Hai la Rugă!

Primăria şi Consiliul Local îi invită pe toţi cetăţenii să participe la sărbătorirea
Zilelor Comunei şi a Rugii Şagului!

Jurnalul de Sag
,
anul VI ♦ nr.7 ♦ iulie 2011 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Pregătiri pentru Rugă şi Zilele Comunei

Editorial
Şăgenii sunt aşteptaţi să
participe la Rugă şi Zilele
Comunei
ŞAGUl se pregăteşte de
sărbătoare! Începând cu acest
an, tradiţionala Rugă va fi
completată cu Zilele Comunei,
care sunt programate pentru
data de 13-16 august. Pe lângă
evenimentele tradiţionale de
rugă, vor fi organizate activităţi
culturale şi sportive pentru toţi
locuitorii.
Deschiderea manifestărilor
va fi făcută sâmbătă, la
primărie, unde va avea loc un
eveniment mai deosebit: se vor
întâlni mai multe generaţii de
primari, viceprimari, secretari
şi angajaţi ai primăriei, pentru a depăna amintiri şi a face
o trecere în revistă a ceea ce a
fost şi ceea ce este comuna Şag
în prezent.
De la ora 14:00, va veni rândul elevilor de la şcoală să îşi
demonstreze talentul. Ansamblul de fete şi grupul de chitară
“Segovia” vor oferi un spectacol
artistic deosebit, iar colegii lor
vor pune în scenă o piesă de

teatru şi vor face un recital de
muzică populară.
Duminica va fi dedicată sportului. Cu mic cu mare, şăgenii
se vor putea întrece în sportul
pe care îl stăpânesc mai bine:
tenis de câmp, kaiac-canoe
sau fotbal. Iar pentru cei care
au îndemânare cu undiţa, se
anunţă capturi de poveste la
concursul de pescuit!
Luni, 15 august, începe
Ruga propriu zisă. După ce
vor participa la Liturghia de
dimineaţă şi vor sta la masă cu
goştii până după-masa târziu,
şăgenii vor putea asista, începând cu ora 18:00, la parada de costum popular, urmată
de mult-aşteptata horă şi de
bal. Şi în acest an, invitata
specială a Rugii va fi îndrăgita
cântăreaţa de muzică populară
Alina Trastău. Iar pentru cei
cu multă poftă de joc, hora de
marţi seara va face închiderea
celor patru zile de distracţie şi
voie bună.

Începând
cu acest an,
Primăria va
organiza “Zilele
Comunei”, o
sărbătoare
dedicată
Şagului şi care se va organiza
în acelaşi timp cu tradiţionala
noastră Rugă. Motivul pentru care am luat această
decizie este că Primăria vrea
să dea posibilitatea tuturor
cetăţenilor, indiferent de
confesiune, posibilitatea de a
sărbători împreună, de a dedica câteva zilei comunităţii în
care trăim. După cum veţi vedea şi în programul evenimentului, pe lângă tradiţionalele
manifestări de Rugă, vom mai
organiza activităţi cu caracter
cultural şi sportiv, care, cred
eu, vor întregi tabloul Rugii,
vor da un plus de diversitate,
vor atrage toate categoriile
de vârstă şi vor implica mai
bine comunitatea. Bineînţeles,
nu trebuie să uităm nicio
clipă însemnătatea Rugii
pentru creştinii ortodocşi.
Sunt convins că, împreună
cu dumneavoastră, vom face
din Zilele Comunei Şag cel
mai frumos moment din viaţa
comunităţii noastre.

Venus Oprea, primar

2

Jurnalul de Sag
,
Programul Zilelor Comunei
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2.

Activitate
• “Amintiri din administraţia locală de ieri
şi de azi”;
• Spectacol artistic oferit de Ansamblul de
fete şi grupul de chitară Segovia;
• Recital de muzică populară şi folk;
• Piesă de teatru.

3.

• Concurs de pescuit (juniori şi seniori);

4.

• Kaiac-canoe - Masters 2.000 m.

5.

• Tenis de câmp - Cupa Şagului;

6.

• Fotbal - Cupa Şăgenilor;
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7.

• Slujba la Biserica Ortodoxă;
• Parada costumului popular;
• Horă şi bal;
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8.

• Horă
• Închiderea programului.
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Sport pentru Toţi,
de zilele Comunei

Primăria şi Clubul Sportiv
“Timişul” Şag îi invită pe toţi
cetăţenii comunei să participe, în data de 14 august, la
manifestările sportive organizate cu ocazia Zilelor Şagului.
Vor avea loc competiţii de
pescuit, kaiac-canoe, tenis
de câmp şi fotbal. Cei care
doresc să participe la turneul
de fotbal, sunt rugaţi să ia
legătura cu antrenorul Adrian
Ianoşev (telefon 0744585293)
pentru formarea echipelor, pe
categorii de vârstă. Celor mai
buni, Primăria le va acorda
premii care constau în materiale sportive.

