COMBATEȚI AMBROZIA!

Proprietarii de terenuri au obligația de a distruge ambrozia și de a împiedica răspândirea acesteia.
Cei care nu iau măsuri riscă amenzi între 100 - 500 lei, conform HCL 18/23.07.2008.

anul XII ♦ nr. 8 ♦ august 2017 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Jurnalul de Sag
,
Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Zilele Comunei și Ruga bănățeană a Șagului 2017

CINCI ZILE au fost dedicate în acest
an Șagului, reunind laolaltă zilele comunei și ruga. Evenimentul a reunit
atât sport, în domeniile în care comuna noastră excelează, dar și manifestări culturale și relgioase, parada
costumelor populare, care alegorice,
slujba religioasă, muzică populară și
ușoară, discotecă și focuri de artificii.

Primele două zile au fost dedicate
manifestărilor sportive: duminică, pe
Timiș a avut loc Cupa Timișul Șag, la
kaiak-canoe și dragon-boat, pe o distanță de 6 km. La eveniment au participat sportivi de toate vârstele, iar
sufletul evenimentului a fost, ca de
fiecare dată, canoistul Dan Pavel. La
finalul întrecerii au fost oferite cupe
și medalii celor care s-au întrecut cu
măiestrie pe apele Timișului.
La orele prânzului, mai devreme decât era planificat anterior, pe Arena
comunală CS Timișul Șag a susținut
meciul de debut din acest sezon în
Liga a IV-a, împotriva echipei reprezentative de la Dumbrăvița. A fost un
debut cu dreptul, în fața unui public
numeros care a savurat din plin victoria cu 1-0 adusă de golul lui Moroșanu.

unii neștiind mai exact ce se întâmplă, dar în orice caz apreciind eforturile celor trei. Ei au fost premiați la
final pentru că au dat dovadă de determinare și mult spirit sportiv.
Tot de dimineață s-a dat startul campionatului de fotbal, la care s-au înscris 8 echipe. Meciurile au fost și un
bun prilej pentru băieți de a se reîntâlni și de a petrece timp împreună.
Între timp, la Casa Națională s-au reunit pasionații în sporturile minții. Sub
coordonarea domnului antrenorului
Zamfir Moldovan, s-au desfășurat
două turnee, unul de șah și unul de
go, ambele foarte disputate. Și aici
s-au acordat medalii și diplome, în
special sportivilor care au acumulat
deja experiență la club, dar trebui
spus că o figură frumoasă au făcut-o
și începătorii care nu s-au sfiit să intre
în competiție.

Seara de duminică a fost dedicată
artelor marțiale. Câteva momente
tensionante au fost prezentate de
practicanți de arte marțiale (secțiile
de Karate si Taewkwon Do) ai clubului Daisho Timișoara, care și-au arătat
măiestria în cadrul unor demonstrații
la Casa Națională Mihai Viteazu.
Luni, probele sportive au început dimineața cu un concurs de anduranță la atletism. În competiție au intrat
doar trei sportivi, Gabrielle și Pietru
Șecman și Arpad Doczi care
au alergat pe
traseul Șag –
Mănăstire și
retur. Pe parcurs ei au primit încurajări
de la cetățeni,

După-masa a
avut loc turneul de tenis de
câmp la care
au participat
doar doi jucători, Diana și
Arpad Doczi,
fiică și tată,
amândoi pasionați de sportul alb. Însă sportul are regulile lui
și de aceea competiția s-a ținut negreșit, iar pentru cei care au asistat
la meciul disputat de cei doi a fost o
adevărată încântare. Ambii jucători
au primit din partea Primăriei câte o
rachetă și un set de mingi de tenis.
Sportivilor și echipelor care au participat la concursurile organizate în
cele trei zile, Primăria le-a oferit cupe,
medalii, tricouri și mingi.
(continuarea în pagina 2)
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(continuare din pag.1)
Alaiul s-a înZILELE de marți, miercuri și joi au tors apoi în
fost dedicate evenimentelor cultura- Parcul Central,
le. Parada costumului popular a por-

unde părinte-

nit din centrul comunei, iar la parada

le

Gheorghe

carelor, au fost împodobite 5 căruțe Săvoiu a ținut
frumoasă
cu cai care au traversat comuna în o

mare, șăge-

lung și în lat, anunțând astfel începe-

slujbă de Te

nii de toate

rea rugii.

