FINAL DE AN ŞCOLAR LA ŞAG

CEI mai buni elevi ai Şcolii din Şag au fost răsplătiţi cu diplome şi premii (pag. 3-4)
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Lucrări la
infrastructura comunei

ASFALT PROASPĂT PE STRADA I
Şagul nu duce lipsă de drumuri asfaltate, însă periodic acestea trebuie
refăcute pentru că, în timp, se deteriorează. Astfel, în planul de investiţii
din acest an a fost cuprinsă lucrarea
de reasfaltare a străzii I, lucrare executată în decursul lunii iunie.
De această dată s-a recurs la aplicarea unui covor asfaltic pe toată suprafaţa, soluţie mai costisitoare dar
justificată prin prisma rezultatelor
slabe obţinute anii trecuţi la repararea străzilor prin alte tehnologii mai
ieftine dar mai puţin durabile (spre
exemplu strada a II-a).

TROTUARE NOI
În altă ordine de idei, s-a continuat
planul multianual de refacere a trotuarelor din comună şi de construcţie a lor acolo unde ele nu există.
S-au executat deja câteva sute de
metri de trotuar în locuri unde fie nu
exista deloc, fie era extrem de deteriorat. Astfel, pe aceste străzi, cetăţenii nu vor mai fi nevoiţi să circule pe
şosea.

CURĂŢAREA TROTUAREOR
Nu de puţine ori, crengile copacilor
atârnă atât de jos încât cei care merg
pe trotuar trebuie să se aplece sau
să le ocolească (vezi foto). Pentru a
merge în mod civilizat pe trotuar
mai este nevoie ca şi proprietarii să cureţe spaţiul din
faţa casei, să
tundă arborii
şi arbuştii care
obstrucţionează traficul. Pe
această cale
reînnoim apelul către toţi cetăţenii să îşi întreţină
corespunzător spaţiul din faţa casei.

Editorial
Un bun gospodar
are grijă ca de
ochii din cap de
tot ce are, pentru
că este rodul muncii sale. La fel de
bine, un primar gospodar trebuie
să aibă grijă de tot ce are comuna
pe care o administrează pentru
că sunt roadele muncii acelei
comune. Mă pot considera un primar care şi-a făcut datoria, însă
uneori buna gospodărire nu poate să acopere lipsa de bun simţ şi
civism a unor cetăţeni. Deşi am
plătit bani de la bugetul local
pentru locurile de joacă, deci din
banii tuturor, permanent trebuie
să stăm cu ochii pe ele şi periodic
trebuie să înlocuim instalaţiile
pentru că cineva le distruge. Nimeni nu ştie cine le-a stricat, aşa
că Poliţia nu poate decât să vină
să constate ce s-a întâmplat. Dar
nota de plată o primeşte primăria. Ce bine ar fi dacă n-ar trebui
să facem pe poliţaii prin comună
şi ne-am putea ocupa de lucrurile
importante! Vă rog, nu toleraţi
comportamentele antisociale!
Atrageţi atenţia celor care distrug
şi anunţaţi autorităţile.
Venus Oprea, primar

Jurnalul de Sag
,

2

EXCURSII ŞI PELERINAJE
PENTRU PENSIONARI

Noi posibilităţi de practicare a
sportului în comuna Şag

PRIMĂRIA pune la dispoziţia
pensionarilor din comuna Şag
care doresc să meargă în pelerinaj
la mănăstiri un microbuz de 21
de locuri. Doritorii sunt aşteptaţi
la Primărie să se înscrie sau să ia
legătura cu domnul primar sau
domnul secretar. Excursiile vor fi
organizate în funcţie de numărul
de solicitanţi.

SCĂLDATUL INTERZIS

DIRECŢIA de Sănătate Publică a
demarat controale la plajele de pe
Timiş de la Albina şi Şag. Oficialii
DSP Timiş spun că apa se poate
polua prin adăpatul sau scăldatul
animalelor, prin prezenţa stânelor
lângă albia râului, prin păşunatul
în apropierea malurilor apei sau
prin exploatări balastiere. Primăria Şag a fost din nou notificate
în acest sens cu privire la obliga-

tivitatea afişării la loc vizibil de
panouri cu inscripţia: „Scăldatul
interzis, pericol de îmbolnăvire!”.
de asemenea, Primăria face un
apel către toţi cetăţenii să păstreze curăţenia în zona plajei.

SERVICII IT
► Instalare sisteme de operare
► Instalare si configurare diverse
aplicatii
► Devirusare
► Curatare echipamente IT

CONSULTANŢĂ IT
► Servicii de Project
Management
BUSINESS BIG NAMES SRL
MOBIL : 0720871151
E-MAIL : office@bignames.biz

Fără nicio exagerare, comuna Şag
se poate lăuda cu una din cele mai
moderne infrastructuri sportive din
judeţul Timiş, oferind cetăţenilor
condiţii pentru practicarea a numeroase sporturi, fie de plăcere, fie de
performanţă.

