AJUTOARELE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

În perioada imediat următoare Primăria va recepţiona şi distribui ajutoarele de la
Uniunea Europeană. (detalii în pagina 2)

Jurnalul de Sag
,
anul IX ♦ nr. 12 ♦ decembrie 2014 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Editorial

INVITAŢIE
Primăria şi Consiliul Local Şag vă invită duminică,
21 decembrie, de la ora 18.00, la Casa de Cultură „Mihai
Viteazul” din Şag să participaţi la un concert extraordinar
de colinde, pregătit de şăgeni pentru şăgeni.
Vor urca pe scenă elevii şcolii, precum şi preşcolarii de la
grădiniţă, alături de alţi tineri ai comunei noastre.
De asemenea, atmosfera de sărbătoare va fi completată şi
de corurile Bisericii Ortodoxe, a Bisericii Penticostale şi a
Bisericii Baptiste.
Vom intra împreună în spiritul sărbătorilor, ascultându-i şi
aplaudându-i pe cei care ne vor vesti Naşterea Domnului!
Intrarea este liberă.
Vă aşteptăm cu drag!
Sfânta sărbătoare a Naşterii Domnului să vă aducă
în case bunăstare, să vă umple sufletele de bucurii,
linişte şi fericire. Fie ca anul care ne bate la uşă să
vă aducă sănătate şi putere de muncă, pentru voi şi
pentru cei dragi! Crăciun Fericit şi La mulţi ani!
Primăria şi Consiliul Local Şag

Luna decem
brie este pentru
fiecare dintre noi
o ocazie de a
trage linie şi a
face un bilanţ al
anului care se încheie. În 2014
ne-am străduit să venim cu cât
mai multe rezultate concrete
care să aducă o îmbunătăţire
a vieţii cetăţenilor din comuna
noastră. Nu ne-a fost posibil să
realizăm tot ce ne-am propus,
dar cred eu că am reuşit multe,
dat fiind că am avut un buget
insuficient şi prea puţin ajutor de
la instituţiile statului. În relaţia cu
dumneavoastră ştiţi că am încercat să mulţumesc pe toată lumea,
să vă ajut să rezolvaţi problemele
cu care vă confruntaţi. În mare,
am reuşit, dar sunt şi cazuri în
care n-am avut puterea să vă
rezolvăm problemele, chiar
dacă aţi avut dreptate. Eu sper
că există destulă înţelegere faţă
de ce poate şi ce nu poate face
administraţia locală. Acestea
fiind spuse, să ne uităm la lucrurile bune şi să le lăsăm pe cele rele
deoparte. Să încercăm să găsim
în noi ceea ce este mai bun şi să
trăim, împreună, sărbători binecuvântate alături de toţi cei dragi!
Crăciun fericit şi la mulţi ani!
Venus Oprea, primar
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AJUTOARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANĂ

AJUTOARELE de la Uniunea
Europeană nu au sosit până la
data redactării ziarului dar se
aşteapă ca ele să fie recepţionate
în perioada imediat următoare.
Cei care au primit cupon vor
trebui să se prezinte la Primărie
cu acel cupon şi cu un act de
identitate. Cei care nu au primit
cupon vor trebui să vină cu actul
de identitate şi documentele care
atestă că fac parte din categoriile
de persoane beneficiare de ajutorul european. Produsele distribuite în acest an sunt: ulei – 4 litri,
zahăr – 4 kg, făină – 6 kg, mălai
– 6 kg, paste făinoase – 2 pungi
şi conserve de carne de porc (8
buc.), vită (6 buc.) pateu de ficat
(10 buc.). Toate se vor distribui
sub forma a două cutii identice
care conţin în total cantităţile de
produse menţionate.

