COMBATEȚI AMBROZIA!

În plin sezon de înflorire a ambroziei, în care foarte mulți cetățeni suferă de pe seama alergiilor cauzate de această plantă,
facem un apel către toți proprietarii de terenuri să ia măsuri pentru combaterea acesteia.
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Editorial

Zilele comunei Șag 2018
LA SOLICITAREA primarului Flavius
Cu ocazia Zilelor comunei Șag din
acest an, Primăria și Consiliul Local
Șag au organizat o serie de manifestări sportive variate, pentru toate vârstele și toate preferințele.
Cea mai disputată disciplină dintre
toate a fost fotbalul, și bineînțeles
că nu putea să lipsească obișnuitul
campionat al echipelor locale care
se întrec pentru titlul de campioană
a Șagului.
Pe parcursul a două zile, 8 echipe formate exclusiv din jucători din localitate s-au întrecut în spiritul fair-playului
și prieteniei. S-au jucat meciuri în sistem grupe, iar patru dintre ele și-au
disputat semifinala și finala. Ierarhia
finală a fost:
• Locul I – Vulturii

• Locul II - Drojdierii
• Locul III – Young Timișul Șag
• Locul IV – Primăria Șag

fost Daniel Homone. Pe categorii de
vârstă, la under 12 s-a impus Gabriel
Moldovan, iar la under 14 Andrei
Antal. La GO, cel mai bun jucător al
S-au mai acordat premii pentru cel turneului a fost Daniel Dobridomai bun portar – Udrea Marius și reanu. Merită amintite și locurile I pe
cel mai bun jucător – Cristian Podi- grupe de vârstă: under 8 – Iancic Pană. Primăria a asigurat premii pentru trick, under 12 – Jumuga Alex, under
toată lumea. Fiecare echipă partici- 14 – Iancic David.
pantă a primit câte o minge de fotbal
și fiecare jucător câte un tricou per- La concursul de kaiak canoe desfășusonalizat cu ocazia Zilelor comunei. rat pe râul Timiș au participat 5 sporPremiul II a primit în plus o cupă și tivi de la clubul nostru. Ei au primit
o diplomă de recunoaștere, iar jucă- din partea Primăriei tricouri. În fine, la
torii echipei câștigătoare a turneului concursul de atletism, au participat o
au mai beneficiat de câte un set com- serie de copii care s-au întrecut în anplet de echipament de fotbal.
duranță pe traseul Stadion – Mănăstirea Timișeni și retur. În această întreInteres mare au stârnit și competițiile cere locul I a fost obținut de Șecman
de șah și GO, organizate sub bache- Gabriele, locul II de Șecman Pietro,
ta antrenorului Zamfir Moldovan. La iar locul III de Ene Alexandru.
șah s-au înscris 7 jucători, iar la GO 9
jucători. La șah, cel mai bun jucător a Felicitări tuturor participanților!

Și în acest an, zilele
comunei și ruga
Șagului au adunat
numeroși participanți, atât cei implicați în diferitele
manifestări cât și
spectatori din comună sau invitați.
Este o bucurie pentru toți cei care
suntem implicați în organizare să
vedem reacția pozitivă și atmosfera
plăcută care se creează cu această
ocazie. Mi-aș dori ca această atmosferă de înțelegere și voie bună să
continue pe tot parcursul anului. Ar
fi frumos ca tot anul să existe curățenie pe străzi și în fața caselor, așa
cum este la Rugă.
Dincolo de aceste aspecte, vreau să
le mulțumesc tuturor celor care s-au
implicat direct în organizarea evenimentelor, colaboratorilor Primăriei
Șag, Consiliului Local, sponsorilor
persoane fizice și juridice, Consiliului
Județean Timiș pentru susținere,
Poliției și Jandarmeriei pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Le
mulțumesc, de asemenea, colegilor
din Primărie care au depus eforturi
pentru ca totul să decurgă așa cum
a fost planificat. Mulțumiri artiștilor care ne-au onorat cu prezența,
sportivilor și antrenorilor, preotului
paroh, Școlii, grădiniței, Ansamblului Timișul Șăgean și tuturor coordonatorilor. Felicitări tuturor pentru o
sărbătoare reușită!
Flavius Roșu,
primar
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CADASTRU GRATUIT

