ZIUA SATULUI OAR

SĂ EXTIRPĂM AMBROSIA!

S

ezonul festivalurilor de vară din Vetiș dedicat zilelor celor trei localități aparținătoare comunei, va fi deschis în 16 iunie în Oar cu
ziua acestei localități.
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MEREU ÎMPREUNĂ

O

bligația de a extirpa Ambrosia din spațiile publice revine autorităților locale, iar
de pe terenurile private, proprietarilor – spre
binele tuturor.
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E

levii și cadrele didactice de la Școala
Gimnazială din Vetiș au adunat mai mult
de 50.000 de capace de plastic.
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DIN OAR LA FINALA NAȚIONALĂ

ARTIȘTI LOCALI ȘI INVITAȚI SPECIALI LA ZIUA
LOCALITĂȚII DECEBAL

A

VI-a ediție a Zilei localității Decebal va
avea loc în acest an pe 22 iulie.
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NE BAZĂM PE TINERI

P

rivind vârsta medie a membrilor echipei
Viitorul din Vetiș, este cea mai tânără echipă din județ.
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A

n de an, Școala Gimnazială din Oar
acordă o atenție deosebită sărbătoririi
mamelor, spune mândru directorul Szénás
Barnabás.
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SUCCES ÎN COLECTAREA SELECTIVĂ
A DEȘEURILOR – DAR NU FĂRĂ PROBLEME
Începând cu luna februarie al anului în curs, în comuna
Vetiș a fost introdusă colectarea selectivă a deșeurilor
conform cerințelor sec. XXI. Rezultatele schimbării sunt
incontestabile, dar mai trebuie să evoluăm.

P

rimarul Ilyés Iuliu a
recunoscut, cu satisfacție, că locuitorii au
avut o atitudine pozitivă și
operativă privind modificările. ”Doresc să mulțumesc
și pe această cale locuitorilor
pentru înțelegere și colaborare. Au înțeles că numai împreună putem să realizăm un
mediu înconjurător ordonat
și civilizat”, a spus primarul.
Conform datelor statistice, datorită colectării selective, în ultimele 4 luni cantitatea deșeurilor transportate la
groapa de gunoi de la Doba

a scăzut de la 400–430 m3 la
300–350 m3. Aceste cantități,
sunt încă departe de procentul prevăzut de lege pentru
diminuarea cantității deșeurilor menajere.
”Aș dori și pe această cale
să atrag atenția locuitorilor
să acorde mai multă atenție
colectării selective, să fie mai
atenți ce anume unde pun”,
adaugă el.
Populația trebuie informată permanent, deoarece
problema majoră o constituie faptul că oamenii nu sunt
în clar cu regulile colectării

MICII
POMPIERI
VICTORIOȘI
DIN VETIȘ
Echipa formată din elevii Școlii Gimnaziale din
Vetiș a câștigat etapa județeană a concursului
tradițional de pompieri
organizat de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență.

selective. Printre hârtii pot
ajunge doar hârtii curate,
uscate, cutii, cartoane, iar în
sacii destinați pet-urilor nu
pot ajunge flacoane murdare,
cu ulei... Printre sticle de asemenea pot ajunge doar sticle
intacte de lapte, bere etc, nu
și diferite cioburi. La fel și în
cazul metalelor putem arunca doar doze de la bere, de la
băuturi răcoritoare, dar nu
și cutii de conservă. Locul
acestora este printre deșeurile menajere, alături de deșeurile din bucătărie sau altele.
Dar nu pot fi depuse resturile
vegetale! Acestea pot fi compostate sau arse, explică primarul Iuliu Ilyés.
Este strict interzisă adăugarea deșeurilor din con-

strucții la oricare din celelalte tipuri de deșeuri!
Conform noului sistem de
colectare a deșeurilor, transportul lor se realizează săptămânal: într-o săptămână deșeurile menajere, iar în cealaltă
deșeurile uscate, reciclabile.
”Fiind îndreptățită conform contractului, s-a mai
întâmplat ca operatorul să
refuze transportul deșeurilor,
deoarece acestea nu au fost
selectate în mod corespunzător, ne-a exlicat Ilyés. Totodată trebuie avut în vedere
faptul că dacă nu vom reuși să diminuăm și mai mult
cantitatea de deșeuri, în anii
următori vom fi nevoiți să
plătim sume considerabile” a
adăugat acesta.

