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Dragi negreşteni,
Sfintele Paşte, cea mai mare sărbătoare a creştinilor, îmi oferă
prilejul de a vă transmite vouă şi familiilor voastre de pretutindeni, din ţară
sau de peste hotare, gândurile mele bune însoţite de cele mai calde
urări de linişte şi pace în suflete, sănătate şi prosperitate.
Marele Praznic al Învierii să ne dea puterea să transformăm ura în dragoste,
răzbunarea în iertare, războaiele în pace şi speranţele în vise împlinite.
Lumina Sfântă a Învierii să reaprindă în sufletul vostru speranţa şi încrederea
într-un viitor mai bun pentru familiile voastre şi pentru oraşul nostru. Primarul dumneavoastră,
Hristos a Înviat!

Aurelia Fedorca
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HOTĂRÂRI

Bugetul oraşului Negreşti-Oaş
pe 2013, axat pe investiţii

C

onsiliul Local Negreşti-Oaş a aprobat,
în
cadrul
şedinţei extraordinare de
la începutul lunii aprilie,
bugetul oraşului pentru
anul 2013. Bugetul este
mai mare cu 5% decât
anul trecut, iar cea mai
mare parte a fost alocată
pentru investiţii, respectiv pentru modernizarea
străzilor.
Primarul Aurelia Fedorca a declarat că bugetul a
fost elaborat în urma unor consultări prealabile cu specialiştii
din Primărie şi Consiliul Local.
Cele mai importante venituri
prevăzute în buget sunt cele
provenite din cote din impozit
pe venit derulate prin Trezorerie, venituri proprii din impozite şi taxe locale şi sume
defalcate din TVA. Prin buget
sunt asigurate salariile şi sumele
necesare pentru investiţii, mai
ales a celor la care Consiliul
Local are parte de cofinanţare.
Primarul Aurelia Fedorca şi consilierii locali din Negreşti-Oaş au stabilit, în
unanimitate, lista investiţiilor ce
vor fi realizate cu prioritate în
acest an. „Sperăm să avem în-

casări mai mari, printr-o mai
bună colectare, având în vedere
că am menţinut taxele şi impozitele locale la nivelul de anul
trecut”, a declarat primarul Aurelia Fedorca.
Principalele priorităţi
sunt demararea lucrărilor în cadrul proiectului privind reabilitarea şi extinderea reţelelor de
apă şi canalizare, realizat în parteneriat cu Apaserv SA din fonduri europene, finalizarea
lucrărilor la Centrul de afaceri
şi la Centrul pentru vârstnici
din fonduri europene şi cofinanţate de la bugetul local, modernizarea Cartierului Decebal,
reabilitarea clădirii în care funcţionează Serviciul de taxe şi impozite locale, construirea unei
toalete publice în zona centrală

a oraşului, dar şi modernizarea
a 11 străzi. Este vorba despre
cele şase străzi care vor fi reabilitate din fonduri europene şi
pentru care a fost semnat deja
contractul de execuţie, respectiv
Vrăticel, Unirii, Cornetului,
Oaşului, Valea Cerbului şi
Morii, şi alte cinci străzi ce vor
fi reabilitate din fonduri de la
bugetul local, respectiv străzile
Moţilor, Primăverii, Viitorului,
Livezilor şi strada Principală din
cartierul Tur, de la Gara veche
la Biserică. Străzile vor fi modernizate după ce în primă fază vor
fi reabilitate sau extinse, după
caz, reţelele de apă şi canalizare.
„În acest an vom canaliza toate fondurile disponibile
spre investiţii şi vom reduce la
minim cheltuielile de funcţio-

nare a primăriei şi a instituţiilor
subordonate. Am fost toţi de
acord, atât consilierii USL cât şi
cei ai opoziţiei, să ne canalizăm
toate resursele şi energiile spre
acest sector. Eu sper ca la sfârşitul anului să avem modernizate
toate cele 11 străzi”, a precizat
edilul şef. Primarul Aurelia Fedorca a arătat că fondurile
disponibile de la bugetul local
nu sunt suficiente pentru toate
aceste investiţii, dar mizează pe
sprijin guvernamental pentru
proiecte precum Luna Şes, modernizarea spaţiilor verzi şi a
Cartierului Decebal. În paralel,
primarul Aurelia Fedorca va
continua negocierile şi va căuta
resurse şi pentru demararea
altor proiecte importante pentru oraş.

Lista obiectivelor de investiţii prioritare pentru anul 2013
- Demararea lucrărilor în cadrul proiectului privind reabilitarea şi extinderea
reţelelor de apă şi canalizare,
realizat în parteneriat cu
Apaserv SA din fonduri europene;
- Continuarea proiectului
privind modernizarea a 6
străzi din fonduri europene:
străzile Vrăticel, Unirii, Cornetului, Oaşului, Valea Cerbului şi Morii;
APRILIE 2013

- Modernizarea a 5 străzi din
fonduri de la bugetul local:
străzile Moţilor, Primăverii,
Viitorului, Livezilor şi
strada
Principală
din
cartierul Tur, de la Gara
veche la Biserică;
- Finalizarea lucrărilor la staţiunea de schi Luna Şes, din
fonduri guvernamentale şi
de la bugetul local;
- Finalizarea lucrărilor la
Centrul de afaceri – din fon-

duri europene şi cofinanţate
de la bugetul local;
- Finalizarea lucrărilor la
Centrul pentru vârstnici –
din fonduri europene şi cofinanţate de la bugetul local;
- Modernizarea zonelor verzi
şi a Cartierului Decebal, din
fonduri guvernamentale şi de
la bugetul local;
- Reabilitarea clădirii în care
funcţionează Serviciul de
taxe şi impozite locale, din

fonduri de la bugetul local;
- Construirea unei toalete
publice în zona centrală a
oraşului, modernizarea parcului central şi a aleilor dintre blocurile din zonă, din
fonduri guvernamentale şi
de la bugetul local;
- Implementarea unui serviciu informatic integrat
privind plata taxelor şi impozitelor online – din fonduri guvernamentale;
www.negresti-oas.ro
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Centrele de afaceri şi pentru
vârstnici, în stadiu de finisare

Î

greşti Oaş sunt aproape de finalizare, cele două obiective
fiind amenajate în două foste
centrale termice dezafectate
din oraş. În prezent se fac lucrări de finisare în interior,
iar primarul oraşului Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca, a
declarat că acestea vor fi finalizate la finele lunii mai.
“Lucrările decurg bine şi sperăm că până la finele lunii
mai vor fi terminate, astfel că
cel mai probabil la începutul
lunii iunie ambele obiective
vor fi inaugurate”, a mai spus
Aurelia Fedorca. Lucrările
sunt finanţate din fonduri
europene, prin Programul
Operaţional Regional, valoarea totală a acestora fiind de
peste 1,2 milioane lei, fără
TVA.

