ŞAGUL reciclează Neoanele
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Şag: cultură şi civilizaţie

Editorial
Dragi şăgeni,

Activitatea culturală bogată la Şag
Anul acesta agenda culturală
a Şagului este una foarte
încărcată! Cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean, vor
fi desfăşurate nu mai puţin de
44 de activităţi culturale, artistice şi sportive, pe toate gusturile şi pentru toate vârstele.
Acţiunile se desfăşoară în colaborare cu Şcoala, Grădiniţa,
Clubul Sportiv, Biserica şi clubul de tineret din comună.
Responsabilă cu întocmirea
agendei culturale, doamna
Marcela Băran, referent cultural în cadrul primăriei,
ne dezvăluie şi câteva din
manifestările surpriză pe care
le-a pregătit în acest an. „Faţă
de anii trecuţi, avem o serie de
evenimente noi care sper că
vor fi pe placul şăgenilor”, ne-a
spus ea. O primă surpriză va
fi chiar înainte de Paşti, când
se va ţine un inedit concurs de
bătut toaca. Apoi, în luna mai
se va ţine pentru prima dată

ziua Pădurii, întrucât interesul
pentru protecţia mediului la
Şag este tot mai crescut.
Un alt eveniment important, dedicat meşteşugurilor
tradiţionale, va avea loc în luna
septembrie. Vor fi rememorate activităţile de odinioară
ale ţăranului precum potcovitul, ţesutul sau torsul, îndeletniciri care astăzi au fost date
uitării. De asemenea, după
mulţi ani de absenţă, pe scena
culturală a Şagului revine festivalul „Roadele toamnei”. Nu
vor lipsi nici manifestările anuale cu care ne-am obişnuit şi la
care Şagul are rezultate tot mai
bune. „Aşteptăm ca în luna
iunie să înceapă concursul
„Lada cu zestre” la care vom
participa cu ansamblul „Flori
de iasomie”, formaţia muzicală
Segovia dar şi cu formaţia de
teatru a şcolii”, ne-a mai spus
doamna Băran.
(calendarul complet, în pag. 2)

După cum veţi
putea citi în
paginile
Jurnalului,
Şagul are un
calendar bogat al activităţilor
culturale care se vor
desfăşura în acest an. Şagul
nu este un loc oarecare şi nici
o localitate ca oricare alta. Aici
cultura a fost din totdeauna
la ea acasă şi e de datoria
noastră să facem cultură şi
în viitor.Trebuie să ne punem
întrebarea: ce mai înseamnă
azi pentru noi a fi şăgean?
Iată, un răsăpuns îl găsim în
cultură, în lucrurile pe care le
facem împreună, care ne unesc şi ne definesc. Prin aceste
activităţi demonstrăm că suntem o comunitate cu o identitate unică, că ştim cine suntem şi încotro ne îndreptăm.
Dar mai este nevoie de ceva:
trebuie să arătăm lumii că
nu suntem doar nişte simpli
spectatori, ci suntem şi creatori de cultură şi civilizaţie.
De aceea, toate acţiunile pe
care le avem în plan, vor fi cu
adevărat reuşite, dacă fiecare
dintre noi va şti să îşi aducă,
după posibilităţi, propria
contribuţie.

Venus Oprea, primar
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Calendarul cultural 2011
NR

Denumirea acţiunii

Perioada

1.

“Se bate toaca la biserică” - concurs în ritm de toacă;
expoziţie de ouă încondeiate la Muzeu;
Ziua Pădurii;
“România de ieri şi de azi” - trecutul şi prezentul
istoric al românilor; vizită la fostul Rege Mihai;
“Prietenii Naturii”;
Ziua Europei;
Ziua Copiilor;
Ziua Mediului;
“Trecutul nostru păstrat în muzeele judeţului” excursie la cele mai importante muzee din judeţ;
Finalul anului şcolar;
Săptămâna cultural-artistică şi sportivă a Şagului;
“Amintiri, amintiri din administraţia locală de ieri şi
de azi” - distincţii pt. munca depusă în adm. publică;
Ziua Pompierilor;
Ruga Şagului;
“Meşteşugurile - păstrate doar în amintiri”;
potcovitul, ţesutul, torsul, îndeletniciri date uitării;
Dezvoltarea vieţii cultural-artistice şi sportive a comunei; schimburi culturale şi sportive intercomunale
Ziua internaţională a persoanelor de vârsta a treia;
întâlnirea pensionarilor; spectacol folcloric;
“Roadele toamnei”; expoziţii cu vânzare; spectacole
Ziua Şcolii - sf. Dumitru;
Atelier de pictură pe sticlă (în colaborare cu fundaţia
“Rubin” din Timişoara;
“Frumuseţile comunei mele în imagini” - concurs
fotografic, expoziţie;
Ziua Naţională a României;
“Colindăm Domnului Bun” - spectacol de colinde;
Alaiul colindătorilor.

