INVITAŢI DIN UNGARIA LA HRAMUL BISERICII CATOLICE
Cu ocazia hramului bisericii romano-catolice, administraţia locală a
strâns legăturile cu o localitate din Ungaria. Detalii în pag.2
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Editorial
Dragi şăgeni,

A început noul an şcolar

ANUL şcolar 2013 – 2014 a debutat la Şag cu speranţe mari şi
dorinţa de a face performanţă.
La manifestarea de deschidere
găzduită în incinta Căminului
Cultural a fost prezentă şi doamna Ramona Vasiescu, inspector în cadrul ISJ Timiş, o
susţinătoare a şcolii noastre.
După slujba ţinută de preotul
Gheorghe Săvoiu, au urmat

cuvintele primarului şi a directoarei. În discursul inaugural,
doamna directoare Georgeta
Roşu le-a mulţumit colegilor,
părinţilor şi autorităţilor locale, cu speranţa că în acest an
se vor face paşi înainte pentru
ca la Şag să existe rezultate tot
mai bune.
Vă prezentăm mai jos, cadrele
didactice ale Şcolii Şag.

CADRELE DIDACTICE ALE ŞCOLII ŞAG
Grădiniţa cu Program Prelungit
Grupa mică
Grupa mijlocie
Grupa mare

Râmneanţu Simona
Băcilă Irina
Roşu Georgeta şi Antanas Floric
Şcoala Gimnazială

Învăţătorii: Lucia Sufana, Lupulescu Carmen,
Faur Alexandru, Nicolov Dan
Educaţie fizică

Radu Cosmin

Matematică - Fizică

Zâncă Nicolae

Limba română

Ienea Claudia

Chimie - Fizică

Militaru Mihaela

Geografie - Istorie
Limba engleză
Limba germană

Crăciunescu Mihaela
Zâncă Ana
Vintilă Alina

Religie

Cotoc Carmen

Educaţie tehnologică

Budure Liana

Muzică

David Marioara

Biologie

Sarca Sorina

Cultură civică

Roşca Ana

Educaţia este
unul din acele
domenii fundamentale
în activitatea
administraţiei locală, pe
care dacă nu o îndeplineşte,
se poate spune că nu îşi
are rostul. Întotdeauna am
considerat că educaţia copiilor noştri este prioritară
şi asta s-a văzut în sprijinul
necondiţional pe care Consi
liul Local şi Primăria Şag l-au
acordat şcolii şi grădiniţei.
Trebuie să îi mulţumim şi lui
D-zeu că am avut mai multe
resurse de investit în infrastructura edilitară şi dotări.
Avem cadre didactice bune,
există toate condiţiile pentru a
avea un învăţământ de calitate şi performant. Acestea
însă nu pot substitui educaţia
pe care părinţii trebuie să o
dea, zi de zi, copiilor lor, în
afara programului şcolar.
Trebuie insistat mult mai
mult pe acest aspect, pentru
că dacă elevii vin la şcoală
cu totul alte preocupări decât
învăţătura, eforturile noastre
vor fi în zadar. Însă cel mai
mult vor avea de suferit tot
ei, însă mai târziu, când vor
da piept cu viaţa şi nu vor fi
suficient de pregătiţi.

Venus Oprea, primar
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CURĂŢAREA
COŞURILOR DE FUM
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Hramul bisericii catolice

PRIMĂRIA aduce la cunoştinţă
celor interesaţi că odată cu
sosirea anotimpului rece,
organizează o nouă campanie
de curăţare a coşurilor de fum
pe raza comunei Şag. În acest
scop, la primărie s-a întocmit o listă şi au început să se
strângă semnături de la cei
care vor să se înscrie pentru
a aduce o firmă specializată,
ca şi în anii trecuţi, la un preţ
mai bun, negociat pentru un
grup mai mare de oameni.

DISPECERAT
PRIVAT DE PAZĂ ŞI
PROTECŢIE

CEI interesaţi de înfiinţarea
unui sistem privat de pază
şi protecţie a gospodăriilor şi
încheierea unui contract cu
o firmă de profil, sunt rugaţi
să se adrese consilierului primarului Dorian Ciogescu,
care strânge adeziuni în acest
scop. „Am discutat cu mai
multe firme din Timişoara
şi toate ne-au spus că pentru a avea un dispecerat de
intervenţie rapidă la Şag, trebuie să existe un număr mai
mare de doritori, altfel nu este
economic pentru ei să ofere
acest serviciu la Şag”, a declarat domnul Ciogescu.

SE ÎNCHIDE
CEC ŞAG?

ADUCEM
la
cunoştinţa
cetăţenilor că există posibilitatea închiderii agenţiei CEC
din comună, datorită unui
plan de reorganizare a băncii.
Cei care au nevoie de servicii bancare sunt încurajaţi să
apeleze la serviciile acesteia,
pentru a evita ca agenţia de la
Şag, foarte utilă comunităţii,
să fie închisă.