ncepute în vara
anului trecut, lucrările la Centrul social
pentru vârstnici din
Cartierul Decebal şi la
Centrul de afaceri din
Cartierul Baltă din
oraşul Negreşti Oaş
sunt aproape de final,
în prezent lucrându-se
la finisările interioare.
Lucrările la cele două
obiective vor fi finalizate la sfârşitul lunii
mai, iar inaugurarea
lor va avea loc la începutul lunii iunie.
Lucrările la Centrul
social pentru vârstnici şi la
Centrul de afaceri din Ne-

Centrul social pentru vârstnici din Cartierul
Decebal va avea o suprafaţă
utilă de 330,69 mp şi va cuprinde bibliotecă şi sală de
lectură, sală de activităţi
audio-video, sală de mese,
bucătărie, magazie de alimente, birou asistent social şi
birou administrativ, grupuri
sanitare şi garaj. Centrul va
putea deservi aproximativ
100 de persoane vârstnice
aflate în dificultate. Tot de
aici va putea fi oferită o masă
caldă la domiciliu persoanelor aflate în dificultate
de a se deplasa.
De asemenea, Centrul de afaceri din Cartierul

Baltă are o suprafaţă de
351,44 mp, urmând ca aici
cel puţin şase microîntreprinderi să beneficieze de găzduire în condiţii avantajoase.
Clădirea mai cuprinde un
birou administrativ şi de consiliere, sală multifuncţională,
grup de toalete, oficiu şi spaţiu pentru centrala termică.
Prin acest proiect Primăria va
crea în mod direct două
locuri de muncă, urmând să
asigure funcţionarea unui
birou de consiliere pentru
IMM-uri şi mediul de afaceri. De asemenea, se estimează că firmele ce vor activa
aici vor crea cel puţin 20 de
locuri de muncă.

Modernizarea străzii Vrăticel, aproape de final
Lucrările de modernizare pe strada Vrăticel din Negreşti-Oaş sunt aproape de
final, strada fiind prima din cele
şase care vor fi reabilitate în cadrul unui proiect finanţat din
fonduri europene. După finalizarea lucrărilor pe această
stradă vor intra pe rând în modernizare străzile Cornetului,
Unirii, Oaşului, Valea Cerbului
şi Morii. Înainte de modernizare, pe toate aceste străzi vor fi

reabilitate reţelele de apă şi canalizare.
Lucrările de modernizare a străzilor presupun realizarea fundaţiei, a straturilor de
uzură, a rigolelor de scurgere
acoperite cu grătare şi a trotuarelor – unde lăţimea străzii permite. Valoarea totală a
investiţiei este de 8,1 milioane
lei, fără TVA, fiind finanţată
din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional.

www.negresti-oas.ro
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Anul 2013 are toate şansele să fie anul demarării marilor proiecte de investiţii în domeniul
apei şi canalizării la Negreşti-Oaş. Acestea sunt aşteptate cu atât mai mult cu cât problema este
una mai acută chiar şi decât starea drumurilor.

Facturile la apă, mai mici cu 30%
Apă mai ieftină din
februarie
Negreştenii au primit facturi mai mici la apă
cu 30% pe lunile februarie şi
martie 2013 (facturile sosite
în lunile martie şi aprilie)
pentru perioada în care
aceasta nu corespunde calitativ. La iniţiativa primarului
Aurelia
Fedorca,
Consiliul Local NegreştiOaş a aprobat în luna noiembrie această reducere,
acordată în baza analizelor la
apă realizate de Apaserv. Reducerile vor fi acordate în
fiecare lună în care apa nu va
corespunde calitativ.

Contorizare
individuală
Pe de altă parte, pentru a reduce pierderile de apă
definitiv, urmează ca în această
primăvară să înceapă contorizarea individuală a apartamentelor din blocuri, în jur de
400, şi gospodăriile de pe străzile pe care va începe în acest
an reabilitarea reţelelor de apă.
În acest fel, negreştenii vor
plăti doar cât consumă, îşi vor
putea ţine sub control consu-

mul de apă şi vor avea o relaţie
directă cu operatorul de apă.
Pentru că problema facturilor
mari la apă a fost reclamată de
mulţi cetăţeni, Primăria şi
Consiliul Local roagă negreştenii să le acorde sprijin în
această iniţiativă care le va
aduce beneficii locuitorilor
oraşului.

Investiţii la licitaţie
Tot în domeniul
apei şi canalizării, deja a fost
scoasă la licitaţie reabilitarea staţiei de tratare a apei
potabile din Negreşti Oaş şi
captărilor din Valea Rea,
Valea Albă şi râul Tur şi reabilitarea şi extinderea staţiei
de epurare a apelor uzate

Investiţii care vor fi realizate în domeniul apei
și canalizării în perioada 2013 – 2015
- Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din Negreşti Oaş şi captărilor din Valea Rea, Valea Albă şi râul Tur – scoasă la licitaţie pe SEAP;
- Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din Negreşti
Oaş – scoasă la licitaţie pe SEAP;
- Reabilitarea conductei de aducțiune de la Valea Rea, Valea Albă şi de
la râul Tur;
- Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă cu 24,4 km ;
- Extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare cu aproximativ 21,5
km;
- Construirea a 3 staţii de pompare a apelor uzate;
- Construirea a 1,4 km conductă sub presiune aferentă staţiilor de pompare a apelor uzate;

aprilie 2013

din Negreşti Oaş. De asemenea, urmează să fie licitate
lucrările pentru extinderea
şi reabilitarea reţelelor de
alimentare cu apă şi extinderea şi reabilitarea reţelelor
de canalizare, urmând ca
execuţia propriu-zisă a
proiectului să înceapă tot în
acest an.

Lista străzilor pe care vor fi
reabilitate sau extinse reţelele
de apă și canalizare
în perioada 2013-2015:
Arenei, Borcutului, Cart. Decebal, Cornetului, I. Creangă, Gării, Lăcrimioarelor, Livezilor, M. Eminescu, Magnoliei,
Mesteacănului, Morii, Moţilor, Oaşului,
Pădurii, Pieţii, Pietrosului, Popeşti,
T.VIadimirescu, Tineretului, Turului,
Unirii, Unirii II, V. Cerbului, Vâltorii,
Victoriei, Viitorului, Zorilor, Cartierul
Tur
www.negresti-oas.ro

pagina 5

INVESTIȚII

Buletin informativ

Supermarket Penny la Negreşti-Oaş

G

rupul Rewe va
deschide în acest
an un supermarket la Negreşti-Oaş. O
dezbatere
publică
privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru construirea magazinului a avut loc la începutul lunii aprilie.