CETĂȚENII care doresc să aibă
parte de cadastrarea gratuită a terenurilor se pot înscrie în Programul Național de Cadastru și Carte
Funciară 2015 – 2023, desfășurat
sub sloganul „Ai parte, ai carte fun-

ciară”. Pentru a vă înscrie trebuie
să vă adresați Primăriei Șag în zilele de luni sau miercuri, între orele
09.00 – 12.00. Mai multe detalii
despre documentația necesară și
condițiile de participare în acest
program pot fi obținute la Primăria
Șag.

CURTEA CĂMINULUI
CULTURAL A FOST
PAVATĂ

ÎN COMPLETAREA investițiilor
realizate de Primăria Șag pentru
modernizarea Căminului cultural,
în luna august a fost finalizată pavarea curții acestuia, în timp util
pentru a fi utilizată cu ocazia Rugii.

A FOST ACHIZIȚIONAT
CAPACUL FRIGORIFIC
PENTRU CAPELA
FUNERARĂ

AȘA cum am anunțat în numărul
anterior al Jurnalului de Șag, Pimăria a achiziționat capacul frigorific
necesar capelei funerare de la cimitir. Acesta poate fi folosit deja
pentru cei decedați.

PISTOLUL RADAR A
FOST PREDAT POLȚIEI
RUTIERE

O ȘTIRE care nu va fi pe placul
șoferilor care coduc cu viteză pe
raza comunei este că Primăria Șag
a predat, în luna august, pistolul
radar aflat în inventarul Primăriei,
către Poliția Rutieră, pentru a fi folosit conform legislației în vigoare.

Ruga comunei Șag 2018,
o ediție de succes

SUCCES deplin pentru ediția din
acest an a Rugii comunei Șag, eveniment care animă întreaga comunitate locală, timp de două zile, cu prilejul
sărbătorii de hram a bisericii ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din
Șag. Organizată de Primăria și Consiliul Șag, alături de Parohia Ortodoxă
Șag, Ruga a debutat cu parada cailor
și căruțelor frumos împodobite care
i-au preluat pe nașii Radu Maria și
Radu Cosmin Flavius, apoi pe primarul Flavius Roșu și soția sa Mădălina.
Întreg alaiul s-a reunit în Parcul Central din Șag unde preotul paroh Florin Băran a ținut un te-deum apoi a
sfințit colacul, rupt simbolic de către
nași, prin acest gest fiind dat startul

Rugii. Astfel s-a întins hora satului și
s-a dat drumul la muzică și voie bună. A doua zi de rugă a fost și ea de succes. Chiar dacă după-amiaza a plouÎndrăgita cântăreață de muzică po- at, spre seară vremea s-a îmbunat și
pulară Stana Izbașa și formația ei au lumea s-a adunat cu mic cu mare la
creat o atmosferă de petrecere bă- spectacolul oferit de micuțele balenățeană. Așa cum spune tradiția, la rine, soliștii vocali amatori și dansaprimul dans s-au încins nașii, preotul,
torii Ansamblului "Timișul Șăgean",
organizatorii și invitații speciali, apoi
iar mai apoi de soliștii Isabela Halmai,
lor li s-au alăturat toți cei participanți.
Simona Rus, Vasilica Pleniceanu şi
Curtea căminului a fost cu adevărat
arhiplină, mai ales că au fost și mul- Gigi Cărăşanu, împreună cu formația
ți vizitatori din comunele vecine sau condusă de Cristi Chirici. Seara s-a
de la oraș. De la ora 10:30, pe scenă încheiat cu un concert incendiar al
a urcat Daniela Gyorfi care a ținut un artistei Anda Adam, urmat de un foc
recital excepțional, foarte apreciat de de artificii.
Mulțumiri pentru fotografii
public. Seara s-a încheiat târziu pe
muzica Stanei Izbașa.
Marinelei Prisăcariu!
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AVERTISMENT CU
PRIVIRE LA PESTA
PORCINĂ