ÎN DATA de 21 septembrie
s-a sărbătorit în comuna
noastră Hramul Bisericii Romano-Catolice “Sf. Gerhardt”.
Sărbătoarea a început cu
Sfânta liturghie la care au
participat 6 preoţi, urmată de
un program artistic prezentat
de ansamblul de dansuri din
Deta şi ansamblul de dansuri
Bokreta din Timişoara.
La program au fost prezenţi primarul comunei, vicarul Dirschl
Johan,preoţii parohi din Şag,
Otelec şi Iosefin. Alături de
cetăţenii din comuna s-au bucurat de programul prezentat
de copii oaspeţi sosiţi din alte

parohii (din Freidorf, Sânmihaiu German, Parţa, Peciu
Nou, Giulvăz). La final buna
dispoziţie a continuat cu un
bal la care au cântat formaţia
SZINKRON din Timişoara.
Am avut deosebita plăcere ca o
delegaţie din Ungaria din localitatea Nagymagocs să participe
alături de noi la eveniment.
Prin această prezenţă dorim să
continuăm înfrăţirea localităţii
noastre cu localităţi din alte
ţări, pentru o mai bună dezvoltare pe plan cultural, spor
tiv şi administrativ.
consilier local,
Kanalaş Ghizela

LET’S DO IT ROMANIA

A PATRA ediţie a campaniei Let’s Do It Romania s-a desfăşurat sâmbătă, 28 septembrie,
şi pe raza comunei Şag. Primăria a pus la
dispoziţie utilaje, mănuşi şi saci de gunoi, vo
luntarilor care au dorit să participe. Numărul
participanţilor a fost mai redus decât în anii
trecuţi, dar şi cantitatea de gunoaie a mai scăzut.
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Problema câinilor vagabonzi

PE FONDUL dezbaterii de la
nivel naţional pe tema câinilor
vagabonzi, mai mulţi cetăţeni
au cerut Primăriei să ia măsuri
mai drastice cu privire la
maidanezii de pe raza comunei. În acest moment, noua
lege care prevede posibilitatea
eutanasierii în termen de 14
zile nu este încă vigoare, dar
Primăria nu vrea din principiu

să recurgă direct la această
metodă. “Este important ca
cetăţenii să se îngrijească de
câinii din propria curte, să îi
îngrijească şi să nu-i lase liberi
pe domeniul public”, spune
consilierul primarului, Dorian
Ciogescu. “Sunt mulţi câini
care vagabondează în zona de
periferie a oraşului şi la groapa de gunoi. Dacă şăgenii îşi
ţin câinii în curte şi nu lasă reziduri alimentare pe stradă, nu
au de ce să vină”, mai spune
consilierul.
Iubitorii de animale pot da o
mână de ajutor pentru eradicarea problemei şi au posibilitatea să adopte câini la
adăpostul Danyflor.

Proiect pentru un cămin de
bătrâni la Şag

PERSPECTIVA accesării de
fonduri europene în nou ciclu
finanţare 2014-2020 a determinat primăria Şag să caute
proiecte care ar avea şanse
să atragă bani europeni şi să
rezolve probleme sociale ale
comunei. Un astfel de proiect
intrat în atenţia administraţiei
este cel de înfiinţare a unei
case de bătrâni pentru locuitorii comunei. Discuţia a
ajuns în Consiliul Local, iar
aleşii şi-au dat acordul de
principiu pentru efectuarea
unui studiu de proiect care să
identifice oportunitatea construirii unei case de bătrâni la
Şag, cu posibilitatea de accesare de fonduri europene.
„Vrem să venim în întâmpinarea doleanţelor cetăţenilor
pentru a asigura un loc decent
în care bătrânii să se retragă
la pensie, să aibă parte de supraveghere permanentă, de
asistenţă medicală şi socială,
în cele mai bune condiţii”,
a declarat primarul Venus
Oprea. Pentru realizarea aces-

tui obiectiv, doctorul Sârbovan Călin şi-a oferit întregul
sprijin şi a promis că se va
implica în realizarea acestui
proiect.
Primele tatonări au fost deja
făcute şi în acest scop a fost
identificată o parcelă pentru
servicii în PUZ-Vest, rămasă
nevândută, pe care Consi
liul Local să o rezerve pentru
acest cămin. Va urma partea
de proiectare şi căutare de
fonduri, aşa că proiectul nu
se va putea materializa decât
peste câţiva ani. Cert este
că cererea pentru cămine de
bătrâni este foarte mare, dar
locurile sunt foarte puţine.
O instituţie similară a fost
înfiinţată în comuna vecină
Peciu Nou, la Diniaş, şi s-a
bucurat de mare succes.
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MATERIALE
DE
CONSTRUCŢII PE
DOMENIUL PUBLIC

PRIMĂRIA reaminteşte că este
interzisă depozitarea acestora pe păşune, doar în locuri
aprobate de Primăria. Materialele de construcţii pot fi depozitate în faţa casei doar pe
perioada în care proprietarul
are autorizaţie de construcţie
în vigoare.

