ŞAGUL SE VA ÎNFRĂŢI CU O COMUNĂ DIN SERBIA
Administraţiile locale din Şag şi Ostoicevo fac demersuri pentru ca
cele două comune să se înfrăţească. Detalii în pag.3
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Editorial
Dragi şăgeni,

Ruga şi Zilele Comunei Şag,
un succes!

CINCI zile de sărbătoare, pline
de manifestări sportive şi culturale au fost încununate de
Ruga Şagului! Aşa cum cere
tradiţia bănăţeană, Ruga a
avut loc de Sfânta Maria Mare,
de hramul bisericii. Şi pentru
că este cea mai importantă
sărbătoare a comunităţii, cei
mai mulţi dintre localnici au
primit goşti, rude şi prieteni
din Timişoara, dar şi din tot
Banatul.
Slujba de rugă a fost oficiată
în parcul de lângă biserică de
către preotul paroh Gheorghe
Săvoiu şi preotul Simion Bistrian din Parţa. La ceremonie
au asistat şi invitaţi din Serbia, iar la final, primarul le-a

oferit, în mod simbolic, stema
comunei.
Este deja un obicei care a fost
respectat şi în acest an, ca
alaiulrugii, în frunte cu primarul, să pornească de pe platoul
din parc spre terenul de sport
de la căminul cultural, unde a
avut loc şi petrecerea propriuzisă.
Muzica a fost excelentă, pe
placul majorităţii locuitorilor
şi invitaţilor veniţi din toate
colţurile Banatului îmbrăcaţi
în straie de sărbătoare. Dovadă
că oamenii de toate vârstele,
s-au simţit bine, foarte mulţi
au stat peste program, până
târziu în noapte.
(continuarea în pagina 2)

De când sunt
primar şi de
când organizez ruga,
cred că anul
acesta a fost cea mai potrivită
atmosferă, exact cum se
cuvine la un astfel de eveniment. Cetăţenii au participat
în număr mare şi pentru asta
mă bucur şi le mulţumesc. Nu
sunt la fel de mulţumit pentru
că s-au organizat petreceri de
Rugă de către firme private,
care nu aveau autorizaţie în
acest sens. Cetăţenii care au
fost acolo nu au avut nicio
vină, au vrut doar să se
simtă bine. Însă organizatorii
ştiau bine că nu au aviz de
funcţionare pentru program
non-stop şi nu pot organiza
astfel de evenimente! Nu
vreau să le dau numele, dar
este păcat ceea ce fac. Hramul
bisericii este o singură dată
în an şi este o sărbătoare a
comunităţii. Dacă ei nu pot să
vină nu înseamnă că trebuie
să se organizeze separat.
Dacă fiecare ar face o petrecere privată, nu ar mai fi rugă
aşa cum zice tradiţia. Chefuri
se pot da oriunde şi oricând în
timpul anului, dar Ruga satului este una singură şi este a
tuturor!

Venus Oprea, primar
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(continuare din pagina 1)
„Am fost surprins că au venit
foarte mulţi tineri care nu doar
au asistat, ci au participat efectiv la Rugă şi au dansat foarte
frumos bănăţeneşte. Un merit
îl are şi doamna instructor de
dans Dana Jicheran care nu
doar s-a ocupat de formaţia
de dansuri, dar a şi reuşit să
transmită tinerilor din comună
dansul tradiţional”, a spus primarul. Muzica şi dansul au
răsunat până spre dimineaţă!
Şagul se mândreşte de mai
mulţi ani cu performanţe spor
tive deosebite, aşadar, şi Zilele
Comunei au fost presărate cu
manifestări dedicate tenisului,
karate-ului şi fotbalului.

