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Festivalul „Colindăm Domnului Bun”
a adus atmosfera Crăciunului la Șag

pit, la propriu, inimile audienței, cu
piruetele lor grațioase. Grupul Generația Muzicii, coordonat de doamna
Mihaela Kari Drumof, proaspăt înființat, și grupul vocal condus de profesorul Ovidiu Balcu, mai experimentat,
au interpretat colinde cunoscute din
repertoriul național și internațional.
De la eveniment nu puteau lipsi miCăminul Cultural a fost neîncăpător, cii artiști ai Ansamblului Timișul Șăiar cei mai emoționați au fost părinții gean, conduși de instructorul Mali
care și-au văzut pe scenă copiii cân- Adrian, care au încheiat pe acorduri
tând și dansând cu talent și dăruire, de colinde tradiționale, un an plin de
creând o atmosferă de mare bucurie. evenimente și reprezentații de mare
Grupul micuțelor balerine coordonat succes.Au încântat, de asemenea, aude domnișoara Alexandra Buzic a to- diența, Corul Bisericii Ortodoxe, Corul
ATMOSFERA sărbătorilor Crăciunului s-a lăsat peste Șag în seara de duminică, 17 decembrie, când la Căminul Cultural au răsunat, din piepturile
a zeci de cântăreți, colinde închinate
Pruncului Iisus, cântece deosebite
care păstrează vii tradițiile creștine
din comuna noastră.

Bisericii Catolice și Corul Bisericii Penticostale din Șag, precum și Corul Lira
din Timișoara. La finalul concertului
toți participanții au fost invitați să deguste Pomana Porcului, cu parpicaș
și vin fiert, iar totul s-a încheiat cu un
frumos foc de artificii.
Pe această cale, organizatorii – Primăria și Consiliul Local Șag – le mulțumesc tuturor celor care au participat,
atât pe scenă, cât și în public! Mulțumiri speciale și doamnei Marinela
Prisăcaru pentru fotografii. Sărbători
fericite tuturor șăgenilor, din țară și
din străinătate!

Pelerinaj la Mănăstirea Prislop

ZI DE MARE BUCURIE pentru toți
cei care au dorit să bată la porțile cerului. Pe un soare de primăvară pelerinii din Şag au parcurs un traseu
minunat, început în Țara Hațegului
la Biserica din Densuş (una din cele
mai vechi biserici de pe teritoriul țării
noastre). Ajunși la Prislop, acasă la pă-

rintele Arsenie, cu toții ne-am îndreptat rugăciunile către Milostivul Dumnezeu, avându-i în gând și în rugă pe
toți cei dragi. Ziua s-a încheiat la Mă-

năstirea Româneşti (Izvorul lui Miron
- ctitorie a primului patriarh al României, Miron Cristea) unde pelerinii din
Şag au colindat obştea monahală de

acolo. Mulțumiri aducem pe această
cale Primăriei Șag, Domnului Primar
Flavius Roșu şi Consiliului Local Șag
pentru că au făcut posibilă această
bucurie duhovnicească.
Preot paroh,
Florin Băran
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DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA de 24 noiembrie 2017,
în sala nouă de Consiliu din cadru
Primăriei Șag a avut loc o consultare publică cu cetățenii, la care
au participat aproximativ 100 de
persoane. Primarul Flavius Roșu
a condus discuția, începând cu o

scurtă trecere în revistă a modului
în care s-au cheltuit banii publici în
acest an și a investițiilor realizate,
după care a intervenit directorul
Școlii Gimnaziale Șag - Radu Cosmin Flavius, Părintele Paroh al Bisericii Ortodoxe Șag - Florin Băran,
Preotul Bisericii Romano-Catolice
- Wonert Laszlo, reprezentantul Bisericii Penticostale "Speranța" Șag
- Andrei Farcaș, Ag. Politie - Radu
Jicoane și consilieri locali. De asemenea, au mai luat cuvântul consilierul județean Alexandru Iovescu,
director al GAL Timișul de Centru,
și bineînțeles, cetățenii, care și-au
exprimat puncte de vedere, au
sesizat probleme și au făcut propuneri pentru investițiile ce vor fi
realizate de administrație în anul
care vine.