L

a concursul organizat
pe Stadionul Olimpia
– Daniel Prodan,
echipa mixtă pregătită de
profesorul de sport Péter
Róbert Ernest, formată
din Szilágyi Andrea, Iancu
Ionut, Tudic József, Nagy
Norbert, Oros Emil, Mihali
Delia, Tóth Cristi, Pintye
Denisa, Stef Darius și Tóth
Adi s-a dovedit a fi cea mai
bună în categoria sa.
Cei din Vetiș s-au confruntat și la nivelul echipelor
de fete, în următoarea componență: Szilágyi Andrea,
Mandi Vivien, D
araban
Claudia,

Kiss
Evelin,
Schuller Carmina, Mezei

Kinga, Pintye Denisa, Török
Stefánia și Mihali Delia.
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Î

Î
voiți să aibă răbdare până la
miezul nopții.
Focul de artificii de la ora
01.00 va marca închiderea
evenimentelor.

ARTIȘTI LOCALI ȘI INVITAȚI SPECIALI LA ZIUA LOCALITĂȚII DECEBAL

O

va dura o zi și se va desfășura lângă terenul de fotbal.
Cei din Vetiș au decis în
2013 ca fiecare din localitățile aparținătoare comunei
să aibă o zi proprie. Astfel, în
acest an Ziua localității Decebal se află în fața celei de-a

VI-a ediții, iar viceprimarul
Daniel Ionel Codrea ne-a informat despre stadiul pregătirilor și despre program.
”La elaborarea programului am ținut cont de două aspecte, spune Codrea. În primul rând am dorit să stârnim
interesul tuturor vârstelor,
iar, pe de altă parte, am dorit
să asigurăm loc și artiștilor
locali de care, din fericire, nu
ducem lipsă”, explică acesta.
Deoarece credința și religia sunt profund înrădăcinate în spiritul celor din
Decebal, seria evenimentelor va fi deschisă cu o slujbă
religioasă de la ora 10.00.
Scena ridicată lângă terenul

de fotbal va fi luată în primire, în primul rând de către
copii care, după deschiderea oficială de la ora 15.00,
vor prezenta un program de
muzică și dansuri populare.
”Generația mai în vârstă
preferă petrecerile cu muzică folk, drept pentru care
aceasta va fi baza programului. Ba mai mult, în Decebal
sunt mulți artiști ai genului,
pe care am dorit să-i invităm.Toți vor cânta live, ceea
ce este foarte important”,
spune Codrea. În această
categorie vor urca pe scenă
Ucu Hotea, Cristi Codrea,
Aurica Flontea, Florin Mureșan, Georgiana Gordea,

respectiv formația Original.
Invitații speciali ai serii vor
fi tot mai cunoscuta Georgiana Marina și Soții Nemeș,
cu renume național.
”Tinerii
preferă,
în
schimb, muzica ușoară, iar
noi ne strădium să le facem
pe plac”, adaugă viceprimarul. Astfel invitatul special
al Zilei localității Decebal
va fi o personalitate sau trupă bine-cunoscută a muzicii ușoare românești. Până la
apariția publicației noastre,
viceprimarul nu ne-a putut
destăinui cine este acest invitat, dar am putea să-l/să-i
numim
invitatul/invitații
surpriză al/ai evenimentului.