De asemenea, le reamintim deţinătorilor de maşini
de transport că au obligaţia,
conform HCL14/2012, de a
achita taxa pentru transportul materialelor pe domeniul
public (5 lei/m3 pentru persoanele fizice, 6 lei/m3 persoanele juridice).

DECOLMATAREA
ŞANŢURILOR

PENTRU că a început sezonul
ploilor, cetăţenii sunt rugaţi
să ia măsuri şi să îşi cureţe şi
decolmateze rigolele din faţa
caselor şi să ia măsuri pentru
ca apele pluviale să se poată
scurge, pentru a nu mai avea
neplăceri.

ANIMALE
DOMESTICE PE
DOMENIUL PUBLIC

PRIMĂRIA reaminteşte tuturor cetăţenilor că este
interzisă lăsarea liberă a
animalelor domestice (găini,
gâşte, raţe etc.)pe domeniul
public. Cei care nu respectă
această regulă vor fi amendaţi.
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ECHIPĂ, bază sportivă şi
susţinere: de asta are nevoie
orice echipă de fotbal pentru a
avea succes. După inaugurarea
bazei sportive ce a
atras privirile tuturor
iubitorilor de fotbal din judeţ, acum
echipa mai are nevoie şi de o susţinere
consistentă
din
partea localnicilor,
pentru a face paşi
înainte într-un campionat extrem de competitiv.

La finalul lunii septembrie,
CS Timişul Şag trage linie şi
numără 3 victorii, 2 egaluri şi
4 înfrângeri în primele 9 etape.
Echipa noastră se
află acum pe locul
11, având un meci
mai
puţin
jucat.
Vor urma meciuri
foarte grele, aşa că
orice încurajare în
plus contează! Iată
mai jos programul
competiţional al echipei pe final de an.

PROGRAM LIGA A IV-A TIMIŞ, EDIŢIA 2013-2014
ETAPA
DATA
MECI
XI
5 octombrie
Şag - Jimbolia
XII
12 octombrie
Gătaia - Şag
XIII
19 octombrie
Şag - CFR
XIV
26 octombrie
Orţişoara - Şag
XV
2 noiembrie
Şag - Racoviţa
XVI
9 noiembrie
Sânnicolau - Şag
XVII
16 noiembrie
Şag -Făget

Atenţie la rovinietă

REAMINTIM şoferilor că rovinieta este obligatorie pentru circulaţia pe drumurile
naţionale, aşa cum este drumul DN59 de la ieşirea din
Timişoara până la Şag. Conform Companiei Naţionale
de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale (CNADNR), cuantumul amenzilor pentru şoferii
care circulă fără rovinietă este
cuprins între 250 de lei şi 4500
de lei, în funcţie de tipul vehiculului.Potrivit autorităţilor

centrale, costul rovinietei va
creşte cu până la 66%.
Astfel, şoferii de autoturisme
mici vor scoate din buzunar
pentru roviniete următoarele
sume: 7 zile - 5 euro; 30 zile
- 10 euro; 12 luni - 32 euro,
inclusiv TVA. Comparativ,
pentru aceleaşi perioadă de
valabilitate, sumele achitate
se ridică în prezent la 3, 7 şi
28 euro. Pentru o perioadă de
10 zile, nivelul propus este de
6 euro.

Atenţie la furturi!

ÎN ULTIMA perioadă, la Şag a
vut loc un nou val de furturi
din locuinţe şi nu mult a lipsit pentru ca acestea să degenereze în violenţe asupra
păgubiţilor. Hoţii au învăţat
să se ferească de camerele de
supraveghere şi merg la pas,

evitând maşinile. Poliţia Şag
îi sfătuieşte pe toţi cetăţenii
să ia măsuri minime pentru a
preîntâmpina furturile şi pentru orice sesizare să apeleze
numărul de urgenţă 112 sau
numărul Postului de Poliţie
Şag 0256-396102.

Brutăria
“La Blenche”

Începând cu data de 1 octombrie se deschide în zona
Râtu Babii-Vest brutăria
„La Blenche” cu vânzare
de pâine şi produse de
panificaţie.

Magazin de haine
second-hand
S-a deschis magazinul de
haine second-hand
SC. Gival SRL, strada a
IV-a nr. 27A.
Contact: tel 0724248779,
Purza George.
Vă aşteptăm!

CĂSĂTORII
Cărăbeţ Petre Corin cu
Paven Lăcrămioara Cristina
Şecman Petru cu
Neghină Oana Corina
Cocean Adrian cu
Laus Maria Paula Antonela
Andrei Daniel Mircea cu
Şerban Mărioara Petronela
Halmay Imre Iosif cu
Viziteu Ramona Alina
Tobă Dumitru cu
Cenuşe Daniela Cristina
Flucsă Gheorghe Mihai cu
Ghimboaşă Delia
Casă de piatră!

DECESE
Mager Antoniu
Codreanu Maria
Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

publicitate

Timişul Şag are nevoie de
susţinere

