A FOST LANSATĂ MONOGRAFIA ŞAGULUI
Cartea profesoarei Mioara Stancu a văzut lumina tiparului şi a fost
lansată într-un cadru festiv la Primăria Şag. Detalii în pag.3
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Stimaţi cetăţeni,

Editorial

La fel ca şi dumneavoastră, administraţia locală încheie un an
2013 dificil, în care s-au făcut mari eforturi pentru a continua programul de
dezvoltare a comunei. Banii au venit mai puţini, legile s-au încâlcit parcă şi
mai tare, personalul primăriei este în continuare insuficient pentru nivelul de
investiţii necesar, dar nu putem angaja, aşa că poate că uneori poate că nu
v-am mulţumit pe deplin. Vreau să mă credeţi că ne-am străduit atât cât am
putut şi eu cred că asta s-a văzut şi în rezultate concrete pentru îmbunătăţirea
traiului în comună.

Acum, că se apropie sărbătoarea sfântă a Crăciunului, vreau să fac un apel la mai multă
înţelegere între dumneavoastră, nu doar în calitate de consăteni, dar şi de oameni care se cunosc, poate de o viaţă, de prieteni sau chiar de vecini. Nu sunt vremuri uşoare pentru nimeni,
dar învrăjbirea nu este soluţia. Trebuie să încercăm să fim mai înţelegători, să avem încredere în
cei de lângă noi şi să încercăm să vedem şi partea plină a paharului, pentru că, nu-i aşa, numai
cel care munceşte, greşeşte. Greşim şi noi, greşesc şi alţii, dar important este să fim realişti şi să
apreciem ceea ce este bun.
Pe această cale, vă urez vouă şi familiilor voastre, sărbători fericite şi un An nou 2014 mai bun
şi mai prosper! La mulţi ani!

Venus Oprea, primar

Fie ca Pruncul născut în
ieslea din Bethleem să vă
umple casele şi vieţile cu
bucurie, sănătate şi
multă înţelepciune
pentru anul care vine.
Crăciun fericit!
La mulţi ani!
Primăria şi Consiliul Local Şag
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Şagul de altădată: istoria, scoasă la lumină (II)

Continuăm reportajul dedicat
istoriei comunei, prilejuit de
apariţia Monografiei Şagului,
scrisă de doamna profesoară
Mioara Stancu.
Autoarea ne-a povestit, pe
scurt, despre perioada în care
Şagul începe să existe şi să
arate precum localitatea din
ziua de azi.

Încă din 1660, în plină ocupaţie
turcească, într-un document
apar trecute localităţile din
zonă care au donat mănăstirii
Ipek din Serbia bani şi animale, printre care şi Şagul.
„Consider că atunci exista deja
aici, în vatra a treia”, este de
părere doamna Stancu.
ŞAGUL SUB AUSTRIECI
Însă turnura istorică decisivă
are loc 1718, când austriecii
cuceresc Banatul. „Din 1718
apare pe hărţile lui Mercy ca
o localitate română. Ca punct
de referinţă este perioada când
se ridică centrul civic, pentru că s-a ridicat prima şcoală
românească care a creat o serie
de probleme pentru genericul
ei. Se numea „şcoală trivială
de rit greco-oriental”. Când au
auzit de greco-oriental au crezut că este şcoală catolică, dar
de fapt însemna apartenenţa
noastră la creştinismul oriental”.
Următorul
pas,
după
mărturisirile lui Griselini din
1750, sunt legate de schimba
rea albiei râului Timiş. Timişul
a avut enorm de multe
ramificaţii, iar acestea se uneau
cu Bega. Aici nu se putea trece
decât foarte rar dintr-o parte în
alta, deşi ne aflăm pe un drum
roman.
Tot atunci a început tăierea
masivă a codrilor de stejar
„iar lemnul a fost folosit la

construcţia cetăţii Timişoara.
Bieţii oameni, fiind aproape de
Timişoara, au lucrat la repararea cetăţii şi ridicarea zidurilor”.
BISERICA
ŞI
PRIMĂRIA
VECHE A SATULUI
Alt document important este
cel prin care se aprobă ridicarea şcolii în 1784-1789 şi
a bisericii, pentru că până
atunci a fost o bisericuţă de
lemn. Lucru rămas în memoria
populară, de la generaţiile de
preoţi şi crâsnici.
Tot atunci s-a ridicat „casa chinezului”, adică a primarului.
Un lucru care răstoarnă teoria
nemţilor că au venit în 1854 şi
n-au găsit nicio ordine. „Chi
nezul satului”, este un termen
pe care îl mai folosesc bătrânii.
Numele primului chinez este
George Jurca şi a donat bisericii, în 1784, cărţi religioase.

SOSIREA GERMANILOR
În 1812 au venit germanii, nu
mai devreme pentru că nu le-a
plăcut că erau multe „mlaştini
urât mirositoare”. Prin cercetare doamna Stancu a demolat mitul că n-au fost bine
primiţi şi li s-a dat foc caselor.
Nemţii noştri au fost deosebit
de harnici, şi-au ridicat case
impunătoare şi au creat o discordie cu şvabii din comunele
vecine. „Cocoşul roşu nu l-am
pus noi”, spuneau bătrânii
satului. Singur, primarul decide să organizeze paza satului
cu boacteri, românii şi nemţii

erau ca o familie.