A VENIT MOȘ CRĂCIUN
LA ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ

ȘI ÎN ACEST AN, Moș Crăciun a
răspuns apelului adresat de aleșii
locali și s-a deplasat cu tolba plină
la Grădinița și Școala gimnazială
din Șag, pentru a le aduce cadouri
dulci elevilor silitori. Aceștia l-au
așteptat cu nerăbdare și i-au
pregătit cântece și dansuri, în
cadrul unei frumoase serbări de final de an, la care au participat nu
doar cei mici ci și părinți și bunici.

2
Ziua Națională sărbătorită la Șag

A DEVENIT o tradiție a autorităților
locale ca de 1 decembrie, împreună
cu Școala gimnazială să fie organizate manifestări de sărbătorire a Zilei
Naționale. Și în acest an, în care se
împlinesc 99 de ani de la înfăptuirea
visului de veacuri al românilor din
provinciile istorice, a avut loc o frumoasă manifestare la care s-au adunat circa 200 de elevi, dascăli, părinți
și cetățeni, alături de reprezentanți ai
autorităților și instituțiilor locale.

Programul a început cu o depunere
de coroane la monumentul eroilor
de către primarul Flavius Roșu și viceprimarul Florin Luca. S-au intonat
imnul de stat și cântece patriotice, iar
apoi toți participanții s-au prins într-o horă. Copiii au ținut un scurt program artistic, însuflețiți de importanța evenimentului pe care abia acum La finalul manifestărilor, primarul Flaîl descoperă și îl înțeleg la adevărata vius Roșu a dat startul sărbătorilor de
lui valoare.

iarnă, simbolizate prin împodobirea
bradului de Crăciun, atât de îndrăgit
de cei mici.

Târgul producătorilor locali, un succes

COMUNA ȘAG a fost gazda primei
ediții a Festivalului Local organizat de
de Grupul de Acțiune Locală (GAL) Timișul de Centru, în data de 2 decembrie 2017. În ciuda frigului de afară,
sute de șăgeni, dar și invitați din tot
județul, au venit să cunoască producători din toată zona centrală a TimiStandurile producătorilor au fost
șului.
și ele din cele mai variate: articole
Cu această ocazie, organizatorii au handmade, miere, brânzeturi, mezeavut inspirația de a organiza un con- luri, decorațiuni de Crăciun, uleiuri
curs de gătit, la care au participat parfumate și multe altele. Șagul s-a
echipe formate de primăriile locali- prezentat cu brânzeturi locale, protăților din zona noastră. Tema acestei duse din carne de porc, flori și aranediții a fost fasolea cu ciolan, prepa- jamente florale.
rat iubit de români și consumat cu
mare drag în preajma Zilei Naționa- Atmosfera a fost întreținută de cântăle. Ceaunele s-au încins iar bucătarii reața de muzică populară Mirela Pes-au întrecut pentru a demonstra că trean, alături de formația sa, iar pensunt cei mai buni. Competiția a fost tru public au dansat ansamblurile din
una strânsă, și distractivă totodată, localitățile participante la eveniment.
iar la final juriul a acordat locul I echipelor din Buziaș, Ghiroda și Giulvăz, “Festivalul este la prima ediție. Suntem un GAL nou înființat în 2014 și
iar locurile II și III către Șag și Parța.
avem în componență 15 localități:
Toți vizitatorii au avut apoi parte de 14 din Timiș și una (Vermeș) din Cacâte o porție de fasole cu ciolan ofe- raș Severin. Două orașe: Buziaș și Ciarită gratuit de organizatori, alături de cova și 13 localități. În total avem 63
de membri. Scopul festivalului este
un pahar de vin sau țuică fiartă.