Penny mizează pe 18%
din populaţie

Magazin de 850
de mp şi 75 de locuri
de parcare
Supermarketul va fi
amplasat pe strada Victoriei
nr. 79, în imediata vecinătate a
Primăriei Negreşti Oaş. Magazinul va avea un spaţiu de
vânzare de circa 850 de mp, o
parcare de 75 de locuri din
care trei destinate persoanelor
cu dizabilităţi, depozite şi spaţiu de recepţie marfă, toate
acestea fiind prezentate pe
planul de proiect. Supermarketul de la Negreşti Oaş va fi al
143-lea magazin Penny Market din România, în cadrul căruia vor fi comercializate peste
1.400 de articole, de la alimente de bază până la electrocasnice uşoare, atât de
producţie internă cât şi din
import. Magazinul de la Negreşti Oaş va fi identic cu cel

de la Satu Mare, cu excepţia
faptului că cel din capitala
Ţării Oaşului va avea în plus o
carmangerie.

Propuneri pentru
evitarea aglomeraţiei
Primarul oraşului Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca, a declarat că a fost organizată această
dezbatere publică cu cetăţenii
pentru că fiind vorba despre o
investiţie de amploare aşa i se
pare a fi corect. “Sunt negreşteni
care consideră oportună deschiderea acestui magazin, alţii
nu. Cei care sunt de acord au în
vedere faptul că vor fi create noi
locuri de muncă, va fi o concurenţă în domeniul comerţului
care va fi benefică pentru negreş-

teni şi vom avea taxe şi impozite
mai mari, însă sunt şi unii care
spun că zona centrală va fi şi mai
aglomerată ca în prezent. Mă interesează şi punctul de vedere al
vecinilor şi a tuturor negreştenilor, de aceea am organizat
această dezbatere”, a spus Aurelia
Fedorca. Edilul şef a a propus ca
pentru evitarea aglomeraţiei din
centrul oraşului accesul în parcarea magazinului să se facă dinspre Liceul Teoretic, iar ieşirea să
fie înspre Primărie, iar pe drumul
principal să fie trasată o linie
continuă. În altă ordine de idei,
Aurelia Fedorca a declarat că încurajează investiţiile în oraşul
Negreşti-Oaş cu condiţia să fie
respectate prevederile legale şi
cerinţele locuitorilor.

Unul dintre vecinii
viitorului magazin a cerut reprezentanţilor firmei să ridice
o perdea de protecţie împotriva zgomotului produs de
utilajele frigorifice, iar alţi cetăţeni au propus ca accesul să
se facă de pe strada Vasile Lucaciu, pentru a nu aglomera
zona centrală. Reprezentanţii
magazinului au declarat că
sunt luate în calcul mai multe
variante de fluidizare a traficului printre care şi amenajarea
în zonă a unui sens giratoriu
sau semaforizarea zonei.
Proprietarul unui
magazin alimentar, aflat în
imediata vecinătate a locului
în care este preconizată construirea supermarketului, a
declarat că micile magazine
nu vor rezista şi se vor închide. Reprezentanţii firmei
Rewe au precizat că, din calculele lor, se mizează pe 18%
din populaţia oraşului Negreşti Oaş, restul pot rămâne
să-şi facă cumpărături de la
micile magazine existente.
De asemenea, se mai are în
vedere acapararea celor care
până acum îşi făceau cumpărături la marile magazine din
Satu Mare sau Baia Mare.

Investitori interesaţi de Luna Şes
Primarul Aurelia Fedorca a prezentat consilierilor
locali intenţia unui grup de investitori de a amenaja o pârtie
de schi pentru începători la
Luna Şes. Părerile consilierilor
au fost împărţite, unii afirmând
că nu este necesară o astfel de
investiţie, în timp ce alţii au afirmat că amenajarea unei pârtii
de schi pentru începători ar fi
benefică.
După cum se ştie, la
Luna Şes este în curs de amenajare o pârtie de schi în lungime de aproape 2 km din
www.negresti-oas.ro

fonduri de la bugetul local, de
la Consiliul Judeţean şi din
fonduri guvernamentale. Pe
lângă această pârtie, un grup
de investitori, o parte din ei
din afara ţării, ar dori să amenajaze tot la Luna Şes o pârtie
de schi pentru începători care
să aibă punctul de pornire
acelaşi cu pârtia aflată în prezent în curs de amenajare,
însă traseul să fie pe o pantă
mai domoală. În acest fel,
schiorii începători ar putea
beneficia de o pârtie unde ar
putea învăţa să schieze.

Primarul Aurelia Fedorca a mai adăugat că cei care
doresc amenajarea pârtiei pentru începători ar investi circa un
milion de euro, însă Consiliul
Local Negreşti-Oaş ar trebui să
le pună la dispoziţie terenul pe
care ar urma să fie amenajată
pârtia. Părerile consilierilor locali negreşteni au fost împărţite.
Unii au spus că nu este necesară
o pârtie de schi pentru începători la Luna Şes, iar Consiliul
Local şi Primăria Negreşti-Oaş
ar trebui să-şi îndrepte atenţia
pentru finalizarea pârtiei aflată

în prezent în curs de amenajare.
Alţi consilieri, dimpotrivă, au
spus că amenajarea unei pârtii
de schi pentru începători ar fi
benefică pentru că nu toţi turiştii care vor veni aici ştiu să
schieze. Cu atât mai mult cu
cât, în afară de terenul necesar
pentru amenajarea pârtiei,
Consiliul Local şi Primăria Negreşti-Oaş nu ar avea de cheltuit
niciun ban. Primarul Aurelia
Fedorca a cerut ca propunerea
investitorilor să fie discutată în
cadrul unei şedinţe viitoare a
Consiliului Local.
APRILIE 2013
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DEZVOLTARE

Viziunea de dezvoltare a oraşului - Orizont 2030

Negreşti-Oaş - oportunităţi
urbane, ospitalitate rurală
Primăria Negreşti-Oaş a finalizat strategia de dezvoltare a oraşului, aceasta urmând să fie lansată în cadrul unei
conferinţe-simpozion în data de 8 mai. Strategia de dezvoltare locală pe termen mediu şi lung a oraşului Negreşti-Oaş a
fost realizată de firma Avensa Consulting SRL Iaşi prin proiectul intitulat ,,Noi direcţii de dezvoltare pe termen mediu şi
lung pentru oraşul Negreşti-Oaş’’, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Valoarea totală a proiectului (fără TVA) a fost de 562.627,33 lei.

P

acopere toate specialităţile solicitate de pacienţi, precum şi
printr-un sector privat dinamic.

otrivit strategiei, oraşul
Negreşti-Oaş va fi, la
nivelul anului 2030, principala destinaţie turistică din
judeţul Satu Mare şi centrul polarizator al Ţării Oaşului, o comunitate urbană solidă, cu o
economie durabilă, deschisă şi
competitivă, bazată pe implicare
civică activă, care să ofere
locuitorilor săi un mediu de
viaţă atractiv şi sănătos. Publicăm ţintele specifice pentru
anul 2030. Strategia integrală
poate fi consultată pe site-ul
Primăriei, www.negresti-oas.ro.