PREFECTURA Timiș a informat
toate autoritățile locale din județ
despre faptul că pesta porcină africană are o evoluţie deosebit de
dinamică pe teritoriul României,
cu extindere continuă. ”Având în
vedere riscul major generat de posibilitatea răspândirii bolii sunt necesare luarea următoarelor măsuri
de prevenire a introducerii pestei
porcine africane: orice suspiciune
de boală și/sau mortalitate la suine și la porci mistreţi va fi anunţată în cel mai scurt timp medicului
veterinar din teritoriul aparţinător
Circumscripţiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor
Oficială și DSVSA Timiș; Obligativitatea menţinerii închise în adăposturi a acestor animale”, se arată
într-un comunicat de presă.

Kirvai la Șag
COMUNITATEA

romano-catolică

a fost organizat kirvai-ul Șagului, un rada portului popular german, înăl-

din Șag, care, potrivit ultimului re- eveniment cu mare tradiție care a țarea pomului de rozmarin, tombola
censământ, numără aproape 400 de fost reluat cu mai multă energie în sau concursul de berbec, care constă
persoane, s-a aflat în sărbătoare cu ultimii ani.

în aruncarea unei bile de lemn de la o

prilejul hramului bisericii catolice din

distanță de 30 m către un panou înalt

localitatea noastră închinate Sfântu-

Organizatorii au pregătit o serie de de 7 m (câștigătorul berbecului a fost

lui Martir Gerard. Astfel, pe 18 august

manifestări de tradiție cum ar fi pa-

Vasile Blenche).

Drumul comunal Șag – Sânmihaiu Român se transformă în drum județean

CA URMARE a demersurilor conjugate desfășurate în ultimii doi ani de
primarii din Șag și Sânmihaiu Român,
drumul comunal DC 212, care leagă
cele două localități, a fost transferat
către Consiliul Județean Timiș pentru
a fi transformat în drum județean și
modernizat în consecință.

Finalizate procedurile de intabulare, cadastrare și transfer, consilierii
județeni au aprobat, în ședința din
data de 30 august 2018, hotărârea
de transfer a acestui drum în vederea
ridicării acestuia la rangul de drum
discuta de introducerea acestor projudețean.
iecte pe lista de investiții și de demaCred că este foarte important să ve- rarea execuției. Va fi o centură prin
nim în sprijinul municipiului Timi- care poți să ajungi în orice zonă, pe
șoara cu accesul în anumite zone drumurile județene. De la Săcălaz la
periurbane. Când vom finaliza docu- Sânmihaiu Român este deja realizat
mentația privind preluarea acestor drumul și va continua prin Șag, de la
drumuri și trecerea lor în inventarul Șag la Giroc și de la Giroc la Urseni și
public al județului Timiș vom putea la Moșnița”, a declarat Călin Dobra,

•
•

președintele Consiliului Județean Timiș.
În aceeași ședință a fost aprobată
transformarea altor drumuri comunale în domeniul public al Consiliului
Județean Timiș, printre care și drumul Giroc – Moșnița, Sânandrei – DN
sau Săcălaz – DN.

Hotărâri ale Consiliului Local Șag
în luna august 2018

Hotărârea nr. 61/10.08.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al
Comunei Șag din luna august 2018;
Hotărârea nr. 62/10.08.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Amenajare parc cu loc de joacă în Zona Mănăstire, localitaltea Șag”.

