Primăria şi Consiliul Local Şag vă urează
La mulţi ani şi Sărbători fericite!
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Stimaţi cetăţeni,

Editorial

Iată că a mai trecut un an, un an dificil şi plin de evenimente
politice, economice, administrative. Ca la fiecare final de an, suntem pregătiţi să
facem bilanţul pe ceea ce a trecut şi proiecte pentru ceea ce urmează. Cred că nici
2013 nu va fi un an uşor, dar noi vrem să mergem pr priorităţi, pe proiecte mari
de care să beneficieze cât mai multă lume. Avem câteva direcţii mari, cum ar fi
canalizarea,continuarea trotuarelor, a capelei, refacerea iluminatului, însă despre
toate acestea vorm vorbi în numerele următoare ale Jurnalului de Şag, după ce
stabilim bugetul. Ca în orice casă de gospodari, întâi vedem şi noi ce bani avem,
după care facem o listă de priorităţi. Vreau să vă asigur încă o dată că încrederea pe care mi-aţi
acordat-o în iunie atât mie, ca primar, cât şi Consiliului Local, nu va fi una zadarnică.
Şi de aceste sfinte sărbători care se apropie cu paşi repezi, gândurile mele sunt alături de
cetăţenii din Şag. Vă doresc din suflet să aveţi un an mai bun, cu multă sănătate, fericire şi
putere de muncă. Îmi doresc ca în anul care vine,cetăţenii să fie mai buni şi să dea dovadă
şi de spirit civic, de unitate şi să participe mai activ la viaţa comunităţii. De fiecare dată când
organizăm un eveniment cum ar fi
Zilele Curăţeniei sau ne pregătim de rugă sau de sărbători, sper ca toată lumea să
dovedească încă o dată că Şagul are cetăţeni gospodari şi este cu adevărat o comună
europeană!
Crăciun Fericit şi La mulţi ani!

Venus Oprea, primar

Deszăpezire eficientă
crând zi şi noapte”, a explicat
primarul.

Zăpada care a căzut în ziua
alegerilor şi seara de dinainte a
fost primul test adevărat pentru capacitatea de mobilizare a
primăriei.
Sâmbătă seara, la ora 2 noapte, se deszăpezea de zor, asta
în timp ce drumul european a
fost vizitat de utilaje abia marţi.
Primăria a făcut toate eforturile pentru a deszăpezi comuna
în timp util, cu atât mai mult
cu cât în ziua votului zăpada
mare i-a ţinut pe mulţi acasă.
„Noi deszăpezim cu forţele no-

astre proprii şi cu bani puţini.
Nu avem contracte cu băieţii
deştepţi. Avem un buldoexcavator şi o lamă performantă
care a costat puţin şi se vede
deja că îşi merită banii. Şoferul
a făcut foarte eforturi mari, lu-

Suprafaţa totală este de 30
km de drum, ceea ce pentru
deszăpezire înseamnă 60 km
de parcurs, pe ambele sensuri.
Excavatorul a făcut această
distanţă de trei ori. În plus,
au fost deszăpezite şi intrările
la instituţii publice sau agenţi
economici.
Materialul antiderapant a fost
folosit în aşa fel încât să se
evite distrugerea asfaltului.
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CONCERT DE CRĂCIUN

Colindele sunt simbolul
sărbătorii Naşterii Domnului. Consiliul Local Şag,
împreună cu Primăria şi
Biserica Ortodoxă Română
din Şag, vă invită în
data de 23 decembrie,
la Casa Naţională, ora
18.00, la concertul
de colinde „Colindăm
Domnului Bun” pentru a intra împreună în spiritul acestei frumoase sărbători. Vor
urca pe scenă copiii comunei,
preşcolarii de la grădiniţă,
elevii şcolii din Şag, precum
şi corurile bisericilor ortodoxe
şi baptiste.

FOC DE ARTIFICII

În noaptea trecerii dintre ani,
vom sărbători împreună venirea Anului Nou printr-un un
foc de artificii.

La Şag nu cresc
taxele şi impozitele!