3. Negreşti-Oaş:
destinaţie atractivă
pentru afaceri

1. Negreşti-Oaş: polul
turistic şi cultural
al judeţului Satu Mare

La nivelul anului
2030, zona Negreşti-Oaş va deveni cel mai important şi mai
complex pol turistic al judeţului
Satu Mare, cu o ofertă turistică
diversificată şi complementară,
pentru următoarele tipuri de turism: turismul montan (drumeţii montane) şi sporturi de iarnă
(schi), turism balnear şi de sănătate, turism cultural (circuit al
aşezărilor monahale, meşteşuguri populare, arhitectură
tradiţională, tradiţii şi obiceiuri
locale), turism sportiv şi de recreere (pentru pescuit, vânătoare etc.), care va atrage anual
100.000 de turişti şi vizitatori.
Turismul din zonă se va baza pe
o infrastructură turistică modernă, care va fi concentrată în
două locaţii – Luna Șes (turism
montan, sporturi de iarnă, sport
şi agrement) şi Valea Măriei (turism balnear şi de sănătate), care
vor dispune de spaţii de cazare
moderne şi diversificate (hote-

aprilie 2013

luri, moteluri, pensiuni, cabane
etc.), baze de tratament, pârtii
de schi, ştranduri, instalaţii de
transport pe cablu, centre de informare şi promovare, parcări,
terenuri şi amenajări sportive
etc. De asemenea, turiştii amatori de drumeţii montane şi de
circuituri tematice vor beneficia
de trasee marcate corespunzător, care să cuprindă toate obiectivele turistice din zona Oaşului.
De asemenea, Muzeul Ţării Oaşului va deveni un pol de atracţie pentru turişti, prin reînvierea
şi punerea în valoare a tradiţiei
olăritului oşenesc.

2. Negreşti-Oaş:
comunitate urbană
modernă
La orizontul anului
2030, oraşul îşi va consolida poziţia de centru polarizator al
Ţării Oaşului şi va redeveni
atractiv pentru a trăi, munci sau
investi, pentru cetăţenii săi, in-

clusiv pentru cei care se află
temporar în străinătate. În acest
sens, oraşul va beneficia de drumuri de acces reabilitate şi modernizate, o şosea de centură
modernă, locuri de parcare amenajate, spaţii verzi şi urbane moderne şi sigure, cu reţele de
alimentare cu apă şi canalizare
care să fie accesibile tuturor
cetăţenilor, blocuri de locuinţe
reabilitate termic şi o reţea de
iluminat public eficientă energetic.
De asemenea, persoanele expuse riscului de excluziune socială vor avea acces la
servicii sociale complexe, de calitate, în centre sociale de zi şi rezidenţiale, precum şi de locuinţe
sociale şi pentru tineri. Oraşul
Negreşti-Oaş va deveni un centru medical regional, care va
deservi cu servicii medicale de
calitate 45.000 de locuitori,
printr-un spital orăşenesc dotat
cu aparatură modernă şi cu personal calificat, un ambulatoriu
amenajat şi dotat la standarde
europene, cu cabinete care să

La orizontul anului
2030, oraşul Negreşti-Oaş va fi
un centru economic modern,
bazat pe dezvoltarea afacerilor
antreprenorilor locali şi pe atragerea de investitori autohtoni şi
străini, cu precădere în domeniul turismului, industriei prelucrătoare, construcţiilor şi
serviciilor. Afacerile acestora vor
fi susţinute de infrastructura turistică creată, de un centru de
afaceri modern pentru microîntreprinderi, precum şi de un
parc industrial profilat pe industrii nepoluante, care să valorifice
resursele locale (procesarea produselor agro-alimentare, energie regenerabilă, prelucrarea
lemnului, materiale de construcţii, industrie uşoară, produse meşteşugăreşti etc.). De
asemenea, resursele regenerabile
din zonă vor fi valorificate pentru producţia de energie electrică, dar şi pentru asigurarea
iluminatului public şi a energiei
necesare instituţiilor publice.
De asemenea, în jurul oraşului
vor funcţiona ferme agricole,
pomicole şi zootehnice moderne, cu echipamente de ultimă generaţie, care vor dispune
şi de spaţii de depozitare a produselor agricole. Toate acestea
vor conduce la crearea a 1.500
de locuri de muncă, preponderent pentru persoanele care lucrează
actualmente
în
străinătate, precum şi la creşterea nivelului mediu de salarizare.
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Negreştenii s-au implicat
la curăţenia de primăvară

L

una aprilie a fost
luna curăţeniei la
Negreşti-Oaş. Primarul Aurelia Fedorca şia propus şi a reuşit ca în
această lună să implice
cât mai mulţi negreşteni
la acţiunile de curăţenie
generală. Astfel, pe
lângă acţiunile care au
fost organizate de administraţia locală, prin serviciile de specialitate, au
avut loc acţiuni comune
cu instituţiile de învăţământ.

Elevii au ieşit la
curăţenie cu sutele
O ultimă mare acţiune
în cadrul lunii curăţeniei a avut
loc sâmbătă, 27 aprilie, fiind implicaţi 400 de elevi de la Liceul
Teoretic şi 200 de la Liceul Tehnologic Ioniţă G. Andron, în
frunte cu primarul Aurelia Fedorca şi angajaţi ai Primăriei. Elevii au adunat gunoaie din zonele
Valea Măriei, Luna Şes, Km. 9,
strada Moţilor şi strada Ion Creangă, până la graniţa cu comuna
Bixad. În cadrul acţiunii au fost
colectaţi aproximativ 500 de saci

de gunoaie, care au fost transportaţi cu tractorul Primăriei şi cu
ajutorul firmei Cleanman.

Amenajare provizorie
în Cartierul Decebal
Acţiunea de curăţenie
a vizat şi cartierele. Astfel, în
Cartierul Decebal, betoanele
care zăceau de zeci de ani pe domeniul public au fost aşezate
provizoriu, până când va fi reabilitat cartierul, pe aleile dintre
blocuri, astfel încât să nu mai
existe noroi. De asemenea,
bălăriile din zona clădirii aflată

în construcţie de ani de zile au
fost curăţate. “Vrem să demonstrăm că nu ai nevoie decât de
voinţă, puţin efort şi puţină
muncă pentru ca să faci treabă
chiar dacă nu avem fonduri suficiente. În Cartierul Decebal,
pe care sper să-l putem reabilita
şi moderniza în următorul an,
am pus provizoriu aceste plăci
de beton pentru ca oamenii să
nu mai circule prin noroaie. Pe
de altă parte, în acest fel am degajat şi domenul public de acele
betoane urâte pe care nu le
revendica nimeni”, a declarat
primarul Aurelia Fedorca.