Deum. A ur-

vârstele și in-

mat tradiționala rupere a colacului

vitații lor. Ei

Oamenii au ieșit la porți să vadă tră- de către primarul Flavius Roșu și soția s-au prins la
surile de altădată frumos împodobi- lui, alături de părintele paroh și nașii horă în timp
ce atmosfera
te și s-au amuzat de strigătele de în- rugii.
demn ale băieților care au îndemnat

și voia bună

lumea să vină la petrecere. Alaiul s-a După aceste momente desprinse din erau întrețiîndreptat spre locuința nașilor rugii, tradițiile vechi ale satului, pe care nute de arGrădinaru Cristian și Raluca, preluân- organizatorii au încercat să le readu- tiști consacrați ai muzicii bănățene
du-i de acasă, nu înainte de a ține și că la viață, a urmat petrecerea pro- Nicu Novac, Zorica Savu, Nicoleta
aici o horă.

priu-zisă, la care au venit, cu mic cu Novac, Codruța Măgurean, Remus
Grosu.

Petrecerea a continuat și în ziua de

Atmosfera s-a încins și mai tare când miercuri, cu spectacole oferite de
pe scenă a urcat artista de muzică ansamblurile și soliștii comunei, apoi
ușoară Nico care a susținut un concert de zile mari, în aplauzele publicului. Seara s-a încheiat cu un spec-

de soliștii Nicoleta Voica, Nicu Novac,

Izabela Halmai, Simona Rus, Vasilica
Pleniceanu, Gigi Cărășanu și Remus

tacol de artificii care i-a încântat pe Gros. Seara de joi a fost dedicată tinerilor pentru care organizatorii au
toți cei participanți.
pregătit o discotecă.

Mulțumim pe această cale tuturor
sportivilor care au participat, tuturor
artiștilor, dar și publicului care a venit
în număr mare la toate manifestările.
Mulțumiri speciale merg către familia
Cristian și Raluca Grădinaru, care s-au
implicat foarte mult în viața comunității în ultimul an și care au acceptat
să fie nași ai Rugii.
Mulțumim de asemenea, pentru fotografii, Marinelei Prisăcariu!
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Câta Festival a pus Șagul pe harta
evenimentelor muzicale

Pe lângă concertele propiu – zise a
avut loc şi un spectacol muzical – teatral cu măşti al trupei Auăleu. După
încheierea concertelor la scenă, Câta
Festival a continuat cu unul din cele
mai interesante momente pregătite
de organizatori. Artiștii au coborât în
rândurile publicului și au cântat la lumina unui foc de tabără.
Publicul a avut parte de after-par-

ANSAMBLUL „Crinii Bănățeni”
din Șag a participat la Festivalul
de folclor „Mugurașii”, ediția a VIa, desfășurat în comuna Prisecani
din județul Iași, amplasată chiar
pe malul Prutului. Tinerii reprezentanți ai comunei noastre au făcut o
figură foarte frumoasă, drept dovadă ei fiind răsplătiți cu premiul

foto:pressalert.ro

COMUNA Șag intră în lumea bună
a localităților care găzduiesc evenimente culturale de interes regional
și național! Prima ediție a Câta Festival a fost un real succes, mai ales că,
având un public de nișă și puțin timp
la dispoziție pentru publicitate, publicul a fost unul numeros, de câteva
sute de persoane plătitoare de bilet.
Cele trei zile de festival au adus în
comuna noastră spectatori din toată
zona și chiar din țară și străinătate.
Locaţia aleasă pentru Câta Festival a
fost una cât se poate de fericită, baloţii de paie care împrejmuiesc locul de
desfăşurare reuşind să aducă un plus
de şarm.