de a promova și susține producătorii locali din teritoriul nostru”, a spus
Alexandru Iovescu, managerul GAL
Timiș Centru.
“Vreau să salut prezența autorităților
locale la acest eveniment deosebit și
în mod special vreau să felicit gazda
manifestării, primarul comunei Șag,
Flavius Roșu. Deși vremea nu a ținut
cu noi, ceea ce se întâmplă aici aduce
o mare căldură în sufletele noastre și
asta e cel mai important. Fiindcă ne
aflăm în decembrie, luna sfintelor
sărbători de iarnă, urez tuturor locuitorilor din Timiș “Sărbători fericite”, alături de cei dragi. Vă doresc să
aveți parte de tot binele din lume, de
împliniri și fericire și vă mai urez un
călduros “La mulți ani!”, a spus Călin
Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș.

Pregătiți pentru iarnă

AUTORITĂȚLE locale sunt pregătite
pentru a face față unei ierni friguroase, cu precipitații abundente. Prima zăpadă mai serioasă din această
iarnă a fost întâmpinată cu lopeți
și utilaje de deszăpezire, acționate
prompt sub comanda primarului Flavius Roșu care și-a luat în serios misiunea de prim-cetățean al comunei
și a muncit, alături de viceprimar și
de ajutoare de nădejde,la deszăpezirea trotuarelor din fața Primăriei,

Școlii Gimnaziale, Grădiniței, Căminului Cultural și bisericilor. În același
timp, pe carosabil au intervenit utilajele grele care au îndepărtat zăpada.
„Când ninge, vă rog să ieșiți și să vă

curățați trotuarele, ca să se poată circula, iar dacă aveți un vecin în vârstă,
care nu mai poate face față, dați-i o
mână de ajutor. Vă mulțumesc pentru implicare!”, a transmis primarul.
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Urări de sărbători

•

Dragi șăgeni,
Fie ca Sfintele
Sărbători
ale
iernii să-și reverse harul asupra
dumneavoastră
și a celor dragi,
să vă aducă liniște în case, în
suflete, să vă
aducă sănătate
și să vă împliDragi locuitori ai comunei Șag,
Finalul anului este pentru fiecare din- nească gânduritre noi un moment de bilanț, în care le și speranțele.
tragem linie și ne uităm la ce am re- Sărbătoarea Crăciunului să vă desușit să realizăm. Ne întrebăm dacă chidă poarta spre un An Nou plin de
unele lucruri ar fi putut fi făcute mai bucurii şi împliniri!
bine sau dacă pe unii oameni din
viața noastră i-am prețuit suficient,
Crăciun fericit şi La Mulţi Ani!
față de adevărata lor valoare. Ne înViceprimar,
trebăm dacă am fost buni părinți, fii,
Florin Luca
nepoți, dacă ne-am înțeles cu ceilalți,
dacă am fost și buni cetățeni. Este
important să ne oprim un moment și
să ne întrebăm, dacă vrem ca în viitor În pragul Crăciunului, permiteți-mi să
să facem mai mult și mai bine, sau ne vă transmit cele mai alese gânduri de
mulțumit doar cu puțin. În ceea ce sănătate, liniște sufletească și multe
mă privește, în tot acest an am con- bucurii. Sfintele Sărbători să vă adusiderat că prin fapte concrete și prin
atitudine constructivă, orice se poate
face în comuna Șag. Am încercat să
fiu primul care dă exemplul, să demonstrez că nu funcția contează, ci
omenia fiecăruia dintre noi. Îmi doresc ca pentru anul care vine să ne
regăsim acel spirit de omenie față de
ceilalți, care caracterizează cu adevărat oamenii din comuna noastră. Să
găsim energia de a fi mai buni și mai că armonie, bunăstare şi mulţumire.
respectuoși cu ceilalți, să ne impli- Vă doresc să trăiţi în pace, alături de
căm în viața comunității și să ne sim- familie şi de toţi cei dragi, aceste zile
țim mândri că suntem șăgeni.
închinate miracolului naşterii MânVă doresc ca aceste Sfinte Sărbători tuitorului Iisus Hristos şi să priviţi cu
să vă aducă dumneavoastră și celor multă speranţă, încredere şi optidragi, liniște în case, în suflete, să vă mism spre Noul An!
sporească sănătatea și belșugul, să
vă împlinească gândurile și speranțeCălin Dobra
le. Crăciun fericit! La mulți ani!
Preşedintele Consiliului