SOSIREA MAGHIARILOR
După 1860 vin
maghiarii
şi
se
aşează nu direct
în sat, ci la moşii,
la odăile şăgenilor,
fiind angajaţi pe moşii. Abia
mai târziu se mută în sat. Majoritatea sunt veniţi din zona
Biserica Albă din Serbia. “Un
lucru care mă determină să
mă gândesc că în populaţia
Şagului, românii au fost foarte mulţi şi începe să scadă
în perioada interbelică. Decimarea a fost făcută pentru
toată populaţia. Nu cumva unii
au venit şi au plecat în zona
respectivă? Nu cumva a fost
un schimb de populaţie?”, se
înteabă autoarea.
EMIGRAREA ÎN AMERICA
Scăderea a fost şi datorită
emigrărilor masive practicate
de ţăranul român încă de la
1889. “Eu l-am numit „cântecul
doinit a Şagului”. S-au dus în
America la lucru. Românii au
fost depăşiţi numeric de germani şi atunci s-a spus că este
sat de germani. Am dovedit că
noi românii ne-am continuat
viaţa în această zonă.
Dar germanii au avut o

contribuţie importantă deoarece cultura noastră s-a format prin osteneala celor trei
comunităţi: română, germană
şi maghiară”, explică Mioara
Stancu.
Continuarea în numerele
viitoare ale Jurnalului de Şag.
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A fost lansată Monografia Şagului

Câteva zeci de persoane s-au
adunat în sala de consiliu a
Primăriei Şag, vineri la ora
10.00, pentru a lua parte la
lansarea cărţii „Monografia comunei Şag: Şagul pe frontispiciul timpului”, ce încununează
munca de documentare de o
viaţă a doamnei profesoare
Mioara Stancu. La eveniment au participat oameni din
administraţia locală de ieri şi
de azi, foste cadre didactice,
preotul, familia autoarei sau
pur şi simplu oameni pasionaţi
de comuna în care trăiesc.
Având 416 pagini, în format
mare, cartea a văzut lumină cu
sprijinul Primăriei şi a Consiliului Judeţean Timiş. „Această
lucrare este cartea de identitate comunei. Este bine că
există această carte, ca şi copiii
şi urmaşii noştri să ştie ceea ce
a fost înainte şi personalităţile
comunei”, a spus primarul.
„Aşa cum spunea Nicolae Iorga,
<<Fiecare loc loc de pe pământ

are povestea lui, dar trebuie
să tragi bine cu urechea ca s-o
auzi şi trebuie un dram de iubire ca să o înţelegi>>. Doamna Stancu a scris monografia
atât cu mintea, cât mai ales cu
sufletul. Trebuie să remarcăm
că autoarea a înţeles faptul că,
ceea ce facem pentru noi, trece,
odată cu noi, dar ceea ce facem

pentru ceilalţi, rămâne veşnic”,
a spus doamna inspector Da
niela Pepa, care a reprezentat
Consiliul Judeţean.
Doamna Stancu a făcut o
prezentare
a
conţinutului
cărţii, după care, a mulţumit
tuturor colaboratorilor care au
ajutat-o la scrierea ei.

10 măsuri simple pentru un Crăciun fericit

1. Până pe 24 decembrie
depozitaţi bradul afară, întrun recipient cu apă pentru
a-şi păstra prospeţimea un
timp îndelungat.
2. Montaţi bradul într-un suport stabil şi sigur. Asiguraţi
alături un vas cu apă.
3. Montaţi lumânările în suporturi incombustibile.
4. Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace în apropierea
lumânărilor aprinse.
5. Folosiţi doar instalaţii şi
decoraţiuni
electrice
fără
defecţiuni ori improvizaţii.
6. Nu amplasaţi lumânări aprinse în apropierea bradului,
decoraţiunilor ori materialelor

combustibile
7. Distanţa de protecţie dintre
brad şi materiale combustibile
sau aparate electrice este de
cel puţin 30 cm.

8. Achiziţionaţi artificii doar
din magazine autorizate. Nu
lăsaţi copiii să se joace cu artificii.
9. Verificaţi integritatea şi
curăţenia coşurilor de fum.
10. Înainte de culcare, stingeţi
soba, lumânările şi deconectaţi
aparatele electrice de încălzit
ori decoraţiunile electrice.
În caz de incendiu, anunţaţi
serviciul profesionist pentru
situaţii de urgenţă la nr.112.
PRIMĂRIA COMUNEI ŞAG –
S.V.S.U. – ŞAG VĂ UREAZĂ
CRĂCIUN FERICIT ŞI UN AN
NOU 2014 CU ÎMPLINIRI!
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25 decembrie - data serbării Naşterii Domnului