Groapa de gunoi a Negreştiului va deveni în scurt timp istorie
Locul în care se
află groapa de gunoi a
oraşului Negreşti-Oaş va
deveni în scurt timp o
oază de verdeaţă. În acest
moment se lucrează intens la transportarea
gunoiului la groapa ecologică judeţeană de la
Doba.
Transportarea
gunoaielor a început în
urmă cu o lună şi se estimează că acestea vor fi
transferate în totalitate
până la sfârşitul lunii mai.
Zilnic, cel puţin 20 de camioane transportă gunoi

din Negreşti-Oaş la
Doba. Lucrările sunt finanţate prin Ministerul
Mediului.
După ce locul va
fi degajat de gunoaiele
care ani de zile au constituit un calvar pentru negreştenii care domicializă
în împrejurimi, va începe
procesul de ecologizare a
întregii zone. Conducerea
Primăriei intenţionează
ca pe cele 4 hectare de
teren ce va rămâne liber să
iniţiaze o campanie de
plantare de copaci.

www.negresti-oas.ro
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Furturile din locuinţe şi furturile
de lemne, probleme majore

Ş

eful Poliţiei Oraşului
Negreşti-Oaş, comisarul şef Ioan Ghencean, şeful grupei de
supraveghere şi ordine publică Negreşti-Oaş din
cadrul Jandarmeriei, Gabriel
Băcanu, şi şeful Poliţiei Locale, Mihai Dănuţa, au prezentat în şedinţa Consiliului
Local din 25 martie rapoartele de activitate pe anul trecut. Primarul Aurelia
Fedorca şi consilierii locali
le-au cerut acestora să patruleze mai des pentru a preveni furturile din locuinţe şi
furturile de lemne.

Grupuri organizate
de hoţi
Numărul furturilor
din locuinţe sau din maşini a
fost în creştere în zona Oaşului în anul trecut în comparaţie cu 2011, potrivit datelor
prezentate de şeful Poliţiei
oraşului Negreşti-Oaş, comisarul şef Ioan Ghencean. Astfel, în Negreşti-Oaş au fost
înregistrate anul trecut 65 de
furturi, în creştere faţă de
anul precedent, când au fost
înregistrate 48 de astfel de
evenimente. Cele mai multe,
40 la număr, au fost furturi

din locuinţă. Acest lucru se
datorează şi faptului că în localităţile din zona Oaşului
sunt multe locuinţe goale, astfel că hoţii pot acţiona nestingheriţi. Totodată, în cursul
anului 2012, în Negreşti-Oaş
au fost înregistrate trei furturi
de autoturisme, precum şi
şase furturi din autoturisme
sau
componente
auto.
Aproape 10% dintre furturi
au fost comise de minori,
şase la număr, dar îmbucurător este faptul că astfel de
fapte nu au fost comise în
şcoli sau în jurul acestora. De
asemenea, poliţiştii negreşteni au mai depistat, tot în
cursul anului 2012, patru
grupări infracţionale organizate care au săvârşit mai
multe furturi atât în Negreşti

Oaş cât şi în localităţile din
apropiere. Totodată, în urma
acţiunilor cu scop preventiv
organizate în perioada analizată, poliţiştii negreşteni au
aplicat 3.791 de amenzi în
valoare totală de 633.830 de
lei.

lupta cu bişniţarii
O problemă destul
de semnificativă cu care se
confruntă atât poliţiştii cât
şi cetăţenii din Negreşti Oaş
sunt bişniţarii şi valutiştii,
care-şi duc veacul în zona
Pieţei Agroalimentare. Şeful
Poliţiei oraşului Negreşti
Oaş, Ioan Ghencean (foto),
afirma zilele trecute că împotriva acestui fenomen este

Furturile de lemne, o problemă
Şeful grupei de supraveghere şi
ordine publică Negreşti-Oaş din cadrul
Jandarmeriei, Gabriel Băcanu, a prezentat
în şedinţa Consiliului Local de luni, 25
martie, raportul de activitate pe ultimele
trei luni, de când Primăria Negreşti-Oaş lea alocat cotă de carburanţi pentru intensificarea patrulelor în condiţiile creşterii
numărului de furturi din locuinţe. Şeful
Grupei de Jandarmi Negreşti-Oaş a informat Consiliul Local că o problemă majoră
o constituie şi furturile de lemne din pădurile din zonă, precizând însă că legea nu le
permite decât să îşi anunţe colegii din ca-
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drul Poliţiei, neavând atribuţii în acest sens.
Astfel, în doar trei luni de zile au fost depistaţi 18 hoţi de lemne în Negreşti Oaş şi
în alte localităţi din zonă. În oraşul Negreşti Oaş, în luna decembrie au fost depistaţi şapte hoţi de lemne, fiind aplicate
amenzi în valoare totală de 4.000 de lei, în
luna ianuarie trei hoţi, fiind aplicate
amenzi în valoare totală de 2.400 de lei, la
fel ca şi în luna februarie.
Consilierii locali le-au cerut jandarmilor să patruleze mai des pe străzile
din Negreşti-Oaş, împreună cu Poliţia şi cu
Poliţia Locală.

foarte greu de luptat din
cauza faptului că nu are suficienţi angajaţi.
Primarul Aurelia
Fedorca şi consilierii locali iau cerut şefului Poliţiei Negreşti-Oaş măsuri concrete
pentru eliminarea schimbului valutar ilegal care se petrece în centrul oraşului.
Primarul a precizat că zilnic
primeşte plângeri de la cetăţenii deranjaţi de bişniţarii
din zona centrală şi a cerut
Poliţiei măsuri şi eficienţă.
“Eu nu le pot spune cetăţenilor care reclamă că măsurile
pe care le luaţi dvs sunt ineficiente. Vă rog să faceţi tot
ce vă stă în putinţă pentru a
restabili ordinea”, a declarat
primarul, susţinut de consilierii locali.

personal la limită
la poliţia locală
Cu doar 7 angajaţi din
cei 15 prevăzuţi în organigramă, Poliţia Locală NegreştiOaş se străduieşte să facă faţă
problemelor existente în oraş.
Potrivit bilanţului pe anul trecut, poliţiştii locali au legitimat
aproximativ 482 persoane, au
aplanat 117 stări conflictuale şi
au aplicat 72 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de
9450 lei.
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Târgul Mărţişorului Tradiţional,
succes de la prima ediţie