•

Primar, Flavius Roșu

Judeţean Timiş
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Suntem în preajma Crăciunului, iar
acest an se apropie de final cu paşi
grăbiţi.
Cu acest prilej, vreau să vă reamintesc
că sărbătoarea Naşterii Domnului
nostru Iisus Hristos este povestea familiei fiecăruia dintre noi. Este un desăvârşit exemplu de iubire, sacrificiu
şi grijă către aproapele nostru. O lecţie de credinţă, altruism şi ataşament
faţă de familie de care avem nevoie
în viaţa noastră de zi cu zi. Pentru că
în fiecare casă
îşi fac loc nu
doar bucuriile,
ci şi dezamăgirile şi grijile,
sper ca spiritul Crăciunului
să ne apropie
mai mult unii
de ceilalţi şi să
înţelegem că suntem cu toţii parte a
unei frumoase comunităţi.
Le doresc tuturor cetăţenilor judeţului Timiş să deschidă cu optimism volumul nescris cu 365 de pagini goale
ale noului an şi să îl umple numai cu
lucruri pozitive, împliniri şi înţelegere
reciprocă, pentru ca la sfârşit să îl citească cu bucurie. Crăciun fericit şi la
mulţi ani!

•
•
•
•
•
•
•

ANUNȚ important pentru membrii CARP din comuna Șag. Pensionarii și toți cei interesați să devină
membrii CARP Timișoara sunt rugați să ia legătura cu d-l Băbeanu
Alexandru, reprezentantul CARP
la Șag, la nr. de tel. 0764110575,
pentru informații suplimentare.

PREMII PENTRU MICII
ȘAHIȘTI DIN ȘAG

JUNIORII Șagului au obținut
premii frumoase la o competiție
de șah desfășurată recent la
Dudeștii Noi. Dobridoreanu Daniel
a obținut locul I la categoria băieți
14 ani, Jumugă Alexandru locul II
la categoria băieți 10 ani, iar Moldovan Gabriel și Moldovan Alexandru mențiune la băieți 10 ani.
De asemenea, Jicoane Vlad s-a clasat pe poziția a doua la categoria
băieți 8 ani. Felicitări!

Cu cele mai bune gânduri,
Prefect Eva-Georgeta Andreaş

•

De Sfintele sărbători ale Nașterii Mântuitorului și la cumpăna dintre ani, în
numele întregului colectiv al Școlii
Gimnaziale Șag, vă urez din toată inima ani mulți și fericiți, multă sănătate, credință și speranță, belșug, noroc
și numai împliniri în Noul An, alături
de cei dragi.
Sărbători fericite!
Directorul Școlii Gimnaziale Șag,
Radu Cosmin-Flavius

Ședința Consiliului Local din data de 12.12.2017
•

ÎN ATENȚIA
MEMBRILOR CARP
DIN ȘAG

ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului
Local al Comunei Șag din luna decembrie 2017;
2. Proiect de hotărâre privind rectificare de buget;
3. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului identificat în CF 402290 Șag cu nr. top 402290 în suprafață de 621 mp;
4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Centru social medical comunitar”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor investiții propuse a se realiza la nivelul
comunei Șag în anul 2018;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din Comuna Șag;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță și reprezentare juridică;
8. Diverse.