DE LA TIMIȘ LA PRUT

ty-uri, camping și diverse variante de
a gusta mâncăruri calde.

tiști din diferite curente muzicale. Per
ansamblu, este un mare câștig pentru noi și sunt convins că anii viitori,
Ce aduce bun comunei Șag un astfel când festivalul va căpăta notorietate,
de festival? „Este o ocazie pentru noi va fi de mare succes”, spune primarul
să ne facem cunoscuți. Astfel de eve- Flavius Roșu.
nimente aduc mulți vizitatori ceea
ce ajută la dezvlotarea turismului și Festivalul a fost organizat de Primăria
economiei locale. Este o ocazie bună și Consiliul local Șag, Consiliul Judeși pentru șăgeni de a vedea pe viu ar- țean Timiș, La Căpițe și Scârț-loc lejer.

Proiect pentru amenajarea turistică
a malurilor Timișului

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN TIMIȘ (APDT)
a prezentat proiectul Eco Timiș care
vizează punerea în valoare a râului
Timiș, în scop turistic, de la izvoare
până la vărsarea în Dunăre. Cu cei
900.000 de euro accesați prin proiectul transfrontalier România-Serbia
vor fi amenajate trasee de drumeții,
de ciclism, vor fi construite foișoare
pentru observarea păsărilor și vor fi servare a păsărilor, pentru navigarea
cumpărate bărci pentru navigarea pe cu bărci în zonele unde apa permite
acest lucru”, a spus consilierul juderâul Timiș.
țean Mihai Ritivou, președintele Aso„Banii vor fi cheltuiţi pentru amenaja- ciației pentru Promovarea și Dezvolrea unor trasee de drumeţii și ciclism, tarea Turismului în Timiș.
pentru montarea de panouri şi bănci,
pentru construcţia de foişoare de ob- Proiectul este dezvoltat de Asociația
AMENZI PENTRU PROPRIETARII
CARE NU COMBAT AMBROZIA
În urma controalelor efectuate pe
teren, la finalul lunii august, Primăria
Șag a transmis înștiințări persoanelor
fizice și juridice de pe raza comunei
Șag pe ale căror terenuri se dezvoltă
ambrozia, o specie de buruiană invazivă extrem de agresivă și dăunătoare sănătății populației. Acestora li s-a
pus în vedere că au obligația, potrivit
HCL nr. 18/23.07.2008 ca în termen
de 10 zile de la primirea înștiințării să
ia măsuri pentru cosirea, smulgerea
sau erbicidarea, în vederea distrugerii ambroziei și prevenirii răspândirii
acesteia. Cei care nu au luat măsuri
vor fi amendați cu 100 – 500 lei.

Știri pe scurt
ÎNTRERUPERE DE CURENT
Furtuna din seara zilei de 2 septembrie a cauzat o pană de curent majoră, după ce vântul a doborât un plop
de pe marginea drumului spre Parța,
cauzând ruperea a doi stâlpi de alimentare cu energie electrică. Echipa
de voluntari de la
Primăria
Șag a eliberat rețeaua
iar în scurt
timp au sosit și echipele Enel.
Pana de curent a durat

pentru Promovarea și Dezvoltarea
Turismului Timiș, Asociația Miltonia,
Camera Regională de Comerț și Industrie Pancevo și Centrul de Voluntariat și Mișcarea de Conservare a
Naturii Pancevo și are o durată de 18
luni.
Din cei 900.000 de euro, suma care
va fi alocată județului Timiș este de
301.000 euro. Urmează ca în urma
unui studiu să fie stabilite zonele
din Timiș care vor fi cuprinse în acest
proiect. Ținta este ca după finalizarea
proiectului, râul Timiș să atragă, începând din 2019, 5.000 de turiști pe
săptămână în România și Serbia.

special al festivalului. Deplasarea
a fost sponsorizată de Primăria și
Consiliul Local Șag. Felicitări!