P

rima ediţie a Târgului Mărţişorului Tradiţional de la Negreşti-Oaş s-a bucurat
de un mare succes. Târgul a fost organizat, în perioada 26 februarie – 1 martie, de
Primăria şi Consiliul Local Negreşti-Oaşîn colaborare cu instituţiile de învăţământ din oraş.
Pe durata celor patru zile cât a durat
târgul, au fost expuse peste 2.000 de mărţişoare tradiţionale şi felicitări, toate confecţionate de elevi în cadrul orelor de curs sau a unor
activităţi extracurriculare. Elevii au utilizat diferite tehnici de lucru şi materiale diverse, încercând totodată să păstreze specificul artei

populare din Ţara Oaşului. Aproape toate
mărţişoarele expuse au fost vândute, iar cele câteva care au mai rămas au fost oferite cadou de
1 Martie bolnavilor internaţi la Spitalul Orăşenesc.
În ultima zi a târgului, primarul oraşului Negreşti-Oaş, Aurelia Fedorca, a premiat,
într-un cadru festiv, cele mai frumoase mărţişoare expuse. Premiul Mărţişorul Tradiţional
a fost atribuit Şcolii Gimnaziale nr. 3,
Mărţişorul Original pentru Şcoala Gimnazială
nr. 1, Mărţişorul Eco Liceului Tehnologic “Ioniţă G. Andron”, iar Mărţişorul Autentic Li-

ceului Teoretic. De asemenea, au mai fost acordate premiile Micii Artizani, pentru Grădiniţa
cu Program Prelungit nr. 1, Micii Meşteşugari,
pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7,
în timp ce premiul Mărţişorul Oşenesc a fost
atribuit artistei populare Maria Poptile. Premiile au constat într-o diplomă şi câte 1.000
de lei din partea Primăriei Negreşti-Oaş pentru fiecare premiant. Atât banii proveniţi în
urma vânzării mărţişoarelor cât şi cei din premiile acordate de primărie vor fi folosiţi de
elevi sau preşcolari pentru alte activităţi culturale şi de voluntariat.

Concurs-spectacol “Bucuria de a fi creştin”
În Negreşti-Oaş, la
centrul protopopesc al Protopopiatului Ortodox Român
Oaş, în sala de conferinţe, s-a
desfăsurat, în 25 aprilie, începând cu ora 11, concursul spectacol “Bucuria de a fi creştin”. Manifestarea s-a adresat
copiilor, preoţilor şi profesorilor
de Religie respectiv Limba şi Literatura Română, implicaţi în
programul catehetic naţional
„Hristos împărtăşit copiilor“ al
Patriarhiei Române.
Concursul, încheiat în
primă etapă, este un concept al
Sectorului Teologic Educaţional din Patriarhia Română
şi doreşte să fie o mărturie publică a copiilor şi a educatorilor
lor despre bucuria vieţii în Hristos şi ataşamentul faţă de viaţa
Bisericii Ortodoxe, despre în-

semnătatea tradiţiilor locale şi a
portului popular.
La concurs s-au înscris
57 de copii şi tineri cu vârsta
între 9 şi 15 ani din fiecare parohie a Protopopiatului Ortodox
Oaş (Ţara Oaşului şi Ugocea),
participanţi la una din cele trei
secţiuni ale concursului: interpretarea unui cântec religios sau
a unui cântec popular; recitarea
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unei poezii religioase sau populare; interpretarea unui text literar popular sau cu caracter
religios în proză. Toţi participanţii la concurs au purtat costumul
popular tradiţional din zona de
provenienţă. Au fost premiaţi
nouă elevi talentaţi, primii trei
dintre aceştia urmând să reprezinte Oaşul în următoarea etapă,
cea de la nivel eparhial, care va fi

organizată la Baia Mare, la Catedrala episcopală, imediat după
sărbătorile sfinte ale Învierii
Domnului. Elevii care se califică
mai departe sunt: Băbuţ Mălina
(Batarci, secţiunea poezie), Moiş
Vanessa (Moişeni, secţiunea
proză), Molnar Gabriel (Tarna
Mare, secţiunea cântec).
Concursul a fost coordonat de Pr. Protopop Mihai
Feher, protopopul Oaşului, şi
de Pr. Marcel I. Malanca (responsabil al activităţilor cu tineretul), la eveniment fiind
participanţi preoţi şi profesori
din Ţara Oaşului, d-na primar a
oraşului Negreşti Oaş – Aurelia
Fedorca, dl director Bud Viorel,
d-na prof. Lucica Pop (membră
a juriului), respectiv d-na prof.
Anca Supuran (membră a juriului).
aprilie 2013
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Liceul Ioniţă G. Andron, la aniversare

Jumătate de secol de învăţământ
tehnologic negreştean

L

iceul Tehnologic “Ioniţă
G. Andron” din NegreştiOaş a fost în sărbătoare în
6 aprilie, aniversând împlinirea a
50 de ani de la înfiinţare (1963 –
2013). La manifestările organizate cu acest prilej au fost prezenţi
inspectorul şcolar general Mariana Roman, inspectorul şcolar
general adjunct Claudiu Mondici, fostul primar al oraşului Negreşti-Oaş, Nicolae Bura,
consilierul judeţean Ioan Rus,
consilieri locali, directorul Muzeului Ţării Oaşului, Remus Vârnav, foşti şi actuali directori,
profesori şi elevi, alţi invitaţi.
Manifestările au debutat cu un moment artistic prezentat de elevii şcolii îndrumaţi de
profesorul Marin Grigorean. Au
urmat apoi cuvântările de bun
venit rostite de profesorul de
limba română Ştefan Haiduc şi
de directorul liceului, Eugen Ardelean, care şi-au arătat recunoştinţa faţă de toţi cei care şi-au
adus aportul la dezvoltarea acestui liceu negreştean. Au fost apoi
înmânate diplome aniversare foş-

tilor directori Ioan Buia, Mihai
Miclăuş şi fiului unui fost director, Claudiu Ursulescu, precum
şi foştilor directori adjuncţi, Gheorghe Robotin, Vasile Fechete,
Elena Olariu, Radu Şugar, Georgeta Ilea şi Viorica Lohan.
Deoarece primarul
oraşului Negreşti-Oaş, Aurelia
Fedorca, nu a putut fi prezentă
la această sărbătoare din motive
obiective, consilierul primarului, Florin Ghiriti, a prezentat
mesajul edilului şef. În mesaj,
primarul Aurelia Fedorca a arătat că aniversarea a 50 de ani de
învăţământ tehnologic la Negreşti-Oaş reprezintă o sărbătoare
pentru
întreaga
comunitate, pentru întregul
oraş şi pentru întreaga Ţară a
Oaşului. Aceasta i-a salutat pe
organizatori, pe foştii şi actualii
dascăli ai şcolii, arătând că prin
munca lor, profesorii păstrează
intactă şi promovează generaţiilor care vin din urmă memoria
unei personalităţi emblematice
a oraşului şi a zonei, Ioniţă G.
Andron. “Pentru acest lucru vă