SĂ EXTIRPĂM AMBROSIA!
Obligația de a extirpa Ambrosia din spațiile publice re- întregului județ, mai ales în
vine autorităților locale, iar de pe terenurile private, zonele de câmpie. Planta,
proprietarilor – spre binele tuturor.
în general, are o înălțime de
120–140 cm, dar în condiu mai există încă o ales Ambrosia artemisiifolia, ții optime poate depăși 200
cm. Perioada optimă pentru
plantă alergenă care la noi.
să cauzeze atâtea
Agenția pentru Protecția extirparea ei este înainte de
neplăceri ca și Ambrosia (cu Mediului Satu Mare, atrage înflorire, și anume în luna iutoate cele circa 50 de spe- atenția, prin comunicatul său, nie! Cea mai utilă metodă ficii ale sale). Originară din că potrivit hotărârii din 2014 ind smulgerea ei din rădăcină
America, planta a fost des- a Comitetului Județean pen- sau cosirile repetate!
coperită în țara noastră în tru Situații de Urgență toate
Atenție: Ambrosia va înlocalitatea Orșova, în anul autoritățile locale trebuie să flori curând. Acum trebuie
1908. Fiind deosebit de in- lupte împotriva Ambrosiei, începută extirparea! Incluvazivă și fără pretenții, s-a deoarece aceasta este prezen- siv pe proprietățile private,
Pentru informații su- numărul de telefon 0261răspândit extrem de mult în tă, cu excepția Țării Oașului unde obligația revine prosecolul care a trecut – mai și a Munților Gutin, pe raza prietarului!
plimentare puteți suna la 736003.
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Sezonul festivalurilor de vară din Vetiș dedicat zilelor celor trei localități aparținătoare TV. Genul hip-hop va fi recomunei, va fi deschis în 16 iunie în Oar cu ziua acestei localități, care în mod tradițio- prezentat de formația Másnaposok din Ungaria.
nal, poartă numele fostului superintendent reformat Tordai Demeter.
Trupa locală Wethéssy
ntreg județul, dar mai
În acest an, Oar sărbăto- pe scenă copiii din localitate, Band joacă rock clasic, cu soales satul Oar, a jucat rește ziua în 16 iunie. Con- trupa de dans popular Ri- lo-uri melodice remarcabile.
un rol important în form tradiției, seria eveni- biszke și trupa de dans Röpi- Mesajul profund al textului
nu este întâmplător, deoarece
consolidarea protestantis- mentelor se grupează în kék din Satu Mare.
Dacă prima parte a pro- acesta se bazează pe versurile
mului maghiar, deoarece jurul a două locații: biserica
în 1554 localitatea a găz- reformată și piața Epreskert. gramului este dedicată în lui Török József.
În cele ce urmează Varga
duit unul din sinoadele Ziua satului începe la ora mod evident conservării traconstitutive, iar pastorul 10.00 cu o slujbă religioasă dițiilor, partea a doua apar- Kinga va fascina ascultătorii
Tordai Demeter a devenit urmată de depunere de co- ține distracției nestingherite. nu doar prin vocea sa, ci și
Mai întâi vor urca pe scenă cu personalitatea ei radianmai târziu cel de-al doilea roane la bustul lui Tordai.
Evenimentele
conti- cei de la Royal Team, ade- tă. Urmează apoi Eder Gaepiscop al protestanților
din Ungaria de Jos. În cin- nuă după-amiază în piața vărate vedete ale muzicii de bee, formația Kredenc și în
stea acestuia, a fost dezve- Epreskert. Aici va avea loc petrecere, cunoscuți nu doar final va urca pe scenă vedeta
lit în 2013 un bust, iar ziua la ora 15.00 deschiderea ofi- în județul Satu Mare, ci foar- evenimentului Kiss Attidedicată localității îi poar- cială, urmată de muzică și te populari și în Ungaria, la, adică Csocsesz. Cei care
tă numele.
dansuri populare. Vor urca grație numeroaselor apariții doresc să îl asculte vor fi ne-