TERMEN PENTRU
PLATA TAXELOR
ȘI IMPOZITELOR

SE APROPIE termenul de plată
pentru a doua tranșă a taxelor și
impozitelor locale! 30 septembrie
este ultima zi în care vă mai puteți
achita dările pe semestrul II fără
penalități. De menționat faptul că
cine nu a plătit prima tranșă până
la data de 30.03.2017 a intrat la
penalități începând din data de
01.04.2017. Pe această cale, restanțierii sunt rugați să vină să achite
obligațiile care le au față de bugetul local deoarece prin perceperea
de penalități la suma datorată valoarea sumei de achitat crește. De
asemenea, se vor trimite înștiințări
pentru amenzi și se va proceda la
începerea executării silite.

PRINȘI CĂ ARUNCAU
GUNOAIE PE MALUL
TIMIȘULUI

până a doua zi când s-a reușit instalarea stâlpilor și repunerea în funcțiune
a rețelei.

ÎN DATA de 22 august a fost prins
și identificat un individ care arunca
gunoaie pe malul Timișului. Acesta
a recunoscut că a fost pus de către
altcineva să le transporte acolo.
Ambele persoane au fost chema-

CURS DE MUZICĂ LA ȘCOALĂ
Începând cu luna iulie profesorul
Ovidiu Balcu desfășoară ore de muzică la școală cu cei 17 copiii selectați
din Școală Gimnaziala Șag. Pentru
început, timp de două luni cursul se
va concentra pe teoria muzicală. În
tot acest timp Primăria s-a angajat să
achiziționeze instrumentele muzicale necesare celor mai buni elevi. La
finalul cursului teoretic, doar cei mai
talentați și pasionați vor fi selectați
pentru a continua instruirea practică.

te la Postul de Poliție Șag și li s-a
aplicat amendă contravențională.
Pe această cale atragem atenția că
toți cei care vor fi prinși sau despre
care se află că au aruncat gunoaie
pe domeniul public vor fi amendați conform legii.

4

Jurnalul de Sag
,

Hramul Mănăstirii
Șag-Timișeni

CU PRILEJUL sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Mănăstirea Șag-Timișeni a îmbrăcat haine de sărbătoare, deschizându-și larg
porțile, pentru a-i primi pe toți pelerinii care au vrut să înalțe rugăciuni către ocrotitorul spiritual al mănăstirii,
Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul.
Programul liturgic a debutat încă din
ajunul sărbătorii, cu oficierea Vecerniei Mari, unită cu Litia de către un
sobor de preoți. La finalul slujbei,
părintele Marius Florescu a rostit un
cuvânt de învățătură, după care părintele consilier Zaharia Pereș a transmis pelerinilor prezenți gândurile de

A

C

D

AU FOST momente emoționante în
sânul comunității romano-catolice
din Șag care a serbat, în data de 19
august 2017, hramul bisericii „Sf. Gerard“. Porțile lăcașului de cult s-au
deschis larg pentru enoriași și familiile lor, alături de invitați din țară și
străinătate. Sfânta Liturghie a fost
celebrată de preotul Bakó László, secretar episcopal. Invitat special a fost
grupul muzical Sf. Gilgen din Austria
care s-a alăturat corului condus de
doamna Magyar Piroska și organistului Rusu Andrei. Împreună au intonat
înălțătoare imnuri bisericești ce au
bucurat sufletele credincioșilor pre-

zenți la liturghie.

După slujbă, cu toții s-au deplasat la
Casa Națională unde au servit împreună masa, au dansat și au socializat.
„Mulțumim gazdelor noastre din Şag
pentru ospitalitate, sacristanilor Kovács Elisabeta şi Ebel Florian, colaboratoarelor Ebel Irina şi Kirchner Elena.
AS. Caritas BSG Lipova pentru masa
delicioasa şi domnului Barth János
pentru muzica bună. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească!” este mesajul
transmis de Parohia Romano-Catolică Freidorf, de care aparține biserica
din Șag.