Consiliul Local Şag a decis
ca taxele şi impozitele pe 2013
să rămână la acelaşi nivel ca în
acest an.
“Vreau să asigur atât persoanele fizice cât şi agenţii
economici, că, deşi de la Guvern s-a dat hotarârea de a
se mări taxele şi impozitele cu
16%, Consiliul Local Şag nu
le va mări. Noi vom rămâne

cu aceleaşi taxe şi impozite,
cu toate că iluminatul, cheltuielile de întreţinere, toate se
vor scumpi cu 20% şi vom face
faţă greu la plată. Şi acum,
sunt cetăţeni care nu au avut
bani să-şi plătească taxele astea, de aceea, dacă vom creşte
impozitele, vor fi şi mai mulţi”,
a declarant primarul comunei
noastre, Venus Oprea.

Demisie la vârf
PDL Şag rămâne fără
preşedinte, după alegerile
parlamentare. Venus Oprea,
preşedintele PDL Şag, a decis
să îşi dea demisia după ce la
alegeri, ARD a obţinut doar
22% din voturi.
„Eu nu fac politica Guvernului, eu fac politica comunei.
După alegerile la Şag, ARD
a luat un scor mic. Deşi a

fost un procent peste media
pe ţară, eu am decis să îmi
dau demisia din funcţia de
preşedinte al filialei PDL Şag.
Eu mă retrag din această calitate, dar nu din politică, dar
voi rămâne alături de tinerii
pe care i-am promovat. Eu
sper ca peste 4 ani partidul
să ia un scor bun”, a spus
preşedintele filialei Şag.

Superstiţii de Crăciun şi Anul Nou
Deseori,
superstiţiile
sunt lăsate din generaţie în
generaţie, fără să li se mai
cunoască cu adevărat originea. Fie că alegeţi să credeţi în
ele sau nu, vă reamintim câteva dintre vorbele din bătrâni,
acum, în preajma sărbătorilor
de iarnă.
De Crăciun
• Se spune că aduce ghinion
să purtaţi pantofi noi.
• Cerul senin de Crăciun
anunţă un an roditor; vântul,
anunţă ghinion.
• Cine face baie în ziua de
Crăciun, va rămâne curat tot
anul, iar cine mănâncă mere
în ajun, va fi sănătos.
• Între Crăciun şi Anul Nou nu
tricotaţi, coaseţi sau spălaţi
rufe.
• Cei născuţi de Crăciun sau
de Anul Nou sunt norocoşi.

De Revelion
• Obligatoriu, în Banat, la
masa de Revelion nu se
mănâncă găină fiindcă aceasta râcâie, aruncă înapoi şi nu
vă va merge bine tot anul.
• Ca mesenii să aibă faţa şi
tenul curat, primul fel de mâncare este piftia adică, cotoroage. Carnea de porc la masă
aduce noroc, la fel şi lintea.
• Se spune ca spiritele malefice se tem de zgomot si de
lumina puternică. De aici este
obiceiul de a organiza jocuri
de artificii şi de a face zgomot
la miezul nopţii.
• În noaptea dintre ani, este
bine să vă puneţi o dorinţă
pentru că are toate şansele să
se împlinească în anul ce vine.
• Miezul nopţii ar trebui să vă
găsească cu bani în buzunar
pentru prosperitate, cu aleasa
sau alesul inimii de mână,

pentru dragoste şi cu un pahar cu băutură în mână, pentru veselie!
• Este bine ca prima persoană
care vă trece pragul să fie un
bărbat înalt şi brunet.
• În dimineaţa de 1 ianuarie se
pun bani de argint în apa cu
care se spală membrii familiei.
• Aduce ghinion dacă agăţaţi
calendarul nou înainte de începerea anului
• În prima zi din an, nu se
aruncă nimic din casă, nici
măcar gunoiul deoarece aduce
ghinion. În schimb, este benefic să primiţi un dar, fie el
oricât de mic.
• În 1 ianuarie nu e bine să
plângeţi, să fiţi trist sau, mai
rău, să spargeţi vreun obiect.
• Este bine să vă înnoiţi odată
cu anul, aşa că îmbrăcaţi ceva
nou.
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Semnificaţia Crăciunului