rganizatorii celei de
a VI-a ediții a Zilei
localității Decebal,
care va avea loc în acest an
pe 22 iulie, se străduiesc să
satisfacă deopotrivă cerințele tuturor vârstelor. Conform tradiției evenimentul
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n cadrul Programului
”Milioane de capace - milioane de zâmbete”, preșcolarii, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială
din Vetiș au adunat mai mult
de 50.000 de capace de plastic
din care au și realizat ”Turtita”.
La solicitarea d-nei Elisabeta Békéssy, directoarea
APM Satu Mare, 95 de unități de învățământ din județul Satu Mare s-au înscris la
concurs. Unul dintre scopuri
a fost să adune cât mai multe
capace de plastic din care să
realizeze un panou cu o imagine inspirată dintr-o poveste populară pentru a putea
intra în Cartea Recordurilor,
iar celălalt îl constituie faptul că cei mai isteți vor putea
participa la tabăra care va fi
organizată în Tarna Mare.

Preșcolarii din Vetiș au
adunat, cu sprijinul elevilor,
55.000 de capace, cântărind
circa 130 de kg, ne-a relatat
coordonatorul programului,
educatoarea Bob Ramona.
”A fost foarte interesant
să observăm cu cât mai
ușor pot fi motivați cei
mici, în comparație cu cei
mai mari”, a concluzionat
educatoarea.
Elevii, cu ajutorul cadrelor didactice, au realizat din
capacele selectate în funcție
de culoare și mărime, o imagine din povestea populară
”Turtita”.
Cele 95 de tablouri au fost
expuse la Satu Mare în data
de 9 iunie, iar apoi le-au
fost returnate ”artiștilor”, iar
capacele neutilizate au fost
predate unui operator pentru reciclare.

a deșeurilor. La mijlocul lunii
mai, mai mulți dintre aceștia
au luat parte la acțiunea de
colectare a gunoaielor.
Urmând indicațiile cadrelor didactice și cu puțin
ajutor din partea părinților,
copiii au tras mănuși , au
apucat sacii colorați și au
adunat mizeriile împrăștiate
iresponsabil pe malul și digul Someșului. Toate acestea
în mod selectiv, în saci de
culori diferite.
”Am dorit să atragem prin
exemplu, atenția copiilor
asupra pericolului reprezentat de deșeuri și importanța
protecției mediului. În acest
fel vor înțelege mai bine necesitatea colectării selective
și mecanismul acesteia”, explică directoarea Hudácskó
Gyöngyi. ”Cei care au strâns
acum gunoaie, sperăm că de

Elevii din Vetiș au strâns
gunoi
Elevii Școlii Gimnaziale din Vetiș și-au însușit, nu
doar pe plan teoretic, importanța noțiunilor de comportament ecologic și gestionare

acum încolo nu le vor mai
împrăștia”, a adăugat ea.
Copiii, cadrele didactice și
părinții au strâns 45 de saci
de deșeuri.

Mereu împreună

Așa cum am relatat în ediția anterioară, Școala Gimnazială din Vetiș a găzduit,
la începutul lui mai prima
ediție oficială a concursului
județean de dans sportiv.
La concurs au participat
23 de echipe, printre care
bineînțeles, au fost reprezentate și gazdele și nu oricum:
pe locul I s-au clasat cei din
clasa a II-a, conduși de profesoara Bojan Monica, pe locul II au terminat cei din clasele a V-a și a VII-a conduși
de Hanus Anca și Péter Róbert, iar printre cei mai mari
a primit mențiune echipa

condusă de Sabou Mirela.
De asemenea premiu special
a primit: echipa de majorete
formată din Bob Ramona și
Hanus Anca, respectiv Zăviceanu Mihaela.
Din cauza spațiului restrâns, în ediția din luna mai
nu am putut alătura poza
echipei. Acest lucru dorim
să îl remediem acum.
”Pe această cale doresc
să mulțumesc tuturor celor
fără sprijinul cărora nu am fi
reușit să organizăm concursul: Primăriei Vetiș, Consiliului local Vetiș, în special
domnului primar Ilyés Iuliu,
comitetului de părinți Asociația ”Inimă Caldă”, administratorului SC Unicarm
SRL dl. Lucuț Vasile, respectiv conducătoarei Pensiunii
Brigi, d-na Juhász Brigitta”,
a mulțumit Hudácskó Gyöngyi, directoarea Școlii Gimnaziale din Vetiș. ”Cu această
ocazie, am demonstrat că nu
întâmplător școala noastră
are următorul motto: Mereu
împreună. Numai împreună
vom avea succes”, a adăugat
aceasta.