CARNAVAL DE NEUITAT

CARNAVALUL ”Feeria Iernii” s-a
desfășurat, în același timp cu Balul
Mascat, ediția a II-a, reunind la un
loc elevi, preșcolari și părinți, costumați și puși pe șotii. Implicarea
a fost mare, la fel și distracția care
a urmat, cei micii fiind extrem de
încântați să poată îmbrăca haina
unor personaje de poveste sau
supereroi. La final s-au dat premii
pentru cele mai bune costume și
s-a dansat pe cinste!
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Urări binecuvântate

Hristos se naşte
măriți-L! Iubiți frați
şi surori în Hristos
Domnul, în această
zi de mare bucurie, să fim următori
magilor de la Răsărit, căutându-L şi mărturisindu-L pe
Hristos în viața noastră. În călătoria
acestei vieți să-L mărturisim cu mult
curaj pe Domnul Iisus Hristos, Cel ce
S-a născut în Betleemul Iudeii pentru mântuirea noastră, iar mărturia
noastră să fie nu numai prin cuvânt,
ci, mai ales, prin fapte. Şi aceste fapte
să înmulțească binele şi pacea în lumea aceasta, răvășită de dezbinare
și ură. Fie ca marea prăznuire a Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos să fie
un izvor de bucurie, pace şi împliniri
pentru noi toți! Sărbători fericite! şi
„La mulți ani!”
preot Florin Băran
parohul Bisericii Ortodoxe Șag

•

Dragi
credincioși
din Comuna Șag,
Să ne bucurăm cu
toții în Domnul, căci
Mântuitorul nostru
s-a născut în lume.
Astăzi a coborât din
cer la noi pacea adevărată. Dumne-

A

C

D
E
G

bucurie în suflet și Dumnezeu să binecuvânteze întreaga comunitate!
Conducătorul Bisericii Penticostale
"Speranța" Șag, Vinicius Rusu

0356 800 715
0769 746 676

•

Iubiți credincioși,

Acum, când colindul își pregătește cu
emoție armoniile, iar minunea Nașterii Mântuitorului cuprinde întreg
pământul, doresc ca de aceste Sărbători, Cel născut în
ieslea Bethleemului,
să vă aducă liniște în suflet, lumină
Wonerth László în gânduri, pace în
Pr. Paroh Romano – Catolic inimă, înțelegere în
familie, speranță în
viață și să avem parte de bucuria veș"Slavă lui Dumnezeu în locurile niciei în viețile noastre!
preaînalte și pace pe pământ între
oamenii plăcuți Lui" Luca 2:14
"Și îngerul le-a spus: Nu vă temeți; căci,
Dragi creștini, haideți să privim din- iată, vă aduc vești bune ale marii bucolo de strălucirea artificială și co- curii care va fi pentru tot poporul. Penmercială a sărbătorii Crăciunului, tru că în cetatea lui David vi s-a născut
pentru a redescoperi semnificația astăzi un Mântuitor, care este Hristos
reală a nașterii umile a Mântuitoru- Domnul." Luca 2:9-10
lui. Nașterea Domnului Iisus Hristos Domnul să vă binecuvânteze! Sărbăsăvârșită prin puterea Duhului Sfânt tori Fericite și La mulți ani!
are ca scop înfierea omului, nașterea
sa duhovnicească, pentru ca el să do- Cu prețuire, din partea Bisericii Creșbândească viață veșnică.
tine Baptiste, Pastor Dr. Marius Ianc
Biserica Penticostala "Speranța" Șag
vă dorește sărbători pline de pace,

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

Șag str. IV nr. 56,
email: suiugan_flavius@yahoo.com
Tel: 0768.502.916 / 0745.913.836