„Pesta porcină africană este o boală infecțioasă produsă de un virus
care afectează porcii domestici
și sălbatici. Ea nu poate fi tratată,
neexistând vaccinuri preventive și
prin urmare porcii mor în proporție de 95-100%. Virusul se transmit
pe cale digestivă, respiratorie și
transcutanată. Suspiciunile de pestă porcină apar când porcul prezintă febră 40,5 – 42 grade Celsius,
care se menține ridicată 3-4 zile,
fără alte simptome”, ne-a transmis
medicul veterinar Pavel Alexandru
Dan.
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.
28/27.08.2008, persoanele fizice
și persoanele juridice care deţin
pe raza comunei Șag animale din
specia porcine sau alte specii de
animale domestice și/ sau animale sălbatice crescute în captivitate
(bovine, ovine, caprine, cabaline,
iepuri, animale de blană, păsări,
familii de albine etc. au obligaţia
de a declara pentru înscrierea în
Registrul agricol, datele cu privire
la efectivele de animale deţinute,
precum și datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv
grădina), utilajele agricole, pomii
fructiferi și construcţiile pe care le
exploatează sau le deţine în proprietate, pe raza comunei. Nedeclararea datelor care fac obiectul
registrului agricol, refuzul de declarare, constituie contravenţie și
se sancţionează cu amendă, după
caz.
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Taina Sfântului Maslu,
la Biserica ortodoxă Șag

ÎN DATA de 12 august, începând cu
ora 18:00, în Biserica ortodoxă română din Șag a fost săvârșită taina Sf.
Maslu. La săvrâșirea slujbei, preotul
paroh Florin Băran i-a avut alături pe
părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, părintele Marius
Sfercoci de la Parohia Timișoara Viile
Fabric, părintele Daniel Alic, inspector și secretar eparhial la parohia Timișoara Fabric, profesor la Facultatea
de Teologie din Caransebeș, preotul
Gheorghe Săvoiu și părintele diacon
Ionel Csudor de la Mănăstirea Partoș.
TAINA SFÂNTULUI MASLU
Este a șaptea Taină a Bisericii în care,
prin rugăciunile preoților si ungerea cu untdelemn sfințit a părților
însemnate ale trupului, credincioșii
dobândesc vindecarea de bolile trupești și sufletești. Această Taină a fost

ADINA NICAD CLEAN SRL din Șag, str.
a V-a, nr. 16, execută lucrări de curățenie
generală şi de întreținere la
apartamente, vile şi birouri,
tapițerii auto, la prețuri
avantajoase. Contact:
0742458236, 0725849455
TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU
Efectuăm intabulări, dezmembrări, comasări,
planuri topografice de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD şi PUZ, scoateri din circuitul agricol etc.
ing. geodez Silviu Jebelean, tel. 0723.329.790

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

instituită de însuși Mântuitorul când
a trimis pe sființii apostoli la propovăduire. Urmând apostolilor, preoții
au săvârșit și ei această Sfântă Taină,
cum ne arată sfântul Iacob : «Este cineva bolnav între voi? Să cheme pre-

oții Bisericii și ei să se roage pentru el,
ungându-l cu untdelemn, în numele
Domnului. Și rugăciunea credinței va
mântui pe cel bolnav și Domnul îl va
ridica, și de va fi făcut păcate se vor
ierta lui (Iacob V 1415).

Rugăciuni stăruitoare către Sfântul Ioan
Botezătorul, la Mănăstirea Timișeni

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

Șag str. IV nr. 56,
email: suiugan_flavius@yahoo.com
Tel: 0768.502.916 / 0745.913.836