Data-ora

Locul
desfăşurării

13 august
ora 10.00

Primăria Şag

13 august
ora 14.00

Casa naţională
“Mihai Viteazul”

14 august
ora 7.00
14 august
ora 10.00
14 august
ora 13.00
14 august
ora 17.00

Râul Timiş - Şag
Râul Timiş - Şag
Casa naţională
“Mihai Viteazul”
Arena de fotbal
Şag

15 august
ora 18.00

Comuna Şag,
Biserica ortodoxă,
Casa naţională

16 august
18.00 - 24.00

Casa naţională
“Mihai Viteazul”

Ruga, prilej de rugăciune
Începând
cu acest an,
Zilele Comunei au loc în
acelaşi timp
cu
Ruga
Şagului. Preotul
paroh
Gheorghe
Săvoiu explică însemnătatea
hramului bisericii şi locul deosebit pe care Ruga îl are în
viaţa credincioşilor din Şag.
Deşi vor fi patru zile închinate
comunei, credincioşii nu trebuie să uite de însemnătatea
spirituală a rugii.
“Biserica noastră ortodoxă are
o vechime de peste 300 de ani şi
a fost sfinţită de la bun început
cu hramul Adormirea Maicii
Domnului. În acest fel, Sfânta
Maria a devenit ocrotitoarea
Parohiei. Întrucât comuna a
fost la început locuită doar de
creştini ortodocşi, în fiecare
an s-a organizat rugăciunea

şi petrecerea (mai demult era
doar balul) de Rugă. În acest
fel, această sărbătoare a ajuns
să fie celebrată de întreaga comunitate, iar Maica Domnului
este acum considerată ocrotitoare a întregului sat, indiferent de confesiune.
“Ruga” - înseamnă înainte
de toate rugăciune (de aici îi
vine şi numele). Datorită faptului că o avem patroană pe
Maica Domnului, prima dată
ar trebui să ne rugăm ei, iar
familiile şi goştii ar trebui să
vină mai întâi la rugăciunea
de dimineaţă şi abia apoi să
meargă la masă.
Ruga
se
deschide
cu
rugăciunea de la Sfânta
Liturghie din dimineaţa de
15 august. După-masa, spre
seară, în mijlocul parcului are
loc o slujbă de deschidere a
balului rugii”.
Gheorghe Săvoiu,
preot paroh
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La Şag, canotajul prinde aripi

În urmă cu un an de zile, în
luna august 2010, Consiliul
Local Şag decidea înfiinţarea
secţiei de kaiac-canoe în cadrul
clubului Timişul Şag. Scopul
principal a fost acela de a crea
activităţi extraşcolare pentru
tineretul şcolii din localitate şi
pentru utilizarea potenţialului
din zona turistică a râului
Timiş.
La aproape un an de la
înfiinţarea secţiei de kaiaccanoe, încep să apară rezultatele. Acum, activitatea
sportivă a secţiei se axează
pe performanţă şi se înscrie
în programul competiţional al
Federaţiei Române de Kaiac Canoe. Dacă la început numărul
celor înscrişi a fost mare, cu
timpul au fost selectaţi sportivii Zăbală Ramona şi Csontos Dorin. Cu multă muncă,
perseverenţă şi antrenament
susţinut, cei doi au reuşit să
obţină premii la concursurile
naţionale interjudeţene, astfel:
două medalii de aur (Ramona
- la regata de pe lacul Cinciş,

proba de conoe simplu viteză,
pe distanţa de 200 şi 500 m) şi
două medalii de bronz (Dorin).

tura şi în acelaşi timp să practice sportul îndrăgit, canoe.

Ramona este absolventă a clasei a 8-a a Şcolii generale Şag,
fiind totodată şi premiantă.
Acum urmează Liceul „Ion Mincu” secţia arhitectură. Ceea ce
şi-a dorit cu multă ardoare, s-a
îndeplinit: să studieze arhitec-

Primăria Şag şi-a asumat
sprijinirea celor doi sportivi,
în măsura posibilităţilor materiale şi financiare de care dispune. Să le ţinem pumnii şi să
le urăm cu toţii mult succes!

În perioada12 iulie - 4 august, Ramona şi Dorin se
află în cantonament la clubul sportiv Dinamo, pe malul
lacului Snagov şi se pregătesc
pentru campionatul naţional
de kaiac-canoe care se va
desfăşura în perioada 5-6 august pe lacul Bascov-Budeasa
(lângă Piteşti).

Ştiri pe scurt
LIMITATOARE DE VITEZĂ
Datorită traficului în creştere şi a
vitezei excesive cu care se circulă
pe străzile comunei, Primăria
a decis să instaleze patru limitatoare de viteză în zona centrală,
pe străzile I şi II. Măsura cu ca
racter preventiv este menită să
evite producerea de accidente şi
să ofere un plus de protecţie pietonilor, în special copiilor care
circulă în apropierea şcolii.