mulţumesc în mod special şi vă
felicit pentru tot ceea ce faceţi.
Vă asigur că veţi avea mereu în
mine un partener loial şi vă
doresc mult succes pe drumul
pe care vi-l alegeţi în viaţă”, s-a
arătat în mesajul primarului Aurelia Fedorca.
Directorul adjunct, Violeta Pintea, a înmânat diplome
omagiale foştilor profesori ai liceului, după care a urmat un moment artistic prezentat de elevii
de la “Ioniţă G. Andron”. În cele
din urmă, în holul clădirii principale a fost dezvelită o placă omagială, apoi a fost organizat un tur

al şcolii.
Unitatea şcolară a fost
înfiinţată în anul 1963 sub denumirea de “Şcoala profesională de
mecanici agricoli” Negreşti-Oaş.
În anul 1974 a primit denumirea
de “Liceul de Mecanică Agricolă”,
iar un an mai târziu a devenit “Liceul Agroindustrial”. În anul
1990 denumirea şcolii a fost
schimbată în “Grup Şcolar Agricol”, iar din anul şcolar 20052006 devine Grupul Şcolar
“Ioniţă G. Andron”. În fine, începând cu anul 2012, denumirea sa schimbat în Liceul Tehnologic
“Ioniţă G. Andron.”

Elevii negreşteni au dominat Gala voluntarilor SNAC
Elevii din Negreşti-Oaş
au dominat Gala voluntarilor
SNAC, obţinând cele mai multe
premii în cadrul evenimentului
care s-a desfăşurat miercuri, 27 februarie, la Filarmonica “Dinu Lipatti” din Satu Mare.
Primul loc la secţiunea
şcoli gimnaziale a revenit echipei
Şcolii Gimnaziale nr. 3 NegreştiOaş, urmată în clasament de
echipa Şcolii Gimnaziale “Octavian Goga” Satu Mare şi cea a Liceului Tehnologic “Anghel
Saligny” din Turţ. După un
recital susţinut de Tudor Toduţ, a
urmat premierea celor mai bune
echipe de voluntari SNAC, secţiunea liceu. Şi aici, tot voluntarii
negreşteni au fost cei mai buni.
Echipa Liceului Teoretic Negreşti-Oaş a ocupat primul loc,
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fiind urmată de echipele Liceului
Teoretic German Satu Mare şi de
cea a Liceului Tehnologic “Iuliu
Maniu” Carei. Şcolile din Negreşti-Oaş au avut reprezentanţi
de frunte şi la secţiunea coordonatorului anului, Angela Hoban,
de la Liceul Teoretic NegreştiOaş, şi Mariana Achim, de la

Şcoala Gimnazială nr. 3 NegreştiOaş ocupând locurile întâi, respectiv trei. Poziţia a doua a revenit
coordonatorului Anişoara Irimie,
de la Colegiul Naţional “Doamna
Stanca”. În cele din urmă, au fost
premiaţi şi voluntarii anului. La
secţiunea licee, cel mai bun voluntar SNAC a fost desemnat Mino-

dora Lengyel, de la Colegiul Naţional “Doamna Stanca”, pe locul
doi s-a clasat Gabriela Ţinca, de la
Colegiul Economic “Gheorghe
Dragoş” Satu Mare, iar pe locul
trei Oana Finta, de la Liceul Teoretic Negreşti-Oaş. În afară de
diplome, cei mai buni voluntari
SNAC au fost premiaţi şi cu
sume de bani.
Prezentă la eveniment,
primarul oraşului Negreşti-Oaş,
Aurelia Fedorca, a declarat că este
mândră că echipele din oraşul său
au câştigat primul loc la cele două
secţiuni, premiile pentru coordonatorii anului şi premiul III pentru voluntarul anului. Aceasta i-a
felicitat pe toţi voluntarii premiaţi, precizând că va susţine şi în
continuare activităţile voluntarilor SNAC din oraş.
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ART Bunavestire ţine sus ştacheta
culturală a Negreştiului

U

na dintre cele mai longevive acţiuni culturale
din judeţ, expoziţia
ART Bunavestire de la Negreşti
Oaş, ajunsă la a XXVII-a ediţie,
şi-a deschis porţile publicului iubitor de artă în 25 martie. Manifestarea, organizată de Muzeul
Ţării Oaşului şi Asociaţia Art
Bunavestire, a avut loc la Galeria
de Artă “Dr. Mihai Pop” din
Negreşti-Oaş. La eveniment au
fost prezenţi primarul oraşului
Negreşti-Oaş, Aurelia Fedorca,
directorul Direcţiei Judeţene de
Cultură şi Patrimoniu, George
Vulturescu, directorul Muzeului
Ţării Oaşului, Remus Vârnav,
directorul Muzeului Judeţean,
Liviu Marta, directorul Muzeului de Artă Satu Mare, Felicia
Grigorescu, istoricul de artă
Vasile Duda, curatorul expoziţiei, Maxim Dumitraş, o parte
dintre artiştii expozanţi precum
şi peste o sută de iubitori de cultură din Negreşti-Oaş şi din municipiul Satu Mare.
Directorul Muzeului

Ţării Oaşului, Remus Vârnav, a
apreciat longevitatea acestei manifestări culturale şi a arătat că
ediţia din acest an a ART Bunavestire de la Negreşti-Oaş este
una mai specială deoarece curatorul expoziţiei este Maxim Dumitraş. La rândul său, primarul
Aurelia Fedorca a apreciat calitatea actului cultural de la Negreşti-Oaş, afirmând că atât
Primăria cât şi Consiliul Local îi

sprijină pe artiştii din zonă. De
asemenea, primarul Fedorca a
mai afirmat că organizarea acestei expoziţii întăreşte încă o dată
faptul că oraşul Negreşti Oaş
este capitala culturală a judeţului
Satu Mare.
În cadrul celei de a
XXVII-a ediţii a expoziţiei
ART Bunavestire au expus lucrări de pictură, fotografie şi
sculptură 19 artişti plastici din

judeţ şi din ţară: Susana Ardelean, Mihai Chiuaru, Florin
Ciubotaru, Marian Coman,
Csaba Attila Gyorgy, Nicolae
Fleissing, Bogdan Hajbotă, Ion
D. Ion, Greti Miszovits, Mihai
Perca, Dorel Petrehuş, Andrei
Pirogov, Corneliu Pop, Ioan
Pop Prilog, Ioan Pop Vereta,
Sorin Purcaru, Mircea Vaida,
Dany Madlen Zărnescu şi Gheorghe Zărnescu.