Poate că cea mai atractivă
manifestare sportivă a fost cea
de karate. 30 de copii şi tineri
au pregătit o demonstraţie
spectaculoasă pentru a le arăta
rudelor şi prietenilor ce au
învăţat. Sigur că cei mai mari
susţinători au fost părinţii,
mândri de copiii lor!
La tenis, a avut loc un concurs
cu premii, însă după-amiaza,
pasionaţii au jucat la liber!
O altă manifestare importantă
a avut loc miercuri, echipa
ACS Poli venind la Şag pentru un meci demonstrativ cu
echipa comunei, partidă foarte plăcută la care au asistat
numeroşi fani.
Ca în fiecare an, Zilele Şagului
şi Ruga au fost un real succes,
de aceea sunt aşteptate propuneri deja pentru anul viitor. „Îi
rog pe cei care vor să facă propuneri de organizare a Rugii de
anul viitor, să vină să le facă şi
vom face tot ce putem să le sa
tisfacem”, a mai spus primarul
Venus Oprea.
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Şagul se va înfrăţi cu o comună din Serbia

RECENT, o delegaţie din Timiş
formată din reprezentanţi din
7 localităţi din judeţul nostru,
printre care şi Şag, s-a deplasat în Serbia, la o întâlnire
cu reprezentanţii mai multor
localităţi sârbeşti.
„Am încercat să găsim o
comună similară ca suprafaţă
şi populaţie, cu care să ne
înfrăţim. Ne-am potrivit foarte
bine cu localitatea Ostojićevo”,
a spus consilierul local Ghizela
Kanalas, cea care a reprezentat
comuna noastră. „Împreună cu
ei putem accesa fonduri europene pe relaţia cu Serbia şi Ungaria”, a mai spus aceasta.

La invitaţia primarului, o
delegaţie de la Ostojićevo a venit la Şag cu ocazia rugii. Primarul sârb, viceprimarul şi un
consilier regional au fost bine
primiţi şi au fost impresionaţi
de comuna noastră dar şi de
modul în care s-a organizat
Ruga. Ei l-au
invitat
pe
primarul
nostru
să
vină în vizită
în
Serbia
şi de aceea
s-a stabilit
o vizită în
data de 24
august, iar
dacă
totul
merge bine, se va semna un
parteneriat de colaborare, cu
perspectiva unei înfrăţiri.
„Pentru a ne înfrăţi este nevoie
de acordul Ministerului de Externe. Este o procedură care
durează câteva luni”, a explicat
doamna Kanalas.

Ostojićevo (în limba română
Ostoicevo, în maghiară
Tiszaszentmiklós) este o
comună tipică pentru pusta
bănăţeană, amplasată pe
malul Tisei, la circa 120 km
de Şag şi la 30 km de Kikinda. Administrativ, localitatea
face parte din municipalitatea Čoka, districtul Banatul
de Nord, regiunea Voivodina.
Are o populaţie similară ca
mărime cu cea a Şagului,
de circa 2.800 locuitori şi o
minoritate consistentă de
maghiari. Interesant este
că, potrivit Wikipedia, 300
de locuitori sunt de origine
poloneză, din sudul Sileziei.

Alimentarele nu sunt birturi!

ÎN PERIOADA verii s-au
înmulţit reclamaţiile către
primărie din partea cetăţenilor
care locuiesc în apropierea
magazinelor-alimentară,
deranjaţi de clienţii care
consumă băuturi alcoolice
acolo, chiar dacă acest lucru
este interzis. Deşi nu au dreptul să desfacă băuturi alcoolice în acele puncte, pentru un
ban în plus, unii comercianţi
şi-au făcut un obicei din a
le servi chiar în faţa magazinului. Doar că, au uitat că
nu au autorizaţie pentru aşa
ceva şi că în jurul lor trăiesc
oameni care au dreptul să
nu fie deranjaţi de activitatea
comercială.
„Fac un apel, prin intermediul

ziarului, la toţi comercianţii
care deţin alimentare pe raza
comunei Şag, să înceteze
această practică. Le reamintesc că este interzisă valorificarea băuturilor alcoolice pe
domeniul public. Acest lucru
se poate face doar în spaţii
amenajate, la restaurante şi
cafe-bar-uri care plătesc taxe
le conform codului fiscal”, a
spus primarul.

late camerele video s-a observat cu uşurinţă că ceea ce se
întâmplă în jurul magazinelor
nu este normal. „Nu vom tolera

Nu de puţine ori, vecinii
au fost deranjaţi de diverşi
„clienţi” care, după ce au băut
un pahar în plus, s-au apucat
să facă gălăgie şi scandal. Oamenii i s-au plâns primarului
şi l-au rugat să ia măsuri pentru că nu mai au linişte. Mai
mult, de când au fost insta-

acest comportament abuziv.
Alimentarele nu sunt birturi!
Este o atenţionare din partea
noastră şi cei în cauză trebuie
să ştie că dacă sunt prinşi că
vând alcool în faţa alimentarei riscă amenzi usturătoare
şi chiar închiderea unităţii”, a
avertizat primarul.
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Poliţia informează: preveniţi
infracţiunile de tâlhărie

POSTUL de Politie Şag vă
informează despre campania
de prevenire a infracţiunilor
de tâlhărie organizată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Timiş.