Ziua de 25 decembrie a fost
introdusă ca dată de serbare
a Naşterii Domnului şi în Biserica Alexandriei, apoi în
cea a Ierusalimului, în prima
jumătate a secolului al V-lea.
Cu timpul, s-a generalizat în
întreaga creştinătate. Numai
armenii sărbătoresc şi astăzi
Naşterea Domnului pe 6 ianuarie, odată cu Botezul Domnului, la fel ca în vechime.
Prin serbarea Crăciunului pe
25 decembrie, a fost posibilă
şi înlocuirea cultului închinat lui Mithra, zeul soarelui. Sărbătoarea păgână era
legată de solstiţiul de iarnă,
22-23 decembrie, considerată
a fi momentul în care se naşte
Soarele, numită: Dies natalis
Solis Invincti (Ziua de naştere
a Soarelui nebiruit).
Sunt istorici care susţin că
sărbătoarea Naşterii Domnului
a existat înaintea celei păgâne.
Aceştia afirmă că împăratul

roman Aurelian a introdus în
anul 274 sărbătoarea închinată
lui Mithra, ca o încercare de a
înlocui Crăciunul. Ei ţin seama
de mărturii romane, care indică
data de 25 decembrie ca zi a
recensământului imperial la
care Fecioara Maria şi Dreptul
Iosif au participat, după ce au
călătorit de la Nazaret la Betle
em.
Aflăm din Sf. Evanghelie a lui
Luca că înainte de naşterea
Mântuitorului ieşise poruncă de
la împăratul roman Augustus,
care stăpânea atunci Iudeea,
să se facă recensământul
poporului. Potrivit obiceiului
vremii, fiecare evreu trebuia
să meargă şi să se înscrie în
oraşul sau satul natal. Preasfânta Fecioară Maria şi Dreptul
Iosif, trăgându-se din seminţia
lui David, al cărui loc natal
era oraşul Betleem, trebuia să
pornească spre acel loc, pentru a se înscrie şi ei pe lista
supuşilor cezarului roman.

Dar revenind la legătura dintre sărbătoarea păgână şi
sărbătoarea creştină de astăzi,
în troparul praznicului Naşterii
Domnului, Hristos este numit
“Soarele dreptăţii”, “Răsăritul
cel de sus”: “Naşterea Ta,
Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina
cunoştinţei; că întru dânsa
cei ce slujeau stelelor, de la
stea s-au învăţat să se închine
Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te
cunoască pe Tine, Răsăritul cel

Lumina slavei Domnului ce a strălucit
în staulul din Betleemul Iudeii, în noaptea sfântă a Naşterii Domnului,
să strălucească şi în inimile noastre.
Pruncul Iisus să se nască şi în ieslea
sărăcăciosului nostru suflet, iar cântarea de mărire adusă de mulţimea de
oaste cerească, să o zicem şi noi, în murmur de rugăciune: ‘’Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pământ pace, între oameni bunăvoire!’’ Iar Magia Sărbătorilor
de iarnă, cu zvon de colinde şi clopoţei, să vă aducă fericire,
sănătate şi bunăstare în căminul dumneavoastră. Sărbători
fericite şi La mulţi ani!
Pr. paroh Săvoiu Gheorghe

de sus, Doamne, slavă Ţie”.

Naşterea Domnului nu a înlocuit doar sărbătoarea păgână
închinată lui Mithra, ci şi Saturnaliile (sărbătoarea lui Saturn) şi Juvenaliile (sărbătoarea
tinerilor sau a copiilor), care
făceau parte din sărbătorile
de iarnă ale romanilor. Iniţial,
Saturnalia era celebrată întro singură zi, pe 17 decembrie.
Cu timpul, sărbătoarea s-a
extins, ajungând să dureze o
săptămână întreagă. La Saturnalii, orice respect faţă de lege
şi moralitate dispărea complet.
Sărbătoarea era un prilej pentru sclavi să mănânce, să bea
şi să se distreze împreună cu
stăpânii.
Pentru că se apropie praznicul
Naşterii
Domnului,
doresc tuturor
creştinilor, care
sărbătoresc
Crăciunul
în
data de 25 decembrie,
ca
această sfântă
sărbătoare să
vă găsească în
armonie, bucurie şi linişte sufletească, iar anul
2014 să vă fie mai norocos, mai
luminos şi mai sănătos!
Precup Andrei-Daniel

Nou!

Florăria “Blumen Garten”a
redeschis porţile
pe str.XI, nr.35.
Vă aşteptăm
de luni până
duminică, de la ora 9 la 18,
tot timpul anului!
NOU: patiserie, cofetărie,
pâine de casă!!

CĂSĂTORII

Pistol Gheorghe cu
Cereguţi Adina-Liliana
Casă de piatră!

DECESE
nu au fost

publicitate

Sărbătoarea Naşterii Domnului, cunoscută în popor şi
sub denumirea de Crăciun,
nu a fost prăznuită de la început pe 25 decembrie. Până
în a doua jumătate a secolului
al IV-lea, Naşterea Domnului
a fost serbată în aceeaşi zi cu
Botezul Domnului, pe 6 ianuarie. Crăciunul a fost sărbătorit
pentru prima dată separat de
Botez, în jurul anului 375, pe
25 decembrie, în Biserica din
Antiohia.