Oraşul Negreşti-Oaş, promovat la Târgul de Turism din Satu Mare
Primăria oraşului Negreşti-Oaş a fost prezentă cu un
stand de prezentare la Târgul de
Turism care s-a desfăşurat în perioada 12-14 aprilie în Grand
Mall Satu Mare. La Târgul de
Turism au fost organizate 13
standuri printre care şi cele organizate de Consiliul Judeţean
Satu Mare şi Primăria oraşului
Negreşti Oaş.
Directorul Casei Orăşeneşti de Cultură din NegreştiOaş, Natalia Lazăr, a declarat că
standul organizat de Primăria
Negreşti Oaş promovează cultura şi tradiţiile din Ţara Oaşului. “Avem o expoziţie de
produse tradiţionale confecţionate de meşterii populari Ana
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Mare, Maria Poptile sau Floare
Finta, singura din judeţ care se
poate mândri cu titulatura de
tezaur uman viu, precum şi bucate tradiţionale, pălincă şi co-

zonaci pe care vă invităm să le
gustaţi”, a afirmat Natalia Lazăr.
Apoi, pe ţâpuriturile Mariei Tripon şi a acompaniamentului
asigurat de Vasile Solomon şi

Ioan Rus, sătmărenii au putut
vizita în voie standurile expozanţilor.
Unul dintre cele mai
frumoase standuri a fost cel al
Primăriei Negreşti Oaş. Cei interesaţi au putut vedea aici o expoziţie de artizanat tradiţional
din zona Oaşului a celor trei
meşteri populari menţionaţi de
Natalia Lazăr şi au putut gusta
bucate tradiţionale, pâine de
mălai, cozonaci sau pălincă. De
asemenea, erau prezentate şi o
serie de materiale informative,
atât pe hârtie cât şi în format
electronic, prin care erau promovate obiectivele turistice din
zonă, precum şi CD-uri cu muzică tradiţională oşenească.
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Negreşteni cu care ne mândrim

Floare Finta – tezaur uman viu

M

ătuşa Floare sau Floarea
Codroii, aşa cum o cunosc vecinii, se numără
printre cei 13 români consideraţi
“tezaur uman viu”. Referatul care a
stat la baza nominalizării Floarei
Finta printre cei 13 români consideraţi “tezaur uman viu”, primul
pas în recunoaşterea meritelor în
păstrarea tradiţiilor oşeneşti, vorbeşte în cuvinte mari despre prodigioasa activitate a acesteia. Încă din
tinereţe a deprins, de la mama sa,
practica vindecării cu plante, fiind
recunoscută în zonă ca şi tămăduitoare, leacurile ei constituind o alternativă la medicina tradiţională.
S-a îndeletnicit cu confecţionarea
de haine tradiţionale oşeneşti, iar în
prezent, la 79 de ani, mai confecţionează încă podoabe populare, clopuri şi straiţe miniaturale, zgărzi şi
zgărdane.
În perioada postdecembristă, în care Oaşul a fost supus
unei transformări iremediabile, casele şi gospodăriile tradiţionale au
fost înlocuite cu altele noi, moderne, mătuşa Floare a mai păstrat
în casă o încăpere mobilată şi amenajată în stil tradiţional, în care a
adunat bogăţiile lăzii de zestre,
amintirile unei vieţi, frumuseţi in-

contestabile ale Oaşului: costume
populare, oluri şi blide, ştergare şi
desagi. “Mătuşa Floare a contribuit
în mod substanţial la păstrarea şi
reafirmarea identităţii culturale patrimoniale imateriale, care are legătură cu oralitatea, tradiţiile şi cu tot
ceea ce ne defineşte ca naţie şi
popor, având rol de identificare a
mărcii tradiţionale distinctive.
Considerând că este o persoană
reprezentativă pentru comunitatea

Negreşteanul de aur:

din Negreşti-Oaş, dar şi pentru întreaga zonă etno-folclorică a Oaşului, mătuşa Floare Finta este
propusă pentru obţinerea titlului de
TEZAUR UMAN VIU”, se arată
în finalul referatului realizat de
prof. drd. Natalia Lazăr, directorul
Casei de cultură orăşeneşti Negreşti-Oaş.
Propunerea
privind
acordatea titlului “Tezaur Uman
Viu”, susţinută de Primăria Ne-

greşti-Oaş, a fost înaintată către Ministerul Culturii, care a ales să înnobileze 13 persoane din întreaga ţară
cu acest titlu. “Mătuşa Floare este
singurul reprezentant al oşenilor şi
singurul reprezentant al judeţului
Satu Mare în selecta galerie a tezaurelor umane în viaţă. Suntem onoraţi că o avem printre noi şi că ne
reprezintă cu atâta cinste, frumuseţe
şi modestie”, a declarat primarul
oraşului Negreşti-Oaş, Aurelia Fedorca.
Mătuşii Floare, titlul
care i-a fost decernat în decembrie
2012 i-a schimbat şi nu i-a schimbat viaţa. Vorbeşte însă cu emoţie
despre eveniment şi ţine toate diplomele, obţinute pentru iubirea
de tradiţie pe care a împărţit-o semenilor, la loc de cinste, pe un
scaun, lângă două păpuşi oşeneşti,
în odaia muzeu. Alături de obiectele etnografice, diplomele reprezintă şi vor reprezenta singura
recunoaştere a meritelor unei
munci pe care mătuşa Floare a
făcut-o cu pasiunea omului simplu, crescut la ţară. Fără ea, şezătorile oşeneşti ar fi devenit, de cel
puţin 20 de ani, doar o amintire,
surprinsă doar pe pelicule uitate
prin videoteci de muzeu.

Sâmbra Oilor, la a 57-a ediţie

Andrei Viorel Bud
Negreşteanul Andrei Viorel Bud – fost elev
al Liceului Teoretic, iar
acum elev la Colegiul Internaţional de Informatică din
Bucureşti – a obţinut medalia de aur la Olimpiada
de matematică, la clasa a
XI-a. Acesta s-a clasat între
primii şase elevi seniori la
proba de baraj, urmând să
reprezinte România la
Olimpiada Balcanică de
Matematică. Andrei Viorel
Bud a înregistrat performanţe şi în anii trecuţi. În
2011 a obţinut medalia de
argint la Balcaniada de ma-
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tematică, cu toate că era cel
mai tânăr membru al lotului naţional.

Festivalul Folcloric
Sâmbra Oilor va ajunge în
acest an la a 57-a ediţie. Sărbătoarea câmpenească, ce se desfăşoară an de an pe dealul de
lângă Huta Certeze va avea loc
în 12 mai. La sărbătoare vor
evolua pe scenă ansamblurile
folclorice Ţara Oaşului din
Bixad, Oaşul şi Sânzâienele din
Negreşti Oaş, Măgura din Târ-

şolţ, Oşencuţa din Călineşti
Oaş, formaţiile de dansuri din
Batarci şi Turţ, grupurile de
ţâpuritoare din Turţ şi Batarci,
alături de invitaţi din judeţ precum Cununiţa şi Cununiţa
Năzdrăvană din Satu Mare,
Ceatăra din Carei. Alături de
aceştia vor mai evolua interpreţi consacraţi din judeţ, dar
şi invitaţi de renume.
www.negresti-oas.ro