BANI PENTRU DASCĂLI
ŞI PERSOANELE CU
HANDICAP

PRIMĂRIA a a fost informată de
Prefectura Timiş despre condiţiile
de plată a drepturilor prevăzute
de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2014. Este vorba
de plata unor salarii, sporuri
şi indemnizații și alte drepturi
salariale pentru dascăli, plata
unor drepturi de natură salarială
pentru dascăli, prevăzute prin
hotărâri judecătorești, dar şi de
drepturile asistenților personali
ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizațiilor lunare ale
persoanelor cu handicap grav
acordate potrivit art. 42 alin 4 din
Legea 448/2006 privind protecția
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Potrivit
Prefecturii Timiş, banii vor fi viraţi
Primăriilor în perioada următoare,
astfel încât să ajungă la beneficiari până cel târziu în data de 19
decembrie 2014.
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Şcoala din Şag are
toalete moderne

POATE PĂREA paradoxal, dar zeci
de generaţii de elevi au absolvit
şcoala din Şag fără ca în timpul
formării lor în această instituţie de
învăţământ să aibă parte de beneficiile unei toalete moderne. O pată
pe obrazul comunei care nu s-a şters
ani de zile, iar atunci când s-au făcut
eforturi pentru îndepărtarea ei, au
apărut obstacole ce păreau că vor
împiedica orice rezolvare.
Totul a început în anii ‘70 când
clădirea noii şcoli a fost ridicată pe
un teren confiscat Bisericii Catolice,
nefiind însă proiectată să dispună de
toate utilităţile moderne. După 89,
pe terenul retrocedat nu s-au mai
putut făcut face investiţii pentru că
legea interzice primăriilor acest lucru. Târziu, în vara lui 2014, s-a găsit
rezolvarea juridică şi terenul a trecut
la Primărie. “Poate că nici n-ar trebui
să vorbim despre această investiţie,
ar trebui să fie o normalitate, dar
pentru administraţie a fost un calvar să descâlcim iţele, să rezolvăm
situaţia juridică şi să ne putem apuca
de construcţie”, a declarat primarul
Venus Oprea.
Iată că, începând cu această lună,
Şcoala din Şag intră în rândul şcolilor

care dispun de toate dotările unei
instituţii civilizate. Noile toalete sunt
adăpostite practic într-o mică anexă
a şcolii, în realitate o clădire în toată
puterea cuvântului, o construcţie de
121 m2 care întruneşte standardele
europene şi dispune de toate
dotările necesare. Toaletele sunt
împărţite în trei zone: fete (25 mp),
băieţi (19 mp) şi profesori şi persoane cu dizabilităţi (27mp). Clădirea
respectă normele de siguranţă şi
este dotată cu centrală proprie. “Îi
rog pe dascăli şi elevi să aibă grijă de
această investiţie”, a mai spus primarul.
INVESTIŢII VIITOARE
În condiţiile în care Guvernul nu alocă
deloc bani pentru întreţinerea sau
modernizarea şcolii, administraţia
locală a etapizat investiţiile, în fie
care an fiind alocaţi bani pentru un
obiectiv major legat de şcoală. Dacă
anul acesta se face grupul sanitar,
anul viitor se speră că va fi preluată
şcoala veche şi se vor face investiţii
în renovarea ei. Cel târziu în 2016 va
trebui schimbat integral acoperişul
şcolii care are peste 40 de ani şi se
află într-o stare tot mai proastă.
Următoarea investiţie pe listă va fi
izolarea termică a clădirii.

3

Jurnalul de Sag
,

Cele mai frumoase tradiţii şi
obiceiuri de iarnă de la Şag

ŞĂGENII au fost din totdeauna
oameni muncitori dar au ştiut să
şi petreacă, fiind o mare familie în
care se respectă cu sfinţenie datina
străbună. Chiar dacă tradiţiile s-au
mai diluat, în trecut, două datini de
iarnă adunau întreaga colectivitate:
colindatul şi uratul.