DIN OAR LA FINALA NAȚIONALĂ

A

n de an, Școala
Gimnazială din Oar
acordă o atenție deosebită sărbătoririi mamelor, spune mândru directorul Szénás Barnabás. La fel
s-a întâmplat și în acest an.
În Oar, activitățile legate de
Ziua Mamei sunt astfel concepute încât să fie implicați
și părinții.
Anul acesta, pe lângă programul cultural tradițional
al preșcolarilor a existat și o
grupă care, în compania părinților, a participat la o excursie cu trenul. Ținta a fost
Carei, unde împreună au vizitat minunatul castel.
Cei mai măricei, au fost
și ei în excursie, destinația
fiind Cluj. Având în vedere
anul memorial dedicat regelui Matei, aceștia au avut
ocazia să cunoască locuri și
monumente legate de marele rege, iar în final au putut
viziona musicalul Légy jó
mindhalálig (Fii bun până la
moarte).

organizat o serie de activități
în cinstea uneia din cele mai
mari personalități ale poporului maghiar.

Parteneriat
transfrontalier între
școli
Rezultate renarcabile la
concursurile tematice
Elevii din Oar au obținut
locurile II și IV la două concursuri tematice importante:
concursul de interpretare
cântece populare Pünkösd
rózsa, respectiv la cel de istorie legat de regele Matei.
Etapa județeană a concursului de interpretare de
cântece populare Pünkösdrózsa a fost organizată în
18 mai la Colegiul Kölcsey
Ferenc. Copiii au concurat
în diferite categorii: clasele
pregătitoare și clasele întâi,
clasele a II-a și a III-a, clasele
a IV-a și a V-a, respectiv clasele a VI-a și a VII-a. În cea
din urmă grupă a concurat și

Boros Benjámin și a obținut
locul II, urmând să participe
la Timișoara, la faza națională a concursului.
Al doilea rezultat remarcabil a fost concursul de
istorie organizat în ultima
zi din luna mai tot la Colegiul Kölcsey unde echipa de
elevi condusă de profesoara
Vas Edit, a obținut rezultate remarcabile. Dintre cele
peste 10 echipe participante,
cea a elevilor din Oar, formată din Ianuczás V
 iktória,
Vălean Bianca, Somi Alex și
Boros Benjámin a terminat
pe locul IV.
Cu ocazia anului memorial dedicat regelui Matei,
Școala Gimnazială din Oar a

În anul școlar care se apropie de final, Școala Gimnazială din Oar a avut contracte
de partenereiat cu trei școli.
În următorul an școlar, numărul lor se va ridica la 7 și
va depăși hotarele țării, ne-a
relatat directorul Szénás
Barnabás.
În anul școlar 2017-2018,
în cadrul relațiilor de parteneriat, școala din Oar, în colaborare cu cea din Dara, cu
Colegiul Kölcsey Ferenc și
Liceul Reformat, a organizat
diverse activități tematice.
Mai întâi, elevii au făcut
cunoștință cu manevrele de
acordare a primului ajutor,
fiindu-le prezentate în Dara,
de către cadre sanitare de pe
ambulanțe. Cea de a doua