aprilie

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

aprilie-mai
9 mai
1 iunie
5 iunie
Sem. II
iunie
iulie-aug.
2011

septembrie

casa naţională
club, baza sportivă
Primărie, CL, casa
naţională
casa naţională
casa naţională
muzeu, casa
naţională
casa naţională

octombrie

casa naţională

octombrie
octombrie
noiembrie
noiembrie

casa nat., parc
casa nat., muzeu
casa naţională,
şcoala
casa naţională

1 dec.
decembrie
decembrie

casa naţională
casa naţională
casa naţională

august
august
septembrie

Evenimente organizate
la Biblioteca comunală

AGENDA SPORTIVĂ
Ziua Clubului
Zilele sportului pentru toţi
“Micul mare şahist” (in memoriam
Pius Brânzeu)
Cupa jud. Timiş la caiac canoe
“Cupa 1 iunie” la ciclism
Cupa de toamnă la caiac canoe
Concurs de pescuit (juniori şi seniori)
Cupa Şegenilor la Fotbal
Maratonul Tineretului

aprilie-mai
2011

Locul
desfăşurării
biserică
muzeu
pădurea Şag
Săvârşin,
judeţul Arad
parcuri, spaţii verzi
casa naţională
casa naţională
parcuri, spaţii verzi
muzee

2011
2011

10 aprilie
iunie
17 sept.
2011
2011
2011

Pe parcursul anului, la
biblioteca comunală vor
fi omagiaţi Octavian Goga,
Emil Cioran, Lucian Blaga,
Victor Vlad Delamarina,
Mihail Kogălniceanu, Vasile
Alecsandri, George Enescu,
Simeon Mangiuca, George
Coşbuc, Mihail Sadoveanu,
Cristofor Columb, Corneliu
Baba, Nicolae Labiş.
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Şagul reciclează neoanele

Colectare separată
Şagul se aliniază la cerinţele europene din domeniul protejării
mediului şi începe reciclarea
neoanelor. Primăria a primit la
începutul lunii martie cutiile
de colectare dedicate colectării
tuburilor fluorescente (denumite popular „neoane”). Cele
două containere sunt amplasate în curtea instituţiei şi
sunt preluate regulat de către
o firmă specializată care apoi le
reciclează.
„Îi rugăm pe toţi cetăţenii să
nu arunce sursele de iluminat
uzate direct la gunoi, ci să le
depoziteze în aceste containere instalate la primărie”, ne-a
spus Dorian Ciogescu, consi
lierul primarului.

natură şi, de aceea, ele trebuie
administrate corespunzător.

De ce este importantă
reciclarea?
Organizaţiile de mediu susţin
că becurile economice arse
sau defecte trebuie neapărat
depozitate în locuri special
amenajate şi nu aruncate la
gunoi. Substanţele necesare la
producerea luminii de calitate
nu se găsesc în stare liberă în

Din nou despre câinii vagabonzi
La Primăria Şag au sosit o serie de reclamaţii din partea
unor cetăţeni preocupaţi de
siguranţa copiilor şi bătrânilor
pe
străzile
comunei,
în
condiţiile în care tot mai mulţi
câini vagabondează prin loca
litate.
Fenomenul a luat o amploare
nedorită atât la nivel naţional
cât şi local. În numărul trecut
al Jurnalului de Şag vă informam că Primăria a încheiat
un contract cu o firmă de ecarisaj. De atunci au fost strânşi
de pe străzile comunei peste
20 de câini vagabonzi. Unii
dintre aceştia aparţineau localnicilor şi stăpânii lor s-au
arătat deranjaţi de ridicarea
lor. Primăria le-a explicat că
dacă nu vor să îi piardă, trebuie să aibă grijă de ei şi să îi
ţină în curte, nu pe domeniul
public.
„Am ajuns în stadiul în care
trecem la sancţionarea celor

care îşi lasă câinii pe domeniul public. Conform hotărârii
18/2008, amenda este de 200500 lei”, a declarat secretarul
comunei, Petru Niergeş.
În perioada următoare vor
continua acţiunile de ridicare,
sterilizare şi microcipare. Astfel, cei care îşi vor lua înapoi
câinii de la adăpost, îi iau cu
microcipul deja pus, iar dacă
animalele sunt găsite din nou
pe spaţiul public, stăpânii lor
vor fi amendaţi. În ceea ce-i
priveşte pe iubitorii de câini,
aceştia se pot adresa firmei
de ecarisaj Danyflor, cu care
primăria are contract, pentru
a-i adopta.

PERICOLUL MERCURULUI
De când Uniunea Europeană
a decis înlocuirea becurilor
clasice, cu incandescenţă, cu
cele ecologice, atenţia s-a mutat asupra acestora din urmă.
Studii recente arată că dacă nu
sunt manevrate şi depozitate
corespunzător, ele sunt periculoase pentru sănătate întrucât
conţin mercur. Deşi cantitatea
pe care o conţin este mică,

nereciclarea lor face ca mi
lioanele de becuri aruncate
anual în Europa să se amestece cu deşeurile menajere
şi de acolo să ajungă mai departe în aer, sol şi în cele din
urmă, în apa freatică.