S-A ÎNFIINŢAT SECŢIA DE
KARATE ŞI ARTE MARŢIALE
În aceste sens, merită menţionat că
în şedinţa din date de 26 iunie, Consiliul Local Şag a aprobat înfiinţarea
în cadrul Clubului Sportiv „Timişul
Şag” a secţiei de karate şi arte marţiale. Secţia a fost una cerută de locuitori, în special de părinţii care vor ca
cei mici să îşi poată dezvolta armonios mintea şi trupul. Prin această secţie, oferta clubului sportiv din comuna noastră se diversifică, adăugând
această nouă componentă, a artelor
marţiale.
CURSURI DE CAIAC-CANOE
Un alt sport deosebit care se poate practica este caiac-canoe. Şi aici
Clubul Sportiv a demarat cursuri
pentru amatori şi pentru sportivi de
perspectivă. Astfel, în fiecare sâmbătă de la ora 15.00, cetăţenii din Şag
cu vârste între 12-55 ani care ştiu să
înoate, în baza buletinului de iden-

titate, pot veni la plaja de la Şag să
se înscrie la cursurile de vâslit organizate de Primăria Şag prin Clubul
Sportiv CS Timişul Şag. Doritorilor li
se va pune la dispoziţie gratuit barca
pentru antrenamente, vâsle şi restul
de echipament necesar.
DESCHIŞI CĂTRE PERFORMANŢĂ
De asemenea, copiii între 12 şi 16 ani
din localitate care au talent şi doresc
să practice vâslitul ca sport de performanţă sunt aşteptaţi să participe
la cursurile gratuite pentru a fi selectaţi în echipa clubului. „Sunt puţine
locuri în ţară unde se poate practica
acest sport extraordinar de frumos
şi din acest punct de vedere comuna Şag este privilegiată. Avem foarte mulţi tineri talentaţi pentru care
acest sport ar putea fi o ocazie de a
se dezvolta pe plan fizic şi personal”,
a spus antrenorul Florin Diaconu.

Măsuri de protecţie
împotriva caniculei

• Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la
soare, efortul fizic intens între orele
11.00-18.00;
• Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de
soare;
- Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu
prea reci, apă, sucuri naturale din
fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);
• Mâncaţi fructe şi legume (pepene,
prune, roşii) sau iaurt (echivalentul
unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele
cu valoare calorică mică;
• Evitaţi băuturile ce conţin cofeină

(cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile
carbogazoase) în cantitate mare;
• Evitaţi alimentele cu un conţinut
sporit de grăsimi, în special de origine animală;
• Nu consumaţi alcool (inclusiv bere)
– vă deshidratează şi vă transformă
într-o potenţială victimă a caniculei;
• Menţineţi legătura cu persoanele
în vârstă şi oferiţi-le asistenţă ori de
câte ori au nevoie;
• Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
• Cereţi sfatul medicului de familie.
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Final de an şcolar

FINAL de an şcolar cu emoţii la
Şcoala Şag. Casa naţională a fost plină pentru festivitatea de închidere a
anului şcolar şi premiere a celor mai
buni elevi ai şcolii. Au fost strigaţi,
pe rând, premianţii fiecărei clase, începând cu cei din clasa a VIII-a (foto
dreapta) pentru care s-a încheiat o
etapă importantă din viaţă, urmând

ca mai departe să se îndrepte către
instituții de învăţământ superior.

Au fost acordate numeroase diplome şi premii în cărţi precum şi premii
speciale pentru elevii care s-au evidenţiat în diferitele activităţi şcolare
şi extracuriculare desfăşurate de-a
lungul anului (continuarea în pag. 4)

TABEL NOMINAL PRIVIND SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI
DIȘCIPLINĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015
Premiu
Nume şi prenume
Media
CLASA A V-A
Premiu de excelență
Antal Andrei
10
Premiu de excelență
Dobridoreanu Daniel
10
Premiul I
Gherai Larisza
9,53
Premiul II
Purșaga Manuela
9,46
Premiul III
Kocsis Melinda
9,42
Premiul III
Leahu Andrei
9,42
Mențiune I
Mătășel Patricia
9,35
Mențiune II
Nyagui Denis
9,32
Mențiune III
Birou Andrada
9,14
CLASA A VI-A
Premiul I
Vieriu Mihaela
9,83
Premiul II
Puiu Andrada
9,70
Premiul III
Kocsis Claudiu
9,63
Mențiune I
Pălăduță Răzvan
9,40
Mențiune II
Tița Darius
9,36
Mențiune III
Ciobanu Mario
9,13
Mențiune IV
Stein Denis
9,03
Mențiune V
Goană Corina
9,00
CLASA A VII-A
Premiul I
Foltrauer Mihaela
9,91
Premiul I
Zegrean Florina
9,91
Premiul II
Zegrean Ana Maria
9,67
Premiul III
Szentesi Iasmina
9,58
Mențiune I
Mustață Adela
9,50
Mențiune II
Drumof Daniel
9,26
Mențiune II
Șpan Larisa
9,26
Mențiune III
Rammelfanger Andruseac Ramona 9,20
CLASA A VIII-A
Premiul I
Laurovici Mihaela
9,91
Premiul II
Lakatoș Ionela
9,55
Premiul III
Faul Romina
9,52
Mențiune I
Hotea Estera
9,16