Satul se împărţea în două mari grupuri: colindaţii, cei care savurează
colindele şi colindătorii, cei care
străbat uliţele şi poposesc la case
pentru a interpreta colindele de Stea.
Iarna aduce sărbătoarea belşugului,
căci bărbaţii au sacrificat porcul de
Ignat, preparând după tradiţie şoncurile şi cârnaţii, şfarca şi caltaboşii.
Gospodinele pregătesc marele
ospăţ, cu pricepere fac colacii,
pocăraiele apoi zupa, sarmele şi musai friptura.
Bătrânele casei pregătesc Masa-Moşului, după legea veche,
aşternând fânul mirositor pe masă,
apoi măsaiul ţesut din cânepă. La loc
de cinste, în mijlocul mesei stă colacul Moşului împănat cu fir de busuioc şi o nucă. Alături stau rânduite
în vase de lut merele şi nucile. Apoi
vin Piţărăii îmbrăcaţi în stihare albe
şi interpretează colindele de stea şi
viflaimul.
Abia acum se pot face darurile de
Moş Crăciun pentru copii, iar bătrâna casei oferă câte un mic cadou
fiecărui membru al familiei. Urmează apoi ceremonialul „Cloţei”, în
care băieţelul familiei este aşezat pe
scaun având în braţe un coş cu fân,
simbol al unui cuibar de cloţă. Se
fac incantaţii şi se aruncă boabe de
porumb prin casă:
„Coţ! Coţ! Coţ!
Pui moţaţi! Pui moţaţi!
Scoate puii toţi!”.
Apropierea de sufletele morţilor din
familie se face în prima zi de Crăciun
prin „mersul cu colacul”, săvârşit doar

de bătrâna casei.
În tot acest timp, dinspre Casa
Naţională răsuna în tot satul torogotul lui Papuc sau lauta lui Vasile
Buibaş, şăgenii jucând cu foc în Sala
Mare.

Urmau apoi jocurile cu măşti din
jurul focului din avlie sau la colţul
uliţei, unde ceata de feciori mascaţi
juca în bătăile ritmate ale dubaşilor.
Erau obiceiuri cu rezonanţe magice
ce aveau menirea de a îndepărta tot
ce este rău din gospodărie şi comunitate.
La miezul nopţii familia se adună la
masa cu bucate alese. După masa
îmbelşugată femeile pregătesc sorcova pentru dimineaţa Anului Nou.

Înainte de marea trecere dintre ani,
la lăsatul serii, în Şag se pornea Pluguşorul însoţit de zurgălăi şi de pocnetele biciului. Obiceiul este unul
foarte vechi şi are legătură cu boii
mari folosiţi la muncile câmpului. În ajun de Anul Nou
feciorii trăgeau brazdă cu
plugul tras de boi în grădinile şăgenilor iar urarea era
declamată de unul dintre
tineri care juca rol de primar:
„S-au dus la arat
La ogorul durat
La măruţul coronat
Şi brazdă neagră au răsturnat
Apoi grâu de vară a semănat
Grâul semănat
Era mândru şi curat
Era mândru şi frumos
Ca şi faţa lui Hristos”.

Sorcova era bogată şi mândră. Chita sorcovei era formată din trei rămurele, în timp ce alte trei rămâneau
în casă pentru noroc şi belşug.
La sorcovă participau
cei mai mici membri ai
familiei de până la 9-10
anişori, cu condiţia ca
ceata să ureze doar la
vecini şi rude, iar darurile
pentru aceştia constau în
mere, nuci şi mai rar, câte
un bănuţ.
O parte din aceste obiceiuri au
dispărut, altele s-au transformat, dar
esenţa trăirii creştine a naşterii Domnului şi a sărbătorilor de iarnă a rămas neschimbată de sute de ani.
(adaptare după
Monografia Şagului
de Mioara Stancu)
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Cine sunt Moş Nicolae, Moş
Crăciun şi Moş Gerilă?

După
moartea
părinţilor,
moştenindu-le averea, Sfântul Nicolae a început să facă fapte de milostenie ajutând numeroşi oameni
săraci, orfani şi văduve. Este bine
cunoscută fapta ajutorării a trei fete
sărace, al căror tată nu avea banii trebuitori pentru a le da zestre şi a vrut
să le vândă. Sfântul Nicolae a aflat
despre intenţia tatălui acelor fete,
iar noaptea, pe furiş, el a aruncat o
pungă plină cu galbeni în camera fetei celei mai mari. Astfel ea a reuşit să
se mărite, la fel a făcut şi în următorii
doi ani, reuşind şi celelalte două fete
să se mărite.
Deşi voise ca această faptă să
rămână necunoscută, aceasta a fost
descoperită şi astfel a fost iubit din
ce în ce mai mult de tot poporul. Alte
minuni care ne amintesc de Sfântul
Nicolae sunt: readucerea la viaţă a
unui corăbier căzut de pe catarg, vindecarea unor boli incurabile, oprirea,
prin rugăciune şi post, a furtunii de
pe mare.