O NOUĂ CAMPANIe DE
CURĂŢARE A COŞURilor
Încurajată de succesul campaniei de curăţare a coşurilor
desfăşurată în primele luni
ale anului Primăria a decis să
continue programul şi să organizeze o nouă campanie de
primăvară.Serviciile prestate
de echipa de la ADP Timişoara
au fost la înălţimea aşteptărilor
şi la un preţ foarte bun (15 lei/
coş/operaţiune sau 30 lei/coş/
an). Pe această cale, Primăria îi
roagă pe cei care încă nu şi-au
curăţat coşurile, să profite de
această facilitate şi să se înscrie
pe listele de solicitare. Odată ce
vor fi strânse mai multe cereri,
Primăria va putea solicita ADP
să trimită din nou echipa de
coşari la Şag. Vă reamintim că
obligaţia executării anuale a
acestor operaţiuni revine proprietarilor, conform legii.
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Focul nu este o soluţie
Arderile de mirişti de la începutul primăverii dau de furcă
autorităţilor locale. Odată cu
luna martie şi îmbunătăţirea
vremii, pe câmpurile din Şag
au apărut şi câteva incendii de
vegetaţie uscată. „Mulţi oameni au rămas cu obişnuinţa de
a da foc la mirişti sau la resturile de vegetaţie uscată. Ori
acest lucru nu mai este posibil
în ziua de azi, din mai multe
motive”, spune primarul.
Conform legii, arderea miriştii,
a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se efectuează
numai cu acordul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului şi numai după
obţinerea permisului de lucru
cu foc, de la primărie. Primarul
transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui
care solicită permisiunea de a
arde miriştea, vegetaţia uscată
sau resturile vegetale, şi un
Un nou recensământ:
CEL al populaţiei
Abia finalizat recensământul
agricol, Primăria a dispus
formarea comisiilor care se
vor ocupa de recensământul
populaţiei şi locuinţelor, care
se va desfăşura în toamna
acestui an, în lunile septem-

al doilea exemplar serviciului
public voluntar pentru situaţii
de urgenţă.
„Cei care vor să dea foc, trebuie
să vină la Primărie. Dacă nu o
fac şi cu toate acestea dau foc
la mirişti, o fac pe răspunderea
lor. Noi vom sesiza autorităţile
competente şi vor fi pasibili de
amenzi drastice”, a mai spus
primarul.
CURĂŢENIA DE PRIMĂVARĂ,
FĂRĂ FUM
Chiar dacă legea nu împiedică
cetăţenii să dea foc la resturi
brie sau octombrie, la o dată
rămasă să fie stabilită de Guvern. Ultimul recensământ
al populaţiei a fost realizat
în 2002. Atunci comuna Şag
a înregistrat 2.754 locuitori.
Conform estimărilor din 2010,
populaţia comunei ar fi ajuns
între timp la 2.863 persoane.

vegetale în propria gospodărie,
ar fi de dorit ca şi această
practică desuetă să înceteze.
Şagul este o comună modernă,
cu standarde ridicate de viaţă
şi cu un sistem modern de
colectare a deşeurilor. Există
suficiente modalităţi de a face
curăţenie într-un mod care să
nu-i deranjeze pe ceilalţi, cum
ar fi transformarea frunzelor
în compost. Fumul degajat de
arderea resturilor vegetale din
gospodărienu face decât să deranjeze şi are efecte nedorite
asupra mediului.

DECESE

(februarie)
Morar Maria
Beltechi Ioan
Szatmari Gheorghe
Sprivac Emil
Marian Maria
Olaru Elena
Dumnezeu să-i ierte!

CARP- în ajutorul membrilor pensionari timişeni
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timişoara are ca
obiectiv principal de activitate
întrajutorarea membrilor prin
asigurarea de servicii, sprijin material şi organizarea de
activităţi pentru petrecerea
timpului liber:
• acordarea de împrumuturi rambursabile, cu dobânzi
avantajoase;
• acordarea de ajutoare ne
rambursabile şi de deces;

•prestarea de servicii medicale
gratuite sau cu tarife reduse
•acţiuni sociale: cote de compensare la biletelor de tratament şi prestaţii medicale,
ajutor la spitalizare
• organizarea de activităţi
cultural-artistice: cor, cenaclu, ansamblu folcloric, jocuri,
transport (cu microbuz propriu
şi preţuri reduse) în excursii în
ţară şi străinătate;
• cazare gratuită pe 6 zile în
vila din Buziaş, o singură dată

pe an (pentru cei care au plătit
cotizaţia la zi). Pentru perioade
mai lungi se percep tarife reduse.
Informaţii suplimentare se
pot afla de la agenţii CARP
din localităţile: Buziaş, Deta,
Jimbolia, Gătaia, Ciacova,
Săcălaz, Şag, Jebel, Giroc sau
la telefoanele: 0256/242665;
0256/294.870 şi pe site-ul
www.carptimisoara.ro