activitate comună a avut loc
la Colegiul Kölcsey Ferenc
unde, cu participarea specialiștilor, s-a dezbătut tema
igienei dentare. Ultima întâlnire s-a desfășurat în localitatea Oar, tema fiind alimentația sănătoasă.
În cadrul programului,
școala din Oar a fost reprezentată de clasa a III-a B
sub conducerea învățătoarei
Mihali Tünde.
Deși aceste relații de parteneriat au o durată de un an
școlar, nici anul viitor Școala
Gimnazială din Oar ”nu va
rămâne singură”: s-au încheiat deja contracte de parteneriat cu 7 școli, printre care
se numără mai multe școli
din Ungaria. ”Din toamnă
vom participa la activități
care se vor finaliza cu o tabără la Balaton. Ne străduim
să alcătuim un program consistent, util și distractiv atât
pentru elevi, cât și pentru
cadrele didactice”, a formulat
directorul Szénás.
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NE BAZĂM PE TINERI
Privind vârsta medie a membrilor echipei Viitorul din
Vetiș, este cea mai tânără echipă din județ. De nenumărate ori, în echipa de adulți joacă șase juniori, adică cu
vârsta sub 18 ani, și încă câțiva cadeți, adică jucători mai
tineri de 21 de ani.

”D

eseori se întâmplă ca atunci
când
echipa
intră pe teren, adversarii să
se întrebe dacă am venit cu
echipa de juniori”, povestește zâmbind antrenorul Pop
Vasile. Nu este o raritate nici
ca echipa adversară, cu mai
multă experiență, să desconsidere pe cei din Vetiș, dar,
după trecerea celor 90 de
minute de joc, nu odată le-a
părut rău. Acest lucru este
demonstrat și prin faptul că
Viitorul se află pe locul cinci
din cele 14 echipe ale Seriei
A din Liga a patra, cu victorii de genul 9-0 împotriva
Odoreului sau 8-0 împotriva
Dumbravei. Lipsa experienției duce însă uneori și la înfrângeri de genul 1-5 contra
primului clasat Păulești.
Primăvara aceasta a început mai dificil Viitorul, de-

oarece în ultima clipă, patru
oameni de bază ai echipei au
anunțat că vor pleca: doi s-au
legitimat în Oar și câte un jucător în Păulești și în Moftin.
Deoarece a plecat aproape un
rând de mijlocași, și nu a mai
fost timp pentru a legitima
noi jucători, echipa a trebuit
realcătuită din mers, își amintește antrenorul Pop Vasile.
Tinerii din Vetiș au căutare
nu numai în rândul adversarilor din județ: Berinde Cosmin a fost transferat la Universitatea Cluj, iar pe Dudás
Erik îl vor cei de la FCSB.
”Toate acestea demonstrează că merită să te ocupi
de tineri, să le acorzi timp și
energie. Noi ne bazăm pe copii”, relatează antrenorul Pop
Vasile și Molnár Ferenc, președintele asociației.
Nu tot timpul era așa la
Viitorul. Comuna a avut

cândva cinci echipe (Viitorul
Vetiș, Arsenal, Oar și Oar
II, respectiv Decebal), iar la
Viitorul predominau ”stranierii”. Nagy Norbert a trăit
și perioada asta. El întărește
de mai bine de 15 ani rândurile Viitorului, este sufletul și
motorul acestuia, o adevărată prelungire a mâinii antrenorului pe teren.
Alături de seniori, în cadrul Viitorul, profesorul de
sport Péter Róbert se ocupă
de copii, iar scopul este să
poată porni încă o echipă
pentru cei și mai mici cu vârsta cuprinsă între 8–12 ani.

FETELE DIN VETIȘ PE LOCUL I
Trei domnișoare drăguțe din Vetiș au urcat pe prima treaptă a podiumului la concursul
de dans organizat în premieră de către Open Wings Studio.