Crăciunul este o sărbătoare
de suflet, având şi o istorie
fascinantă, cu atît mai mult
că această zi este considerată
sărbătoarea Naşterii Domnului.
În diverse ţări, sărbătoarea
Crăciunului este denumită
diferit. Englezii îi spun Christmas
(cuvântul
Christmas
înseamnă „Mesa lui Christos”,
o masă specială, ţinută de Biserica romano-catolică pentru
a celebra naşterea pruncului
Iisus), termen prescurtat ulterior Christ-Mass, apoi Xmas,
formă folosită pentru prima
dată în Europa, în jurul anilor
1500 şi a cărei literă initială
derivă din alfabetul grecesc:
Xristos). Germanii denumesc
sărbătoarea Weihnachten sau
Christnacht, francezii – Noël,
italienii – Natale, spaniolii –
Noche Buena, norvegienii –
Jul, danezii – Juul, saxonii –
Gehul, polonezii – Willia, ruşii
– Rozdjestva, bulgarii – Bozik,
ucrainenii – Rizdvo, sârbii şi
slovenii – Bozic. Românii folosesc pentru această sărbătoare
creştină termenul de Crăciun.
Dacă în antichitate, Crăciun
era cunoscut şi venerat de ge-

to-daci ca fiind un zeu solar
atotputernic, echivalentul zeului roman Saturn şi al zeului
iranian Mithra, creştinismul
suprapune peste această imagine o nouă legendă care
tinde să anihileze perspectiva
imagistică păgînă.
Ursuzul cioban Crăciun refuza să o primească în bogatele
sale case pe Fecioara Maria,
dar miloasă, soţia acestuia,
Crăciuneasa, o adăposteşte,
în staul şi o ajută să nască.
Auzind de aceasta, Crăciun
îşi pedepseşte violent nevasta,
tăindu-i mîinile din coate, dar
Maica Domnului săvîrşeşte
o minune, lipindu-i-le la loc.
Convins că în grajdul său s-a
născut
Mântuitorul
lumii,
Crăciun se căieşte amarnic şi
îşi împarte toată averea copiilor săraci, aceasta fiind, în
accepţiunea creştină, originea
minunatelor daruri de Crăciun.

Până în secolul al XIX-lea, Moş
Crăciun era un personaj terifiant, care speria şi ameninţa
copiii. În Germania, Moş
Crăciun sau Weinachtsman
era un bătrân care obişnuia
să-i pedepsească pe copiii
obraznici, aducând părinţilor
în dar nuiele de mesteacăn. În
Anglia, Father Christmas ori
Old Christmas era reprezentat
de un bătrânel care purta un
vas de băutură cu care toasta în Ajunul Anului Nou. În
Franţa, Père Nöel avea aceeaşi
reputaţie terifiantă, malefică.
Personaj secular, moşul cu
obraji bucălaţi şi cu plete
ninse, jovial, cumsecade şi atât
de iubit de cei mici, îmbrăcat
în costum de culoare roşie, cu
garnitură de blăniţă albă la poale şi la mâneci, cu o bonetă
catifelată, cu centură solidă şi
cizme uriaşe, care vine tocmai
din Laponia sau din Finlanda,
într-o sanie trasă de 8 reni,
cu sacul plin de daruri şi care
intră în casă prin coş, pentru
a pune în jurul bradului daruri pentru copiii cuminţi,
a devenit azi personajul principal al Ajunului
Crăciunului, aproape în
întreaga lume.

Cei mai buni cârnați, la Șag
Specialiştii în arome, mirodenii şi carne de porc sunt
convocaţi sâmbătă, 19 ianuarie, la Şag!
Comuna noastră va fi gazda unui eveniment inedit,
de pregătire a celor mai buni
cârnaţi! Dacă aveţi o reţetă cu
care nu daţi greş în nicio iarnă,
dacă prietenii şi rudele spun
că sunteţi un măcelar excelent
şi un bucătar cu gust, sunteţi
invitaţi să vă înscrieţi la acest
concurs pe pagina de internet

a organizatorului.
Evenimentul face parte dintro serie de emisiuni cu specific
culinar, filmate şi difuzate la
televiziunea locală TVT89.
Vă aşteptăm să vă degustăm!