Programul liturgic închinat Sfântului
Prooroc Ioan a continuat, în noapte,
cu Sfânta Taină a Maslului, Utrenia,
Ceasurile și Sfânta Liturghie, iar, în zorii sărbătorii, s-a oficiat Slujba Aghiasmei Mici și Taina Sfântului Maslu.
Serviciul religios din ziua hramului a
fost încununat cu săvârșirea Sfintei
Liturghii de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurat
de un sobor de preoți și diaconi.

Aniversații lunii august

dam Adrian, Aloman Andrada, Andrei
Gheorghe, Andrei Ilie, Andrei IlieCristian, Asaftei Augustin, Atkari MariaIleana, Avram Teodora,
ădău-Carlaunţ Mircea-Gheorghe,
Bălici Liliana, Beltechi Marcel, Bercea Marian, Berdelea Rodica, Blănaru
Larisa, Bogdan Ionela-Nicoleta, Bohatir
Lăcrămioara-Alina-Maria, Boianjicov
Mircea, Boicu Costică-Dumitru, Boitan
Costache, Borha Elena, Borhan AndreiAlexandru, Borhan Didina, Brădău Mihai,
Brebenel Marina, Brînzoi Ovidiu-Dumitru,
Brumariu Ionel, Buda Luxidina, Buda
Mirela, Buda Sofia, Budacov Ana, Budacov Lucian-Sergiu, Bujoară AndreeaIonela, Bulgăr Daniela, Bulzan AndreeaMaria, Bulzan Laviniu-Marius, Bulzan
Sara-Stefania, Bungău Maria, Butnaru
Vasile, Buzilă Alina-Mărioara, Buzzelli
Alina-Petronela,
ărăbeț Petre-Corin, Caragea Maria,
Caraiman Mihai, Cereguți Floare,
Cereguţi Ramona-Mihaela, Chira Angelica, Chiribucă Maria, Chișcaru IonuțCosmin, Ciobanu Simona-Andreea,
Ciocotiș Ileana, Ciofu Alexandra-Andreea,
Ciuculescu Daniela-Maria, Cobzaru Neculai, Coman Daniel, Corban Maria, Costea
Marin, Crăciunescu Adela, Crăciunescu
Andreea, Crăciunescu Gina, Crișan Florin,
Criste Doru, Cristea Mihaela-Maria,
Cristescu Lavinia, Croitoriu Ionel, Csonka
Ioan, Csontos Dorina, Cuza Vasile,
aringa Traian, David Daniel, David
Iosif-Andrei, David Lavinia-Manuela,
Deliu Doina, Domşa Daniel-Cristian,
Domşa Maria-Veronica, Drăgan Lucreţia,
Drosu Ana-Maria, Duluță Ioana, Duma
Iosif-Cristian,

B

prețuire ale Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului.

