Hramul Mănăstirii Şag

În data de 29 august se va ţine hramul Mănăstirii Şag “Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul”.
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Zilele Comunei şi Ruga

Editorial

Şagul a fost patru zile în
sărbătoare, Zilele Comunei
şi Ruga
Hramul bisericii ortodoxe din
Şag a debutat cu tradiţionala
slujbă de deschidere a Rugii,
la care a participat şi preotul
de la Şag. După slujbă, toată
lumea s-a deplasat la căminul
cultural pentru a asista la
programul artistic susţinut de
trupa de dansuri din localitate. Au urmat apoi hora, apoi
dansuri şi petrecere până spre
dimineaţă. Au întreţinut atmosfera cântăreţele de muzică
populară Alina Ştefănescu şi
Alina Trastău. Deşi ziua de
rugă a căzut lunea, oamenii
au venit în număr neaşteptat
de mare. „Ca niciodată, a fost
foarte multă lume. Oamenii
sărbătoresc cum se cuvine

hramul bisericii. Au fost şi foarte mulţi musafiri, rude, prieteni şi oameni de la oraş.
Cred că a fost cea mai reuşită
rugă din ultimii ani”, a spus
primarul.
A doua zi de rugă, la Şag a
venit Ansamblul Bujorul din
Traian Vuia care a prezentat
un program excelent. „Cu cât
comunele sunt mai îndepărtate
de oraş, cu atât tradiţiile se
păstrează mai bine. Ei au
o trupă de dans completă,
formată în mod egal din fete
şi băieţi. Din păcate formaţiei
de dansuri a Şagului îi lipsesc
băieţii şi ne-am dori ca şi la noi
să vină băieţii la dansuri populare.” Şi a doua zi, petrecerea
s-a încheiat în toiul nopţii.
Este important că pe durata
rugii nu s-au înregistrat evenimente neplăcute şi că toată
lumea s-a comportat în mod
civilizat. Un rol important l-a
jucat Poliţia şi Jandarmeria,
care au asigurat paza pe întreaga durată a manifestărilor.

Mă bucur să
pot spune că
anul acesta atât
Ruga, cât şi
Zilele Comunei,
au fost un real
succes. Doresc
să le mulţumesc în primul
rând oamenilor, care au venit
într-un număr neaşteptat de
mare să se bucure de hramul
bisericii şi prin felul extraordinar în care s-au comportat
au demonstrat încă o dată
că Şagul este o comună
civilizată. Am fost plăcut
impresionat şi de prezenţa
în număr mare a tinerilor,
care au participat atât la
manifestările culturale, cât şi
la cele sportive.
Vreau să mulţumesc şi Poliţiei
şi Jandarmeriei pentru sprijinul pe care ni l-au oferit şi că,
eventualii scandalagii au fost
repede trimişi acasă sau, cel
puţin intimidaţi de prezenţa
lor. Vreau să vă mărturisesc
că am evitat să chemăm
oameni politici pentru că am
considerat că aceste sărbători
sunt ale comunei şi nu trebuie
politizate. Sper că de-acum
înainte să se respecte zilele
localităţii şi în fiecare an să
fie cel puţin la fel de reuşite
ca în 2011.

Venus Oprea, primar
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Amintiri din administraţia de ieri şi de azi

Zilele Comunei au debutat sâmbătă, 13 august, cu o
întâlnire la care au participat,
cu excepţia a 2-3 persoane, toţi
foştii primari şi secretari, dar
şi angajaţi din primărie, preotul ortodox şi doamna Stancu, fosta directoare a şcolii.
Cu toţii s-au bucurat să se
revadă şi au depănat amintiri.
Primarii au făcut o paralelă
între modul în care s-a făcut
administraţie în mandatele lor
şi cum sunt legile în prezent.
Cu toţii au căzut de acord că
în trecut se făcea mai puţină

administraţie faţă de acum.

