sándor a pre-
zentat activitatea lui Vetési, 

făcând referire inclusiv la ro-
lul politic din comitat al fa-
miliei Vetési. Apoi, istoricul 
Török József, președintele în 
exercițiu al asociației a eva-
luat activitatea celor 10 ani ai 

asociației, evidențiind ridi-
carea de statui și ceremoniile 
legate de acestea, precum și 
alte activități. 

Cercul Cultural a come-
morat în fiecare an ziua de 
15 martie, episcopii refor-
mați Vetési Albert și Tor-
dai  Demeter II, patentul din 
 Vetiș, a organizat baluri de 
ziua femeii și la culesul stru-
gurilor, Ziua Gastronomică 

(prima ediție fiind anul tre-
cut), a participat la concursu-
rile de tăiat porci, la Festiva-
lul Merelor din Csenger și la 
diverse evenimente culturale 
din țară și din străinătate. În 
cadrul asociației funcționea-
ză, cu sprijinul considerabil al 
Primăriei, și o trupă de teatru 
și de dans popular. La sfârșitul 
raportului, fostul președinte 
l-a invitat pe noul președinte 

al ACC, Hitter Csaba să sus-
țină un discurs de prezentare. 
Hitter i-a asigurat pe cei pre-
zenți că va continua proiectul 
și a menționat dorința de a 
introduce noi activități.

Ceremonia s-a încheiat 
cu depunerea de coroane la 
placa memorială dezvelită în 
2010.

Autor: Török József

UN NOU SUCCES PENTRU DANIELA, O NOUĂ POSIBILITATE 
PENTRU COPIII DIN VETIȘ

FESTIVAL GASTROCULTURAL ȘI 
PROGRAMUL ZILELOR VETIȘ

ASOCIAȚIA CERCUL CULTURAL ANIVERSEAZĂ UN DECENIU 

Cu toate că în Vetiș trei asociații sportive îi așteaptă pe tinerii iubitori de sport, fotbalul 
nu este singura opțiune pentru copiii care iubesc mișcarea.

După festivitățile din Oar și Decebal, în acest an locui-
torii din Vetiș vor sărbători zilele localității în perioada 
7-8 septembrie. De această dată, evenimentul va primi 
un plus de culoare, fiind completat cu Festivalul Gastro- 
cultural.

În acest an s-a sărbătorit a noua oară ziua dedicată epis-
copului-diplomat al regelui Matei Corvin, Vetési Albert, 
născut în Vetiș. Ceremonia a avut loc la biserica refor-
mată în cadrul unei slujbe oficiate de protopopul Máthé 
Róbert.

Începând cu data de 9 
august 2018, va intra în vi-
goare Legea nr. 231/2018 
pentru modificarea și com-
pletarea Legii fondului fun-
ciar nr. 18/1991.

Conform acesteia, în 
termen de 120 de zile de 
la intrarea în vigoare, per-
soanele fizice și juridice pot 
formula cereri în vederea 
constituirii și/sau reconsti-
tuirii dreptului de propri-
etate privind suprafaţa de 
teren aferent casei de locuit 
și anexelor gospodărești, 
precum și curtea și grădina 
din jurul acestora care sunt 
evidenţiate ca atare în acte-
le de proprietate, în cartea 
funciară, în registrul agri-
col sau în alte documente 
funciare, la data intrării 
în cooperativa agricolă de 
producţie sau în lipsa aces-
tora prin orice mijloace de 
probă, inclusiv declaraţii 
autentice de martori.

Iar în cazul terenurilor 
aferente locuinţei, care nu 
au fost cooperativizate, de-
ţinătorii sau moștenitorii 
acestora pot solicita comi-
siei judeţene emiterea ti-
tlului de proprietate, astfel: 
dacă solicitanţii figurează 
în registrele agricole sau 
registrele cadastrale și în 
evidenţele fiscale, dacă te-
renul este în proprietatea 
statului român și persoane-
le solicitante au calitatea de 
proprietari ai construcţii-
lor de pe terenurile care fac 
obiectul prezentei legi și nu 
fac obiectul cererilor de re-
constituire sau constituire a 
dreptului de proprietate de 
către alte persoane.

În acest sens persoanele 
interesate pot depune cereri 
la comisiile locale de fond 
funciar care vor înfiinţa un 
registru în care vor fi înre-
gistrate cererile depuse în 
temeiul Legii nr. 231/2018.

MODIFICAREA LEGII 
FONDULUI FUNCIAR