•

Aniversații lunii decembrie

casandrei Petrea, Adam Roxana-Florentina, Andruseac Steriana, Anghel
Elena, Antănas Gabriel-Constantin, Asaftei Alina-Andreea, Avram Dorina
aba Cristian, Bakai Elisaveta, Banda Ovidiu-Mihai, Bas Ileana, Basch
Renate, Birou Constantin, Bîrlea Teodora,
Bledea Ileana, Blenche Anamaria-Codruța, Blenche Marcel-Dumitru, Bobu Lucian,
Bogdan Alexandru, Bogdan Mihaela-Mirela, Bohatir Nicolae-Daniel, Bojoga
Aurelian, Bojoga Gabriela, Boț Veronica-Adina, Boubahziz-Zavada Maria, Brînzoi Claudia-Alina, Brumariu Lucia, Buda
Nicolae-Andrei, Buimac Viruța, Bulzan
Cosmin-Andrei, Bulzan Sabin
asapu Voichița, Cazimir Dana, Chira
Daniel-Sorinel, Chirodea Raul, Cioabă
Nicolae-Dorian, Ciosici Melania, Ciupei
Ion, Corban Mario-Florin, Cosma Ioan,
Cosma Silvia, Coșeriu Elisaveta, Cristescu
Loriana, Croitoru Aglaia, Csipai Diana-Delia, Csipai Eva, Csonka Ion-David
ăescu Silvia, Dee Adriana-Ramona,
Doborkazy Klara, Dobridoreanu
Ion-Valeriu, Doczi Elisabeta, Domșa
Dorin, Drosu Cornel-Mihai, Drosu Florin,
Duma Ovidiu, Dumitrașcu Domnița,
Dumitrașcu Silviu-Adrian
ne Ana, Erdei Andreea-Bianca, Farago
Leonard, Farcas Vasile, Florea Cătălin-Ștefan, Foltrauer Brigitte
avrilescu Darius-Valentin, Găurean
Cristian, Ghibescu Ion, Ghilezan
Camelia, Ghilezan Dorin-Nicolae, Goja
Elena, Gurin Elena, Gyorits Istvan

B

zeule, Tu ai luminat această noapte
preasfântă cu strălucirea lui Cristos, Lumina cea adevărată. Dă-ne,
te rugăm, să cunoaștem încă de pe
pământ tainele luminii lui, ca să ne
desfătăm cu plinătatea bucuriei lui în
ceruri. Amin
Vă doresc tuturor ca sărbătoarea
nașterii Domnului nostru Isus Cristos
să vă aducă multă pace și bucurii în
mijlocul familiei Dumneavoastră.
Frohe Weihnachten im Gebet verbunden!
Áldott békés karácsonyi ünnepeket
kivánok imáimba foglalva!

H

oldiș Ramona-Elena, Horoba Grigore, Horoba Radu-Adrian, Horvath
Iuliana, Hotea Samuel, Hubert Alexandru-Nicolae
agăr Mirela, Iancu Loredana, Iancu
Viorica, Iftime Ștefania-Anca, Izgărean
Veselina, Jicoane Leontina
ardoș Marius, Kirksof Ildiko-Melinda,
Kirksof Magdalena, Kiss Elisabeta-Mihaela, Kiss Mihaela-Loredana, Kocsis Stefan, Kocso Iosif, Kovacs Ludovic, Kovacs
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Sulea Sebastian-Cosmin, Szasz Rozalia,
Șerban Florina-Ramona, Șoșoi Olivia-Maria-Ioana, Șuligar Irina-Aurelia, Șulma
Iosif-Raul
augner Hannelore, Tilca Nicoleta-Ramona, Tincă Eugen, Tobă Daniela-Cristina, Tololoi Ligia-Adelina, Trișcaru
Lucian-Nicolae, Tunea Denis-Adrian
lariu Simina-Claudia, Vancu Samuel-Ionuț, Varga Ana, Vieriu Cornel,
Vieru-Fischer Bianca-Gianina, Vinitchi
Nicolaie, Vogel Waltraut, Vucoiev Ivanca
aharia Rodica, Zaharias Magdalena,
Zăbală Aurel, Zdrafu Angelică

R
S

T

CĂSĂTORII
-

DECESE
Tablă Elisabeta
Pohonțu Mircea
Luca Ileana
Țegean Lucreția
Colariu Vasilie Nicolae
Augustin Elisabeta

U

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Z

ISSN 2537-1274
ISSN-L 2537-1274