Înainte de 1989, viaţa
primăriei se axa mai mult pe
agricultură, apoi a urmat o
perioadă între 1990 – 1992
când totul a trebuit schimbat,
apoi pentru mulţi ani principala preocupare a fost rezolvarea
problemelor legate de terenuri
şi case, pentru ca în prezent
administraţia să fie orientată
către investiţii pentru dezvoltarea comunei.
„Bineînţeles

că

au

fost

perioade diferite, cu probleme
şi abordări diferite. Faptul că
astăzi, Primăria se poate orienta către viitor se datorează
în bună măsură şi predecesorilor mei, care au avut
o continuitate de măsuri în
interesul comunei, pentru a
rezolva problemele trecutului
şi a trece comuna prin perioada tranziţiei”, a spus primarul
Venus Oprea. „Le mulţumesc
tuturor celor care au participat astăzi şi sper să refacem
această întâlnire şi în anii
următori”, a mai spus acesta.

Sport de Zilele Comunei Şag

A doua zi s-a desfăşurat sub
semnul sportului. Cu mic cu
mare, şăgenii au ieşit să facă
puţină mişcare şi să îşi demonstreze calităţile sportive.

Cupa Şăgenilor a adunat la
start 8 echipe formate din tineri
dar şi din cei trecuţi de prima
tinereţe. Din păcate, au existat
mulţi care ar fi dorit să participe dar s-au decis mai târziu
şi nu au apucat să se înscrie la
timp, însă sunt aşteptaţi anul
viitor. Echipele au luat în serios concursul şi în final, Cupa
Şăgenilor a fost câştigată de cea
mai bună echipă, chiar dacă,
exact ca la orice competiţie
strânsă, au fost şi nemulţumiţi
de rezultat.
De concursul de caiac-canoe
s-a ocupat domnul consilier local Pavel Alexandru. În cadrul
manifestării au participat şi
concurenţi din oraş şi din
LUCRĂRI LA DRUMURI
În data de 24 august expiră
contractul pe care primăria l-a
încheiat cu o firmă italiană pentru modernizarea drumurilor din
zona Chicago. După ce firma cu
pricina a intrat în faliment şi a
sistat complet lucrările, primăria

comună. Invitatul special a fost
secretarul general al Federaţiei
de Caiac-Canoe, Daniel Stoian.
Un fapt extrem de îmbucurător
este că la toate aceste
manifestări sportive organizate cu ocazia Zilelor Comunei au participat foarte mulţi
tineri, atât ca şi participanţi,
dar şi ca susţinători. Aceste
concursuri au fost o adevărată

atracţie şi de aceea, primăria
ia în calcul ca, împreună cu
şcoala şi cu oamenii de cultură
să continue să îi stimuleze în
special pe tineri şi să îi susţină
în
desfăşurarea
diferitelor
sporturi deoarece printre ei
sunt multe talente care abia
aşteaptă să fie descoperite. “În
loc să îşi petreacă timpul liber
prin localuri, mai bine să practice sporturi”, a spus primarul.

Ştiri pe scurt
a trecut la procedurile legale ne
cesare pentru a rezilia contrac
tul şi a scoate cât mai urgent la
licitaţie lucrările rămase nefinalizate. Deşi procedurile legale
de licitaţie vor mai dura câteva
săptămâni, se fac eforturi pentru
a accelera timpii de construcţie.

LICITAŢIE PENTRU CURENT
A fost scoasă la licitaţie lucrarea de extindere a reţelei de
alimentare cu energie electrică
în zona PUZ Vest. „Suntem în
faza premergătoare încheierii
contractului”, a spus primarul.
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Un primar de sacrificiu

Nelu Stănescu, primul primar al comunei după 1990,
este unul dintre participanţii
la manifestarea „Amintiri din
administraţia locală de ieri şi
de azi”. Cu această ocazie, l-am
interpelat pentru un interviu,
deschizând astfel o serie de
reportaje cu foştii primari ai comunei.