ELEVI CARE AU OBŢINUT
CALIFICATIVUL “FOARTE BINE”

CLASA I
Jumugă Ioan Alexandru
Prăjan Alyssa Maria
Pruteanu Alexandru Andrei
Secman Gabriel
Secman Pietru
Țivlică Ariana
CLASA A II-A
Bîrleanu Bogdan-Constantin
Chirici Ariana
Mracici Milorad
Raicu Florentina-Nicoleta
Virag Andrei
CLASA A III-A
Chirilă Iulia
Crăciun Karina
Hodinescu Răzvan
Indricău Mario
Ionescu Bogdan
Lakatoș Ovidiu
Rohanka Vanessa
Vîrf Codruța
CLASA A IV-A
Câmpeanu Andrei-Tudor
Chifan Denis-Ionuț
Gherman Rebeca
Iftime Georgiana-Monica
Ivu Elisa
Ivu Sara
Leahu Roxana
Pitic Raul-Iulian
Prodan Rahela-Persida
Vieriu Anamaria-Elena
Virag Monica
Novacovici Bogdan-Andrei
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În mod deosebit, în acest an au fost
acordate două diplome de excelenţă elevilor Andrei Antal şi Daniel
Dobridoreanu (foto dreapta) care
au terminat cu media 10.N-au lipsit
nici momentele artistice care au încununat atmosfera de sărbătoare de
dinaintea binemeritatei vacanţe de
vară.

tea părinţilor şi o mai bună comunicare între cadrele didactice şi părinţi.
Mulţumesc primăriei pentru sprijinul
acordat în buna funcţionare a instituţiei şi cadrelor didactice pentru dedicarea cu care şi-au făcut meseria”, a
spus directoarea Roşu Georgeta.

„A fost un an şcolar bun, cu rezultate frumoase. Cred că în viitor putem
să obţinem rezultate şi mai bune cu
mai multă ambiţie din partea elevilor, cu mai multă implicare din parS.C.Keystone Textel SRL
instalează sisteme de alarmă antiefracție, sisteme de supraveghere
TVCI şi alertă în caz de incendiu.
Licență IGP şi IGSU.
Experiență de peste 20 ani.
www.textel.ro / tel : 0256-201316

Cabinetul stomatologic ROXI
DENTA situat în Şag, strada a III-a
nr. 130 vă oferă toată gama de servicii de medicină
dentară. La ROXI
DENTA vă aşteaptă
o echipă tânără şi
dinamică precum şi aparatură de
ultimă generaţie.
Program:
Luni – Joi: 09.00 - 20.00
Vineri 09-14.00
Pentru programări şi urgenţe
sunaţi la tel. 0743.681.467

publicitate

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

Efectuăm intabulări, dezmembrări,
comasări, planuri topografice
de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD
şi PUZ, scoateri din
circuitul agricol etc.
ing. geodez Silviu Jebelean
tel. 0723.329.790

Cabinetul stomatologic
DR. CHIRILĂ GABRIELA,
str. VIII nr.1 Şag (dispensar medical) efectuează
tratamente stomatologice şi prin Casa de Asigurări de Sănătate în limita unui
plafon disponibil.
Tel: 0722.163945.

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ

situat în Şag, str.XI nr.367, vizavi
de terenul de fotbal, vă așteaptă
în fiecare zi, de luni până vineri,
între orele 9.30 – 19.00, cu cele
mai bune mâncăruri: meniul zilei
(ciorbă de burtă, mici etc.),
mâncare vegetariană,
mâncare de post, pizza.
Preţuri mici, servicii de înaltă
calitate! Organizăm nunţi, bo
tezuri, mese festive. Informații la
tel : 0727691378 sau 0256395560
Vă aşteptăm !

Acum beneficiaţi de servicii
profesionale

COSMETICĂ - MACHIAJ
în Şag, str. a II-a nr. 81
Pentru programări şi
relaţii suplimentare
tel. 0752.170.158
email: loredana_j87@
yahoo.com

CĂSĂTORII

Rus Voicu-Lucian cu
Soare Ana-Maria
Szatmari Gheorghe Tiberiu cu
Gheaţău Luminiţa
Cotnăreanu Andrei cu
Pazargic Anca
Pascu Marius Cristian cu
Chira Maria
Casă de piatră!
Florăria Anais vă oferă o gamă
largă de produse: flori la ghiveci
/plante verzi, ghivece/pământ/
îngrăşământ, flori la fir/buchete flori
şi alte accesorii. Realizăm aranjamente
florale pentru diferite evenimente:
nunţi, botezuri, zile onomastice, diverse
organizări. Vă aşteptăm cu drag la
magazinul nostru de pe strada a XI-a, nr
60 C (strada principală,
lângă terenul de fotbal).
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DECESE

Roşioru Domnica
Ianoş Rozalia
Braina Vasile
Fitero Ioan
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

publicitate

(continuare din pag.3)

S-a deschis farmacia
Lidia’s Store SRL, strada
a II-a, lângă parc.
Vă aşteptăm!
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Final de an şcolar