Date de contact
pentru înscriere
ww.camaracumirodenii.ro
persoană de contact:
Lucian Croitoru
nr. tel. 0723608
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Naşterea Domnului sau Crăciunul
Această Sfântă Sărbătoare
este prăznuită la data de 25
decembrie, în majoritatea bisericilor ortodoxe şi catolice,
cu excepţia bisericilor ortodoxe
de rit vechi, care prăznuiesc
Naşterea Domnului cu două
săptămâni de întârziere.
Naşterea Domnului a produs
un impact deosebit asupra
conştiinţei umane, i-a arătat
acesteia până unde poate
ajunge smerenia lui Dumnezeu care vine întru întâmpinarea omului căzut în păcate şi
dornic de îndreptare.
Prin dragostea Sa nemărginită
faţă de oameni, Dumnezeu
Tatăl L-a trimis pe ’’Fiul Său cel
Unul Născut’’, ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă
viaţă veşnică. Crăciunul ca
sărbătoare a Întrupării Domnului, este o icoană admirabilă
a dragostei şi smereniei lui
Dumnezeu, care bogat fiind a
sărăcit pentru noi, pentru a
ne putea restaura fiinţa, pentru a ne putea repune în starea la care am fost înainte de
căderea în păcatul strămoşesc
a protopărinţilor noştri, Adam
şi Eva.

Noaptea Crăciunului este cu
adevărat noapte de taină,
noapte negrăită de bucurie,
căci Mesia cel din veac dorit
şi promis de Dumnezeu l-a
alungarea lui Adam şi a Evei
din Grădina Raiului a venit în
lume trimis de Sus, de Dumnezeu Tatăl, ’’Să se nască şi Să
crească, Să ne mântuiască’’.
În
Noaptea
Sfântă
a
Crăciunului, ne închinăm
cu păstorii dumnezeiescului Prunc, călătorim cu magii şi primim în sufletele noastre lumina dumnezeiască
a Pruncului Iisus din ieslea
Betleemului, venit pe pământ:
’’Mititel, înfăşeţel, în scutec
de bumbăcel’’, cum îl arată
colindătorii din străbuni.
Mântuitorul
Iisus
Hristos
S-a născut într-o peşteră
sărăcăcioasă din Betleem,
El a venit în lume sub chip
de Prunc, pentru a ne dovedi
nevinovăţia şi credinţa copiilor
şi rolul lor în familie, în societate şi în Biserică.
În
Noaptea
Sfântă
a
Crăciunului, cerul se împreună
cu pământul, îngerii cântă
împreună cu oamenii: ’’Mărire

„Mărire întru cei de Sus lui Dumnezeu şi
pe pământ pace între oameni bunăvoire!”.
Tuturor creştinilor le doresc de Sfânta
Sărbătoare a Naşterii Mântuitorului ca Lumina slavei Domnului ce a strălucit în staulul din Betleemul Iudeii să strălucească şi
în inimile noastre, iar neasemuitul praznic
al Naşterii Domnului cel Atotputernic să ne
dăruiască sănătate, pace, linişte, bucurii
duhovniceşti, bunăsporire şi să reverse asupra noastră darurile Sale cele bogate şi binecuvântarea Sa.
Crăciun binecuvântat şi un An Nou Fericit!
Pr. paroh
Săvoiu Gheorghe

întru cei de Sus lui Dumnezeu
şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire’’ (Luca cap.2,
vr.14).
Prin colinda strămoşească:
’’Astăzi S-a născut Hristos, Mesia chip luminos’’, devenim şi
noi contemporani ai evenimentului petrecut în urmă cu 2012
ani în urmă, pe care-l trăim ca
pe un ’’astăzi’’ permanent şi
pe care căutăm să-l avem de-a
pururi în inima noastră ca pe
un tezaur de mare preţ. Şi prin
colinda ’’O ce veste minunată’’
ne transformăm în binevestitori ai tainei petrecute atunci
în Betleemul Iudeii, pe care o
transmitem şi celor de azi, dar
şi generaţiilor viitoare.
’’Hristos se naşte, măriţi-L,
Hristos
pe
pământ,
întâmpinaţi-l’’!
Precup Andrei-Daniel

CĂSĂTORII
Kari Levente Zsolt cu
Drumof Mihaela Loredana
Casă de piatră!

DECESE

Ioţcovici Iconia
Farcaş Maria
Dumnezeu să le
odihnească în pace!

