COŞURILE DE FUM LA CONTROL
Pompierii avertzează: curăţaţi coşurile de fum înainte de
venirea frigului!
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Noul an şcolar a început cu dreptul

13 septembrie a însemnat începutul unui nou an şcolar
pentru elevii din Şag. Festivitatea de deschidere a început
cu un salut din partea directorului, a primarului dar şi a
poliţiei.Apoi, clasele I-II şi grupul muzical Segovia, condus de
învăţătorul Alexandru Faur, au
interpretat muzică clasică şi o
adaptare folk-rock. A avut loc şi
o scurtă ceremonie religioasă.
„În noul an şcolar ne propunem să avem rezultate mai bune
la bacalaureat şi să creştem
nivelul rezultatelor copiilor”, a
declarat domnul director Nicolae Zincă. Planul de şcolarizare
a fost respectat, iar conducerea şcolii nu a fost nevoită să
desfiinţeze nici o clasă şi nici
să disponibilizeze cadre didactice.
La început de an, situaţia şcolii
este în general una pozitivă,
dar există şi câteva mici probleme. Numărul total de elevi a

rămas constant, la 263, doar la
grădiniţa cu program prelungit
existând un surplus de înscrieri, fiind depăşit numărul de
locuri disponibile.

existente. În total şcoala are
5 posturi de educator, 4 de
învăţător şi 11 de profesor, unii
dintre aceştia având norme şi
în alte localităţi. Începând cu
acest an, în şcoala noastră
vor preda patru profesori noi:
Ionuţa Iorga la catedra de limba română, care a înlocuit-o
pe doamna profesoară Ioana
Dragomir, Ecaterina Animia
la matematică, Pavel Pâşlea la
educaţie tehnologică şi Sorina
Sârcă la biologie, în locul doamnei Veronica Andreici, care
s-a pensionat. De asemenea,
la grădiniţă, a fost titularizată
doamna educatoare Georgeta
Roşu.

Deschiderea şcolii a adus o Cu sprijinul primăriei, conduveste mai puţin bună pen- cerea şcolii doreşte să se ocupe
tru elevii care învăţau în lim- de clădirea revendicată de Biserica catolică, să
ba germană. Secţia
ŞCOALA
ŞAG
efectueze lucrări de
lor a fost desfiinţată
ÎN
CIFRE
reparaţie care să
datorită numărului
mult prea mic de 20 cadre didactice stopeze degradarşcolari (7 copii de ani
78 preşcolari ea acesteia şi să
permită utilizarea
diferiţi, simultan) şi a
ei. „Reprezentanţii
faptului că doamna
bisericii
ne-au
învăţătoare a ieşit
lăsat-o
în
folosire,
dar
statula pensie. Limba germană va
continua însă să fie studiată tul ei este încă neclar. Ne-am
ca limbă maternă, iar celelalte dori ca în acea clădire să facem
materii vor fi predate în limba un centru de documentare, o
română. O altă problemă de bibliotecă”, a mai spus domnul
început de an, pentru care se director. De asemenea, dacă
caută urgent soluţii, este lipsa se clarifică situaţia terenului
şcolii, la rândul lui revenditotală a îngrijitorilor.
Colectivul de profesori a suf- cat de Biserică, se va încerca
erit câteva modificări, dar fără amenajarea curţii şi a unui
a afecta numărul de posturi teren de sport pentru elevi.

185 elevi
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NOUL PUG PE ULTIMA
SUTĂ DE METRI

Cele două dezbateri pe tema
modificării Planului Urbanistic General al comunei au
stârnit interesul câtorva zeci
de şăgeni. Unii dintre ei au
făcut şi câteva propuneri de
modificare, cele mai pertinente urmând a fi introduse
de către firma de proiectare
în planul final. “Mă bucur că
oamenii şi-au dat interesul şi
au venit la dezbatere, pentru
că este numai în interesul
lor. Fac apel la cetăţeni să
vină cât mai des la dezbaterile publice organizate de noi”,
a spus domnul primar. Până
la sfârşitul anului, acesta,
proiectul va fi pus pe masa
comisiilor din Consiliul Local pentru finalizare. După
adoptarea lui de către Consiliul Local, noul PUG nu
va mai putea fi modificat în
următorii 10 ani.

APARTAMENTELE
SOCIALE, ÎNREGISTRATE
La şedinţa Consiliului Local din 16 septembrie, aleşii
noştri a fost decis soarta
blocurilor sociale construite

Vă invităm din nou la rugă!

Comunitatea maghiarilor din Şag vă
aşteaptă la Rugă, ca să ne simţim
bine cu toţii şi să dansăm în ritmuri
tradiţionale şi moderne. Aceasta se
va desfăşura în 25.09.2010, orele
20, la Căminul Cultural din Şag.
Vă informăm că va cânta
renumita formaţie
4+2 ASSZINKRON
Intrarea este gratuită!
Vă aşteptăm cu drag!