caldă şi multe altele. Drept
dovadă, tovarăşul nu mai poate
să ducă în spate acest stil.
Haideţi să nu-l mai ţinem şi să
căutăm o altă variantă!> După
vreo 15 minute, am mulţumit
frumos, iar oamenii s-au ridicat
în picioare şi au aplaudat. Era
cu o lună înainte de Congres”,
povesteşte cu însufleţire fostul
primar. „Din momentul acela

problemă. Iar mentalitatea oamenilor după revoluţie era foarte ciudată. Toţi credeau că
au dreptate şi veneau la noi cu
tot felul de cereri. La primărie
eram doar cinci angajaţi şi nu
existau consilieri. Legile vechi
nu permiteau să angajăm sau
să facem nimic. Am avut un
buget de numai trei sute de mii
de lei pe an, adică echivalentul
L-am întrebat cum
a trei Dacii, abia sus-a simţit la această
ficient pentru a plăti
întâlnire, după 20 de
salariile şi cheltuie
ani de când a ocupat
lile de întreţinere”.
fotoliul de primar.
Principala problemă
„A fost o întâlnire
cu care lumea veemoţionantă, doar şi
nea la primărie după
pentru faptul că neRevoluţie a fost legată
am întâlnit mai mulţi
de pământ. Dar legea
oameni care am înera neclară. Era sucercat să facem ceva
ficient să aduci doi
pentru comuna Şag.
martori şi legea îţi
Cum a spus şi dompermitea să revendici
Nelu Sănescu a fost primul primar al
nul primar Puta, care
o proprietate. Asta a
comunei Şag după Revoluţia din 1989
este cel mai în vârstă
lăsat loc multor abudintre noi, în diferite
zuri. Până în 1996perioade, fiecare s-a lovit de am avut după mine un securist 1997, în primărie nu s-a voralte probleme, dar întotdeau- care a lucrat până la Revoluţie. bit despre altceva decât despre
na am ţinut la inimă interesul Dacă nu venea Revoluţia, ieşea case şi pământ.
cetăţenilor”, a spus emoţionat rău de tot pentru mine”.
domnul Stănescu.
În 1992 au avut loc primele
Vorba s-a dus repede în sat alegeri şi Stănescu s-a înscris
Povestea sa este demnă de şi toţi şăgenii au aflat despre în cursă deşi nu credea că va
un roman. Şăgean get-beget, isprava lui Nelu Stănescu. Aşa câştiga. „Mi-am dat seama că
anul 1989 l-a prins ca simplu că, atunci când dictatura a lumea dorea să schimbe totul
muncitor la ELBA. „Înainte de căzut şi s-a pus problema alege- şi credea că va veni cineva care
Congresul XIV, toată lumea rii unui nou primar, adunaţi la va face şi mai mult”. După
trebuia să îşi dea adeziunea căminul cultural, oamenii l-au alegeri s-a retras din politică
că este de acord cu realegerea propus pe el să fie primar şi şi de atunci este administralui Nicolae Ceauşescu. ELBA l-au ales fără să clipească, doar tor al unei cabane de pe ma
fiind foarte mare, adunarea cu urale şi aplauze. „Eram un lul Timişului, iar de 3 ani este
generală de partid cuprindea simplu muncitor. Mie nimeni administrator al unei hotel al
câteva sute de oameni. În acea nu avea ce să-mi reproşeze. firmei Bega. „Oricum, a fost o
adunare s-au înscris la cuvânt Aveam nişte idealuri, era o eu- perioadă frumoasă din viaţa
mai multe persoane. M-am în- forie de nedescris”, mai spune mea. Astăzi comuna merge
scris la cuvânt, m-am ridicat acesta.
bine şi acest fapt se datorează
în picioare şi am spus: <Din
faptului că are nişte oameni
punctul meu de vedere, nu Ceea ce astăzi ar fi consi deosebiţi. Dar este important
avem un program pentru co- derat un coşmar, atunci s-a şi ca un primar să aibă o conpii, nu avem program în limba întâmplat: Stănescu s-a tre tinuitate. Toţi cei care am fost
maternă a diferiţilor cetăţeni, zit primar în mijlocul unui vid primari am încercat să ducem
nu avem program de televizi- legislativ. „Nu aveam o bază înainte această comună”, a
une, nu avem lumină, apă legală ca să putem rezolva vreo conchis fostul primar.
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Plaja Monte Carlo: 7 scene de muzică house