BANI PENTRU STAŢIA DE
TRATARE A APEI
Guvernul a alocat comunei
Şag un miliard de lei vechi
pentru staţia de tratare a apei.
Lucrările la această investiţie
sunt într-un stadiu avansat
şi se apropie de finalizare, recent fiind instalate filtrele de
tratare a apei.
IGIENIZAREA DE VARĂ
Pe toată durata verii, Primăria
efectuează lucrări ample de
igienizare a instituţiilor pu
blice din comună. Se pune
accent deosebit pe şcoală şi
grădiniţă, pentru ca acestea să
fie pregătite de începerea anului şcolar.

BILETE DE CĂLĂTORIE
PENTRU VETERANI
Veteranii de război şi persoanele îndreptăţite sunt rugaţi
să se prezinte la primărie, la
biroul viceprimarului Ştefan
Bădăi, pentru a ridica biletele
gratuite de călătorie.
CONTRACTE DE
ÎNCHIRIERE
Persoanele care au obţinut
punctajul necesar şi care vor
beneficia de un apartament la
blocurile sociale, sunt rugate
să se prezinte la Primărie începând cu data de 1 august
2011 pentru a ridica contractele de închiriere.
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Deponeul de la Ghizela, finalizat

TERENURILE
LICITATE AU FOST
VÂNDUTE

Deponeul de la Ghizela este
gata fiind pregătit să primească
primul transport de gunoi din
gospodăriile timişenilor.
“Pentru
Şag,
această
investiţie este extrem de
importantă, pentru că va pune
capăt definitv coşmarului pe
care l-a reprezentat groapa de
gunoi de pe teritoriul comunei”, a declarat primarul Venus
Oprea.
Lucrările la deponeul de
la Ghizela au demarat pe banii Consiliului Judeţean Timiş
(CJT) beneficiind şi de fonduri
europene. Proiectul, în ansamblul său, cuprinde construirea şi utilarea deponeului de
la Ghizela, construirea staţiei
de transfer de la Timişoara,
a centrelor de colectare de la
Jimbolia, Deta şi Făget, dar
şi închiderea depozitelor de
la Şag-Parţa, Lugoj, Buziaş,
Sânnicolau Mare, Jimbolia şi

Făget. Toate acestea au costat
50 de milioane de euro. Din
aceşti bani, numai deponeul de
la Ghizela a costat 21 milioane
de euro, din care 16 milioane
de euro sunt bani din fonduri
europene, restul de la bugetul
central şi judeţean.
”Este o realizare deosebită
pentru CJT, pentru Timiş.
Deponeul deserveşte toate
gospodăriile timişene, toţi locuitorii de la oraşe, comune ori de
la sate. Mă bucur că acest proiect modern şi ecologic a devenit realitate. Personal am ţinut
foarte mult ca deponeul să se
finalizeze şi să fie operaţional.
Investiţia a presupus un efort
financiar
substanţial
din
partea CJT. Dar a meritat. Deponeul de la Ghizela rezolvă
problema depozitării deşeurilor
din întreg judeţul” spune Constatin Ostaficiuc, preşedintele
CJ Timiş.

Articol publicitar

Servicii funerare complete

La începutul lunii iulie, în comuna noastră s-a deschis societatea de pompe funebre a
lui Buza Ştefan, amplasată la
drumul naţional, nr. 53, vis-avis de terenul de fotbal.
Acesta oferă servicii funerare
complete, inclusiv intermedierea actelor, aducerea decedatului de la spital şi pregătirea
lui pentru înmormântare.
Transportul este gratuit.

Pentru mai multe informaţii,
sunaţi la nr. tel. 0731868943
sau 0732603461.

Primăria a reuşit să vândă
cea mai mare parte din
terenurile din zona PUZ Vest
scoase la licitaţie. Din cele
19 parcele scoase la vânzare, până la data închiderii ediţiei, au fost vândute
13 parcele. În cea mai mare
parte, cumpărătorii au fost
de la oraş. „Deşi este criză,
am reuşit să vindem aceste
terenuri. Şagul este o comună
tot mai atractivă pentru cei
de la oraş şi în plus, oferim
utilităţi care lipsesc chiar
şi în unele cartiere noi din
Timişoarei. Nouă ne lipseşte
curentul electric, care ne-a
dat multe bătăi de cap, dar
proiectul este acum într-un
stadiu avansat” a explicat
primarul. „Au mai rămas 6
parcele, care se vor vinde în
perioada următoare. Cel mai
important lucru este că banii astfel obţinuţi ne vor permite să continuăm investiţiile
în infrastructura comunei”, a
concluzionat primarul.
MICĂ PUBLICITATE
Vând teracotă la preţuri avantajoase. Tel: 0743861853

CĂSĂTORII
Bold Emil Daniel cu
Duciuc Gabriela
Prăjan Marcel cu
Puie Ionela
Casă de piatră!

DECESE

Băran Antonina

Dumnezeu să o ierte!