Rectificare de buget
Bugetul comunei a fost redus cu 119.000 lei. Consilierii locali au aprobat în şedinţă
extraordinară, rectificarea în
minus a bugetului Şagului, ca
urmare a retragerii de fonduri repartizate Şagului pentru
2010.
Astfel, Finanţele au procedat la tăierea a 86.000 lei de
la învăţământ, pentru a pune
în practică măsura de reducere a salariilor cadrelor didactice cu 25%. Au mai fost

“Nu e o situaţie deloc uşoară.
Trebuie să ne descurcăm cu
bani mai puţini şi să facem tot
posibilul ca plata dascălilor
să se facă la timp. Sperăm,
totuşi, ca această perioadă
de criză, să treacă cât mai repede”, a declarat primarul comunei, Venus Oprea.

Expiră termenul pentru plata
taxelor şi impozitelor
Mai sunt doar câteva zile până
la data limită până la care
cetăţenii pot plăti taxele şi impozitele locale aferente semestrului II al anului 2010.

în comuna noastră cu fonduri de la stat. Prin urmare
va avea loc apartamentarea
clădirilor şi în cel mai scurt
timp se va face întabularea
lor în Cartea Funciară. Apartamentele astfel înregistrate,
vor fi atribuite numai persoanelor evacuate, conform
Legii 10.

tăiaţi 15.000 lei de la bugetul
ajutoarelor sociale. În schimb,
de la bugetul judeţean au fost
alocaţi în plus 18.000 lei din
cotele defalcate de TVA

Departamentul de taxe şi impozite al Primăriei informează
că depăşirea termenului de
30 septembrie atrage după
sine aplicarea unor majorări
de întârziere în cuantum de
2% pe lună sau fracţiune de
lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, conform

OUG nr. 39/21.04.2010.
Totodată, 30 septembrie este
data până la care, conform
O.U.G. nr. 59/30.06.2010, persoanele fizice ce deţin două sau
mai multe clădiri sau care deţin
mijloace de transport cu capacitate cilindrică de peste 2.000
cm3 beneficiază de bonificaţia
de 10% pentru diferenţa de impozit recalculată.
Bonificaţia se acordă exclusiv
pentru plăţile efecutate până
la data de 30 septembrie 2010.
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Micul Mare Şahist

Căminul Cultural a găzduit în
data de 11 septembrie 2010
competiţia „Micul Mare Şahist”,
organizată de Primăria Şag şi
coordonată de doamna referent cultural Marcela Băran.
Sprijinită financiar de Consiliul Judeţean Timiş, prin
agenda culturală a judeţului,
manifestarea a reunit copii iubitori ai sportului minţii, din
Şag şi din mai multe localităţi
din zona noastă. În competiţie
s-au înscris 60 de jucători din
Şag, Chişoda, Giroc, Giarmata, Dudeştii Noi, Săcălaz şi
Timişoara. Ei au fost împărţiţi
în trei categorii de vârstă, fete
şi băieţi separat, cel mai mic
dintre participanţi având numai 6 ani.
Micii şahişti au avut la
dispoziţie 7 runde în sistem
elveţian, pentru a-şi demonstra abilitatea, iar la final, cei
mai buni au fost premiaţi cu
cupe, medalii şi cărţi de şah.
LOCUL I LA
“LADA CU ZESTRE”
Doamna
referent
cultural
Marcela Băran ne-a informat
că, la finalul concursul „Lada
cu zestre”, Şagul a luat 3
premii I. Doamna Băran ne-a
spus că fetele de la ansamblul

Concurs de
Cunoştinţe Generale
Doamna Marcela Băran
ne-a informat în această
toamnă va avea loc un concurs de cunoştinţe generale
intitulat “Traian Vuia
1872-1950”. reamintim că
în această toamnă s-au
împlinit 60 de ani de la
moartea celebrului inventator bănăţean, prilej cu care
Consiliul Judeţean, în colaborare cu primăriile din
judeţ, organizează o serie
de manifestări culturale.

PREMIANŢI DIN ŞAG

ZIUA ŞCOLII
Şcoala Şag se pregăteşte să
sărbătorească Ziua Şcolii,
care va avea loc în data
de 26 octombrie. Profesorii şi elevi promit să vină
cu multe surprize pentru
şăgeni.

„Flori de iasomie”, s-au bucurat de un mare succes, atât
din partea publicului cât şi din
partea juriului, obţinând două
locuri I, la categoriile “dansuri”
şi “obicei”. Nu s-a lăsat mai
prejos nici grupul de ghitarişti
“Segovia Şag”, condus de

învăţătorul Alexandru Faur. Ei
au încântat auzul juriului şi
au fost desemnaţi cei mai buni
din judeţ în cadrul secţiunii de
concurs „cămine culturale”.
Reaminitm că în acest an,
marele premiu a revenit Ghirodei.