sia Felon, DJ Papagal sau DJ
Optik. Invitatul special al evenimentului, Jonas Stenberg, a
întreţinut atmosfera sâmbătă,
de la ora 2 şi până dimineaţa.
Muzicianul suedez şi-a mo
delat un ritm propriu, fiind
foarte apreciat de fani.

House Parade 2011 a adus
DJ din ţară şi din străinătate
care au ţinut concerte pe şapte
scene amenajate special.
Pentru trei nopţi, Şagul a devenit capitala muzicii house,
aducând pe plaja Monte Carlo de pe malul Timişului zeci
de DJ din România şi din
străinătate, specializaţi pe
muzică electronică. Cele şapte
scene au fost dedicate fie
care unui stil diferit de muzică

electronică, de la trance, house,
techno, drum & bass, dubstep
şi chiar psychedelic.

Organizatorii spun că ediţia din
acest an a avut un mare succes
şi îşi cer scuze faţă de localnici
dacă muzica tare i-a deranjat.
Pentru comună, manifestarea
a fost o excelentă ocazie de a se
face cunoscută.

Cele trei nopţi, de vineri, 12
august, şi până duminică, au
fost scăldate de jocuri de lumini şi muzică bună, apreciate
de împătimiţii muzicii electronice care s-au mutat cu cortul
pentru mai multe zile direct pe
plajă, pentru a nu rata niciun
concert. În deschiderea festivalului, a urcat @tti, Felis-

House Parade este un festival de muzică electronică ce
îşi are originea la Timişoara.
Festivalul a fost organizat în
perioada 2004-2010 în diferite
oraşe din ţară, ca anul acesta
să se întoarcă în aproprierea
Timişoarei, pe plaja de la Şag,
unde au participat câteva mii
de persoane.

Poliţia informează
Parcarea autoturismelor pe spaţiile
publice
Poliţia Şag îi sfătuieşte pe
toţi locuitorii să îşi parcheze
maşinile în curte, pentru a evita furturile. Pentru hoţi, fiecare
maşină nesupravegheată, fără
sistem de alarmă şi adeseori
rămasă descuiată, reprezintă
o adevărată invitaţie la furt.
Circulaţia pietonilor
pe carosabil
În ciuda faptului că în comuna
Şag, o bună parte din străzi
dispun de trotuare, foar
te mulţi cetăţeni încă se mai
deplasează pe carosabil. Pentru a preîntâmpina evenimentele neplăcute, dar şi pentru
propria lor siguranţă pietonii

sunt sfătuiţi să folosească întotdeauna trotuarele.
Declararea
angajaţilor ŞI EVIDENŢa
POPULAŢIEI
Poliţia Şag le reaminteşte angajatorilor care aduc muncitori sezonieri, că au obligaţia
ca în termen de 15 zile să informeze poliţia pentru luarea
acestora în evidenţă.

calnicilor, cu atât
mai mult cu cât
s-a constatat că
marea majoritate a
furturilor care s-au produs în
gospodăriile şăgenilor au fost
efectuate de persoane care au
lucrat ca zilieri neînregistraţi
pe şantierele de construcţii.

CĂSĂTORII

De asemenea, persoanele care
domiciliază în Şag dar nu şiau făcut mutaţiile, sunt rugate
să îndeplinească formalităţile
necesare conform legii.

Pătraşcu Mihai Lucian cu
Moruzi Nicoleta Amalia

Este foarte important de ştiut
că cel evidenţa persoanelor
străine care muncesc pe teritoriul comunei este o măsură
de siguranţă în avantajul lo-

Casă de piatră!

Gutuleanu Liviu Ilie cu
Rus Andreea
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