Î

n cadrul concursului
dansatori din diferite grupe de vârstă și-au demonstrat cunoștințele în mai multe categorii de dans. Tinerele
din Vetiș, Naghi Irina Susana,
Rácz Edit și Timiș Anamaria
au concurat, alături de colege
din Satu Mare, în categoria
show dance , terminând pe
locul I. Zumba a pornit în
anii ’90 din orașul columbian
Cali fiind legat de numele instructorului de dans Beto Pe-

rez și a cucerit lumea. În Vetiș, Hotca Anamaria se ocupă
de instruire de circa un an.
Naghi Irina Susana participă
la antrenamentele săptămânale încă de la început.
”Zumba, pe lângă mișcare,
este o excelentă metodă de relaxare, după care mă reîncarc
de fiecare dată”, se însuflețește
Naghi.Antrenamentele au loc
marți și joi, de la ora 18.00 și
durează o oră. ”Îi așteptăm
cu drag pe toți doritorii de

mișcare și relaxare, indiferent
de vârstă. Deși zumba este
considerat un sport feminin,
îl practică și mulți bărbați.
Chiar dacă nu e și cazul Vetișului, noi, totuși, îi așteptăm”,
spune zâmbind. Din relatările
sale aflăm că la antrenamentele din Vetiș participă 8-10
adulți și 4–5 copii.
Domnilor, aveți ocazia să
transpirați alături de o sumedenie de femei drăguțe și
dinamice!

Conducerea clubului se
confruntă cu deficiențe de
infrastructură, adică lipsa
unei săli corespunzătoare,
cei mici nu ar avea unde să
se antreneze în timpul iernii. Cealaltă problemă este
starea vestiarului – spune
președintele Molnár Ferenc,
dar adaugă optimist: autoritățile locale au făcut promisiuni pentru reabilitarea
acestuia.
Viitorul are planuri mărețe. ”Dacă echipa va rămâne completă și ne vom
putea consolida forțele cu
2–3 tineri ambițioși pe care

i-aș dori în echipă, atunci
obiectivul pe sezonul viitor
e promovarea! Acești băieți
trebuie să fie perseverenți,
să aibă ca scop un nivel mai
înalt, căci doar așa pot evolua”, spune președintele Pop,
posesor al licenței C – UEFA.
Care știe ce înseamnă promovare, reușind în anii trecuți cu Voința Doba, Voința
Sătmărel și Arsenal Vetiș.
Pentru a avea succes, echipa are nevoie și de sprijin, se
plânge Molnar, dar în afara primăriei numai Bodnar
Otto mai ajută Viitorul cu
câte ceva”.

SĂ NU ARDEM MIRIȘTILE!

A

rderea miriștilor și
a vegetației uscate
poate avea consecințe deosebit de grave,
atrage atenția Primăria comunei Vetiș.
Potrivit
prevederilor
OUG nr. 195/2005, arderea miriștilor și a vegetației uscate de pe terenurile
arabile se realizează doar
cu acceptul agenției pentru protecția mediului și în
urma înștiințării serviciilor
voluntare pentru situații
de urgență. Agențiile pentru protecția mediului pot
aproba arderile doar în cazul în care proprietarii prezintă autorizația obținută
de la direcția județeană
pentru protecția plantelor.
Ba mai mult, trebuie înștiințată Primăria și serviciul
voluntar pentru situații de
urgență.
De asemenea este interzisă arderea miriștilor și a
vegetației uscate pe timp
de vânt și în apropierea pă-

durilor, clădirilor și a drumurilor publice. Focul nu
poate fi lăsat nesupravegheat și trebuie asigurate
materialele necesare stingerii lui. Arderea se poate
realiza doar în timpul zilei.
Este strict interzisă aprinderea vegetației pe timp de
caniculă sau secetă. Vegetația poate fi aprinsă numai după ce a fost colectată în grămezi. Trebuie să
avem grijă să stingem total
focul înainte de părăsirea
locului arderii, fiind interzisă acoperirea cu pământ
a focarelor.
Nesocotirea dispozițiilor
legale se sancționează cu
amenzi contravenționale
cuprinse între 3000–6000
de lei pentru persoanele fizice, respectiv 25.000–50.000
de lei pentru cele juridice.
Arderea gunoaielor sau a
deșeurilor de altă natură poate atrage aplicarea
unor amenzi cuprinse între
1000–2500 de lei.