• Domşa Andreea
(cupă şi medalie)
• Antal Andrei (cel mai tânăr
concurent, cupă şi medalie)
• Kocsis Isabela (medalie)
• Gheorghe Amalia (medalie)
• Löb Chris (medalie)
• Pascu Andreea (medalie)
• Gonciar Bianca (medalie)

Mere la şcoală, pentru elevi
Au fost aprobate cererile de
finanţare a programului “Fructe
în şcoli” pentru anul 2010-2011.
Programul naţional urmăreşte
îmbunătăţirea
alimentaţiei
elevilor, prin oferirea din partea

statului de fructe, mai exact
mere.
Începând cu luna octombrie ele
vor fi distribuite fiecărui elev din
clasele I-VIII. Aceste fructe ar
urma să fie achiziţionate de la
furnizori locali, în limita valorii de

0,3 lei/elev/zi. De fructe vor beneficia numai elevii care au fost
prezenţi la cursuri, nu şi cei care
au lipsit.

Durata programului este de 100
de zile de şcoală de la data înce-

perii distribuirii.
Pe această cale, primăria face
apel la părinţi să ia foarte în serios acest semnal din partea
statului şi să fie mult mai atenţi
la alimentaţia copiilor, întrucât
există probleme majore în acest
sens (obezitate, sedentarism etc.).
În acest program au fost alese
merele pentru că au un conţinut
ridicat de vitamine şi pentru că
raportul dintre preţ şi calităţile
nutriţionale este cel mai bun.
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Deputatul nostru, ministru
al Agriculturii
Valeriu Tabără, deputatul colegiului
nostru, este din nou ministru al Agriculturii. El a mai deţinut această
funcţie între anii 1994 – 1996, în guvernul Nicolae Văcăroiu, iar acum l-a înlocuit pe Mihail Dumitru, remaniat.

Pentru o zi, toată România se mobilizează pentru
o curăţenie generală la
nivel naţional! Sâmbătă,
25 septembrie, pune şi tu
umărul pentru o Românie
mai curată! Pentru detalii
vizitaţi site-ul
www.letsdoitromania.ro
CĂSĂTORII
(august)

Jinca Aurel Silviu cu
Matei Florina
Juca Ciprian Daniel cu
Andreici Ramona Bianca
Beltec Mircea cu
Cîmpan Andreea-Loredana
Casă de piatră!

DECESE

(august)
Precup Augustin
Drăghici Elena

Dumnezeu să-i ierte!

Încă de la preluarea funcţiei, el a
anunţat o serie de măsuri drastice împotriva celor care nu-şi lucrează şi nu-şi
îngrijesc pământul. Democrat-liberalul
are de gând să impună penalităţi de 60
de euro la hectar, adică exact cuantumul pe care îl primesc ca subvenţie.
Scopul este combaterea fenomenului de abandon al culturilor
(favorizat şi de impozitele pe teren mult prea mici) şi implicit de
răspândire a buruienilor la culturile vecine.

ISU Banat atenţionează
Pompierii atrag atenţia că,
odată cu sosirea frigului, fiecare gospodărie trebuie să ia
o serie de măsuri preventive
pentru a evita posbile incendii.
Pentru mijloacele de încălzire
• nu se vor lăsa la uscat lemne
sau rufe la distanţe mai mici de
1m faţă de sobele metalice şi
50 cm faţă de cele din teracotă;
• în faţa focarelor se vor amplasa foi de tablă cu dimensiunile
de 50x70 cm;
• nu se va lăsa focul nesupravegheat sau în grija copiilor;
• nu se va aprinde focul în sobe

cu ajutorul lichidelor inflamabile;
• pe timp geros nu supraîncălziţi
sobele, prin căldura radiantă
acestea pot aprinde obiectele
din jur;
• nu se vor folosi sobe cu uşi
defecte;
• depozitarea jarului şi cenuşii
se va face numai în gropi special amenajate.
De asemenea, pompierii atrag
atenţia proprietarilor de case
să verifice şi să cureţe din timp
coşurile şi instalaţiile de eva
cuare a fumului.

Poliţia informează
Începerea noului an şcolar
aduce în centrul atenţiei copiii
noştri şi problemele cu care
ei se confruntă. Vă punem la
dispoziţie câteva sfaturi utile
pentru prevenirea delicvenţei
juvenile.
• evitaţi încrederea “oarbă” în
copilul dvs. şi nu supraevaluaţi
educaţia de care a beneficiat
copilul din partea dvs;
• comunicaţi cu copilul dvs.;
fiecare copil trebuie înţeles

şi personalitatea lui trebuie
respectată;
• fiţi fermi cu copilul, dar
nu agresivi; violenţa nu este
nicidecum o modalitate de
soluţionare a problemelor, ci
mai degrabă le amplifică;
• luaţi în considerare avertismentele primite din partea
şcolii, cunoştinţelor, sau altor
persoane, despre eventualele
schimbări negative ale comportamentului copilului dvs.;
• interesaţi-vă permanent de

situaţia şcolară a copilului;
• lipsa de supraveghere
este dăunătoare; faceţi tot posibilul ca să cunoaşteţi care
sunt prietenii şi preocupările
copiilor dvs;
• apelaţi imediat la medic, la
consilierul şcolii, la psiholog
sau la alţi specialişti în domeniu, atunci când observaţi
ceva în neregulă în comportamentul copilului dvs.