Sfântul Nicolae a trecut la cele
veşnice în ziua de 6 decembrie,
în anul 343, de atunci şi până în
zilele noastre, în această dată sunt
sărbătorite atât faptele lui de sfânt,
cât şi poveştile ce au dus la naşterea
legendei lui Moş Nicolae.
În noaptea de 5 spre 6 decembrie se
spune ca Moş Nicolae, patronul copiilor, vine la geamuri şi vede copiii
care dorm şi sunt cuminţi, lăsândule în ghetuţe dulciuri, jucării şi alte
daruri, iar celor leneşi şi neascultători
le lasă în ghetuţe câte o nuieluşă. În
dimineaţa de Sfântul Nicolae, copiii găsesc darurile în ghetuţe. Este
un obicei vechi de a face cadouri în
această zi. Spre deosebire de Moş
Crăciun, Moş Nicolae nu se arata
niciodată.
MOŞ CRĂCIUN este o legendă
legată de Naşterea Domnului, atunci
când s-a născut Mântuitorul nostru
Iisus Hristos, Crăciun a pedepsit-o pe
soţia sa, care ar fi ajutat-o pe Fecioara
Maria să nască. După ce a aflat cine
era copilaşul nou născut a plecat
să-l caute, dăruind jucării copiilor pe
care îi intâlnea în calea sa. Aşadar şi
povestea darurilor împărţite în seara
ajunului Crăciunului de 24 spre 25
decembrie începe tot din vechime.
MOŞ GERILĂ era moşul care aducea daruri copiilor în luna decembrie, în perioada comunistă, pentru
că aceştia refuzau să creadă în Iisus
Hristos şi nu sărbătoreau Naşterea
Domnului.			
Precup Andrei-Daniel

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ

situat în Şag, str.XI nr.367, vizavi
de terenul de fotbal, vă așteaptă
în fiecare zi, de luni până vineri,
între orele 9.30 – 19.00, cu cele
mai bune mâncăruri: meniul zilei
(ciorbă de burtă, mici etc.),
mâncare vegetariană,
mâncare de post, pizza.
Preţuri mici, servicii de înaltă
calitate! Organizăm nunţi, bo
tezuri, mese festive. Informații la
tel : 0727691378 sau 0256395560
Vă aşteptăm !

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

Efectuăm intabulări, dezmembrări,
comasări, planuri topografice
de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD
şi PUZ, scoateri din
circuitul agricol etc.
Date de contact:
ing. geodez Silviu Jebelean tel. 0723.329.790

Dj Mihai

• dj la Radio Banat Live
• realizator Foto - Video
• dj la Nunţi, Botezuri, Party-uri
şi Rugi Bănăţene
• tel: 0721152884 0762016618

publicitate

MOŞ NICOLAE este de fapt sfântul
ierarh Nicolae, sărbătorit de Biserica
Ortodoxă în data de 6 decembrie.
Sfântul Nicolae s-a născut în anul
270 în oraşul Patara, în sudul Turciei de astăzi. Împreuna cu locuitorii
oraşului Mira, capitala Lichiei, a întemeiat o mănăstire, a fost hirotonit
preot, după care a fost ales arhiepiscop al Mirei Lichiei, a călătorit la Ierusalim ca pelerin şi a fost persecutat
pentru creştinism de împăraţii romani.

S-a deschis farmacia
Lidia’s Store SRL, strada
a II-a, lângă parc. Vă
aşteptăm!
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SĂRBĂTORILE de iarnă ale copilăriei
au fost făcute mai frumoase de venirea unui “moş” plin de daruri pentru
copiii cuminţi. Cu timpul, moşii s-au
tot transformat, au apărut moşi noi
iar alţii au căzut în dizgraţie. Pentru
românii de toate vârstele, moşii care
ne vizitau de sărbători sunt trei: Nicolae, Crăciun şi aproape uitatul Gerilă.

NOU!

Birou notarial, str. XI, nr. 93, loc.
Şag, vis-a-vis de Petrom.
Tel. 0356/456.633