Hramul bisericii
romano-catolice
„Sf. Gerard“ din Șag
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rdei Ladislau, Farago Zoltan, Farcaş
Viorica, Fetti Maria, Filimon Valentina,
Filip Ioan, Foltrauer Maria, Fuzer Ioan,
aroiu Dan-Gheorghe, Găurean
Florin, Găurean Marcel, Gheorghe
Laurențiu-Elvis, Ghinea Valerica, Goană
Lucian, Goncear Nicolae, Grigoraş Ana,
Grigore Aurora,
ârlea Maria, Hereş Mărioara, Horga
Alin-Ștefan, Horga Denisa-Roxana,
Horoba Adriana-Alina, Hreniuc BiancaDenisa,
aducec Doruţ, Iepan Septimiu-Ciprian,
Ilioiu Laura-Ioana, Indricău Maria-Ana,
Iotcovici Iuliana, Itineanţ Loredana-Maria,
ebelian Floarea, Jupînu Nelu-Marius,
Jurca Mihaela,
ismodi Elisabeta, Kiss Florin-Adrian,
Kiss Mădălina-Monica, Klein Anemarie, Kuna Alexandru-Ciprian, Kuna
Bianca-Georgia, Kuna Maria, Kusmodi
Claudia-Simona,
aboş Daniela, Lăpuşan Gavril,
Lăscuţoni Iuliu-Ciprian, Lateș OvidiuOctavian, Laurovici Mihai, Leucuţa Vasile,
Lungu Viorica,
ak Ramona-Ilona, Makkai Elena,
Mali Dănilă, Manole Vasile,
Maraşanu Dorothea-Ramona, Marcu
Maria, Marian Rozalia, Mătăşel Constantin, Mate Emilia, Matei Loredana-Bianca,
Mezei Iuliana, Miclău Dan-Marius, Mihai
Marina, Mihăilă Ioan, Miron Leontin,
Moga Alin-Horaţiu, Moţ Raluca-Elena,
Muller Victoria-Tiberia, Munteanu Veronica,
agy Elisabeta, Neagu Marian-Florin,
Negrea Marius-Ion, Novacovici IonMarius,
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arsă Ioan, Oprea Georgeta, Pântea
Florentina-Ana, Pantea Melania,
Pascu Doina, Pătru Andrei, Pecie Ana-Maria, Peter Cristian-Lucian, Petran DanielValentin, Petrescu Ana, Petrescu Maria,
Petricaş Alexandrina, Podină SimonaMaria, Pollman Samir, Pop Gheorghe, Pop
Zenovia, Popa Cornelia-Gabriela, Popa
Elena, Popa Florentin-Alexandru, Popescu
Elena, Popin Mirela, Popin Saşa, Pravda
Darius-Alexandru, Pravda Geta, Prisacariu
Vasile, Purşaga Daniel, Purza AlexandruGeorge,
ad Camelia-Felicia, Rădoi Costică,
Radu Ionel, Radu Lucian-Simion,
Rădulescu Valentin, Ranimir Ioan-Nicuşor,
Rasca Traian, Rîncă Adrian, Roca Marius,
Rohrich Angela, Ruican Marius-Cristian,
Rus Bujor, Rus Viorica, Rusu Lidia-Felicia,
ala Gabriel-Cosmin, Samoilă OvidiuValentin, Sârca Dumitru, Şarpe Ion, Sas
Viorel, Sauciuc Cristina, Scheuşan Ioan,
Sgîrcea Constantin, Silaghi Alin-Andrei,
Silaghi Cornel, Sîmboan Margareta,
Simon Radu-Flavian, Şindrilaru Marinela,
Socaci Rodica, Stanareţ Camelia, Stancu
Lavinia-Diana, Stănescu Anca-Cristina,
Stoica Simona-Maria, Stroescu Valentina,
Suiugan Gavril, Suiugan Ioan-Daniel,
Şuligar Aurelia, Şumălan Anamaria-Marcela, Szatmari Claudiu-Cristian, Szatmari
Elisabeta, Szatmari Irina, Szenteşi Vasile,
Szollo Iosif, Szucs Iosif,
ătărăşanu Cristina, Theisz Monika,
Ţiparu Mariana, Tisanu Dumitru, Trifoi
Marius-Vasile,
lita Doina, Varga Alexandru, Vaştag
Andrei-Iosif, Viaşu Nadia, Volcinschi Gelu-Stelian, Voroş Rodica, Vrancuţ
Augustin-Ilie, Zăbală Irina
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CĂSĂTORII
Hutopilă Vlad cu
Popescu Ionela Alexandra
Moga Flavius Marian cu
Neșin Sanja
Farago Leonard cu
Lică Romina
Dudtancă Petre cu
Stoian Ionela Gabriela
Szucz Alin Ovidiu cu
Floarea Gianina Mariana
Duma Alexandru Filip cu
Lazăr Rebeca
Cercel Ionuț cu
Călugăru Oana Teodora
Domșa Adrian Răzvan cu
Sângeorzan Ștefana
Kiss Attila Alexandru cu
Mureșan Valeria
Bocșan Alin Dorel cu
Lucaci Ionela Andreea
Casă de piatră!

DECESE
Farcaș Ileana
Kircsov Ileana
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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