Scopul acestei campanii este
reducerea riscului de victi
mizare a populaţiei prin adoptarea unor măsuri preventive,
prin eficientizarea activităţii
poliţiei şi a implicării tuturor
factorilor locali cu potenţial
în prevenirea criminalităţii pe
raza comunei Şag.
Pentru reducerea riscului victimal, poliţia vă atrage atenţia
asupra următoarelor aspecte:
• să nu afişaţi în mod neglijent
în public bunuri de valoare gen
bijuterii, telefoane mobile, portofel, bani sau carduri;
• să nu intraţi în contact cu persoane străine în zone publice,
respectiv gări, baruri, pieţe şi
să nu vă lăsaţi atraşi de aceştia
în locuri ferite publicului;
• să nu consumaţi băuturi
alcoolice în compania persoanelor necunoscute.
• să nu permiteţi accesul în
locuinţe sau curţi a persoanelor
străine care, sub diferite pretexte, solicită diverse favoruri
sau care vin să comercializeze
diverse bunuri;
• să asiguraţi cu sisteme
corespunzătoare de închidere
(yale, lanţ cu lacăt etc.) uşile şi
ferestrele locuinţei;

• să nu discutaţi cu persoane străine despre situaţia
materială sau diverse bunuri
pe care le deţineţi la domiciliu;
• să nu solicitaţi sprijinul persoanelor necunoscute pentru prestarea diferitelor munci
sezoniere sau ocazionale în
gospodării;
• în orice situaţie în care
sesizaţi că în preajma locuinţei
apar persoane străine care
nu-şi justifică prezenţa sau
observaţi intenţia acestora de a
comite infracţiuni să anunţaţi
poliţia prin SNUAU 112.
• să manifestaţi atitudine
atunci când în locuri publice
observaţi că se comit tâlhării în
special prin smulgere.
NU PROTEJAŢI
INFRACTORII PRIN TĂCERE
ŞI INDIFERENŢĂ! GANDIŢIVĂCĂ VIITOAREA VICTIMĂ
A ACESTORA AŢI PUTEA FI
CHIAR DUMNEAVOASTRĂ!
Şef Post Poliţie Şag
Agent principal de poliţie
SZASZ TOMA ROBERT

PRIMĂRIA SCOATE
TERENURI LA VÂNZARE
În data de 16.07, primăria
a scos la licitaţie publică
terenuri pentru construcţia
de locuinţe, după care, în
fiecare zi de marţi, a reluat
vânzarea pentru terenurile
rămase nevândute. Primăria
înştiinţează cetăţenii
interesaţi că au mai rămas 3
terenuri pentru locuinţe cu
suprafeţe între 700 – 900 metri pătraţi şi un teren pentru
servicii publice de circa 2.100
mp. Mai mult informaţi pot fi
obţinute la sediul primăriei
Şag, str. a II-a nr. 49 sau la
tel. 0256 395 368 între orele
9.00 - 12.00, de luni până
vineri.
30 SEPTEMBRIE: TERMEN
LA PLATA TAXELOR
ŞI IMPOZITELOR
Se apropie termenul de plată
pentru a doua tranşă a taxelor şi impozitelor locale! 30
septembrie este ultima zi
în care vă mai puteţi achita
dările fără penalităţi, iar începând cu 1 octombrie se vor
percepe majorări!

CĂSĂTORII
Danciu Octavian cu
Siskovics Diana-Maria
Şerban Constantin Daniel
cu Matei Florina Ramona
Casă de piatră!

ARDEREA MIRIŞTILOR,
INTERZISĂ !

Primăria şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat
reamintesc cetăţenilor că este absolut interzisă arderea
miriştilor! Proprietarii terenurilor riscă pierderea subvenţiilor
agricole de la Uniunea Europeană!

DECESE
Pascotă Minerva
Dumnezeu să o odihnească în
pace!