CU PRILEJUL sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Mănăstirea Timișeni, una dintre cele mai
reprezentative vetre monahale din
cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei,
a îmbracat haine de sărbătoare, deschizându-și larg porțile, pentru a-i
primi pe toți pelerinii care au vrut să
înalțe rugăciuni către ocrotitorul spiritual al mănăstirii, Sfântul Prooroc
Ioan Botezătorul.
Programul liturgic a debutat încă din
ajunul sărbătorii, cu oficierea Vecerniei Mari, unită cu Litia de către un
sobor de preoți de la Centrul eparhial, ieromonahi și preoți de la parohiile eparhiei. La finalul slujbei, părintele Ionel Popescu, vicar eparhial, a
rostit un cuvânt de învățătură, în care
a vorbit despre viața și activitatea
Înaintemergătorului Domnului, evidențiind, totodată, curajul mărturisitor înaintea stăpânitorilor din timpul
său.

care mărturisim credința în Înviere,
avem certitudinea că Sf. Ioan se află
acum, așa cum îl vedem și în icoane,
în stânga Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, acolo unde este împodobit
cu aripi de înger, potrivit viziunii profetului Maleahi”, a spus pr. Ionel Popescu, vicar eparhial. De asemenea,
părintele vicar a făcut o incursiune în
istoria monahismului bănățean care
a avut de suferit în perioada comunistă, dar care a înflorit după Revoluția din 1989.

Botezătorului și a evidențiat martiriul
creștinilor din întrega lume pentru
credința în Dumnezeu.

„Sărbătoarea de astăzi este scrisă în
calendar, nu cu cerneală, ci cu sângele Sfântului Ioan Botezătorul. De
la momentul tăierii capului Sfântului
Ioan a început o epocă a martirilor.
Prin Ortodoxie, prin creștinism curg
și astăzi râuri de sânge. Noi am fost
„Ca de fiecare dată sute de credinobișnuiți să vorbim despre epoca
cioși și-au îndreptat pașii cu credință,
aceasta a martirilor doar în primecu nădejde și cu dragoste spre lavra
le veacuri, însă s-a constatat că mai
Timișeniului, mănăstire închinată Programul liturgic închinat Sfântului mult sânge s-a vărsat pentru credinSfântului Proroc Înamintemergăto- Prooroc Ioan a continuat în noapte ța în Preasfânta Treime Dumnezeu în
rul și Botezătorul Domnului nostru cu Sfânta Taină a Maslului, Utrenia, secolul XX. Iată, că râurile de sânge
Iisus Hristos, a cărui tăiere a capului Ceasurile și Sfânta Liturghie, iar în zo- curg și astăzi pe tot pământul, și ne
o cinstim. Sunt credincioși veniți din rii sărbătorii s-a oficiat Slujba Aghias- punem întrebarea: Doamne, până
toate părțile Banatului, este un mo- mei Mici și Taina Sfântului Maslu. Ser- când? – și l-aș ruga pe Dumnezeu, ziment de bucurie duhovnicească, un viciul religios din ziua hramului a fost când: Doamne oprește curgerea sânpopas deosebit de frumos, și pentru încununat cu săvârșirea Sfintei Litur- gelui!”, a precizat Înaltpreasfințitul
monahi și pentru monahii, precum și ghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Părinte Ioan.
pentru toți credincioșii să ne aflăm Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Miiată, în rugăciune către Bunul Dum- tropolitul Banatului, înconjurat de un Răspunsurile liturgice au fost date de
nezeu și către cel pe care îl cinstim sobor de preoți și diaconi.
către Grupul „Psaltis” al Mănăstirii Anastăzi, pe Sfântul Ioan Botezătorul.
tim din București, care au fost invitați
Tăierea capului este un moment trist În cuvântul de învățătură Părintele speciali ai hramului de la Mănăstirea
pentru noi credincioșii, dar toți cei Mitropolit Ioan a vorbit despre jerfa Timișeni.

CĂSĂTORII
Tănasă Ilieş-Daniel cu
Farcaş Adina
David Cosmin-Casian cu
Pop Cristina
Pal Carol-Danuţ cu Căldăraş
Viorica Loredana
Casă de piatră!

DECESE
Coandă Margareta
Dumnezeu să o odihnească în pace!
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