A ÎMPLINIT 100 DE ANI

Citiţi un reportaj despre cea mai vârstnică locuitoare a Şagului.
(detalii în pag. 3).
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12 - 16 august, Zilele Comunei Şag
MUZICA,
dansul,
sportul
şi voia bună, vor anima co
muna Şag timp ce aproape o
săptămână! Primăria şi Con
siliul local Şag organizează în
perioada 12 - 16 august Zilele
Comunei Şag. Manifestarea,
ajunsă la a doua ediţie, va în
cepe duminică 12 august şi se
va întinde pe durata a 5 zile.
Calendarul a fost prelungit
pentru că ziua de Rugă cădea
joi, în mijlocul săptămânii.

Programul Zilelor comunei Şag
• DUMINICĂ 12 AUGUST
„Şagule de dragul tău” – spectacol artistic susţinut de
Ansamblul de fete „Flori de Iasomie” şi solişti amatori de
muzică populară din Şag.
• LUNI 13 AUGUST
Concurs de pescuit – amatori
Concursuri sportive: tenis de câmp, tenis de masă, şah,
badminton
• MARŢI 14 AUGUST
Echipa de fotbal „Timişul Şag” la prag aniversar:
50 de ani de activitate
Întreceri sportive: fotbal
• MIERCURI 15 AUGUST
Ruga bănăţeană a Şagului
• JOI 16 AUGUST
Ruga bănăţeană a Şagului
Spectacol de muzică populară susţinut de
Camelia Bojin Ceocu

Pe
lângă
tradiţionala
sărbătoare a Rugii comunei,
organizatorii au încercat să
vină cu un program mai diver
sificat de manifestări culturalartistice şi sportive, pentru a
fi pe toate gusturile şi pentru
toate vârstele. Vor fi nelipsite
fetele de la Ansamblul “Flori
de Iasomie”, vom avea parte de
muzica unor solişti amatori din
Şag, vor fi concursuri sportive
de toate felurile, de la tenis de
câmp şi până la pescuit. de
asemenea, un eveniment mai
deosebit va avea loc marţi, 14
august, cu prilejul aniversării
a 50 de ani de existenţă a echi
pei de fotbal “Timişul Şag”.
Nu trebuie neglijat caracterul
religios al Rugii şi respectarea
hramului bisericii ortodoxe
“Adormirea Maicii Domnului”.
Orice bun creştin va şti că
înainte de petrecere există şi o
datorie faţă de Cel de Sus.
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Referendum la Şag

REZULTATE
Nr. alegători înscrişi pe liste
Nr. alegători prezenţi la vot
Voturi DA
Voturi NU
Voturi nule
REFERENDUMUL
pentru
demiterea preşedintelui Traian
Băsescu nu prea i-a scos din
case pe şăgeni.
Faţă
de
alegerile
locale,
prezenţa la vot a fost mult mai
redusă, atât din cauza căldurii,
cât şi din cauza boicotului pe
care susţinătorii preşedintelui
l-au pus în practică.

2.615 100,00%
902 34,49%
760 84,26%
124 13,75%
18
1,99%
Chiar şi aşa, votul s-a
desfăşurat democratic şi civili
zat, nefiind înregistrate niciun
fel de incidente. “Eu mă bu
cur că oamenii au înţeles săşi exercite votul în mod demo
cratic. Cei care au ales să nu
voteze, au făcut-o tot în mod
democratic. Trebuie respectate
toate opţiunile”, a declarat pri
marul Venus Oprea.

Procentual, prezenţa la vot de
34,49% a fost sub cea naţională
(46,24%) şi uşor mai scăzută
decât cea înregistrată la nive
lul judeţului Timiş (36,12%). În
ce priveşte rezultatul votului,
era de aşteptat ca majoritatea
covârşitoare (84,26%) să fie
pentru demitere, în condiţiile
în care opţiunea contrară s-a
exprimat prin neprezentare.

Şanţurile neîntreţinute dau bătăi de cap
SECETA care a persistat pe
tot parcursul verii, i-a făcut pe
mulţi cetăţeni să uite că dacă
vine ploaia, se pot întâmpla
şi evenimente neplăcute, cum
ar fi inundarea gospodăriilor.
Asta au aflat pe pielea lor, cu
sau fără voie, mai multe familii
din Şag, care la ultima ploaie
mai serioasă, s-au trezit cu
spaţiul din faţa casei şi cu
curtea băltind de apă.
Motivul: şanţurile din faţa
caselor n-au mai fost de mult
curăţate. Şi dacă vreun vecin
mai uituc a lăsat un morman
de pietriş sau nisip fix acolo
pe unde trebuia să se scurgă
apa, avem reţeta completă pen
tru o situaţie neplăcută dar şi
incorectă faţă de vecini.
O doamnă care a vrut săşi păstreze anonimatul ni
s-a plâns: „Am fost practic
inundată, a ajuns apa până
în curte şi nici nu mai puteam
ieşi pe poartă. Vecinul meu
e un om cu stare, şi-a con
struit casă, a fost aici un de

trebuie să le uite, iar curăţarea
şanţurilor din faţa propriei case
este una dintre ele. Acest lucru
se face de zeci de ani şi nu e
responsabilitatea primăriei. Aş
vrea să putem face rigole în
toată comuna, dar nu putem.
Priorităţile sunt canalizarea şi
trotuarele”, a spus primarul.

zastru cât timp a fost şantier.
Am înţeles. Dar şi-a lăsat în
faţă două mormane de pietriş
şi moloz, maşinile le ţine par
cate pe iarbă, e o debandadă.
Lui îi place cum arată la el în
faţă? Când plouă, toată apa
de la el se scurge la mine. Nu
e corect. Unde e respectul faţă
de vecini?”, ne-a spus supărată
doamna.
Primarul a intervenit pen
tru a aplana eventuale con
flicte între vecini. “Într-adevăr,
cetăţenii au obligaţii pe care nu

„Am primit o serie de reclamaţii
din partea unor familii din Şag
care au fost inundate sau care
s-au trezit cu adevărate bălţi în
faţa casei”, ne-a spus vicepri
marul Ştefan Bădăi.
„Pentru a preîntâmpina acu
mularea de apă şi produ
cerea de astfel de evenimente
neplăcute, facem un apel
către cetăţeni să-şi ridice ma
terialele de construcţii de pe
spaţiul public şi să îşi întreţină
şanţurile şi podeţele. Noi i-am
atenţionat pe fiecare în par
te, dar dacă nu se respectă
legislaţia şi hotărârile Consili
ului Local, vom trece la amen
zi”, a mai spus viceprimarul.
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Acasă la cea mai în vârstă localnică din Şag.
A împlinit 100 ani!

LA ULTIMA şedinţă, Consiliul
Local şi-a adus omagiul faţă
de cea mai vârstnică locuitoare
a comunei, Kotrong Barbura,
care a împlinit la 24 iulie ve
nerabila vârstă de 100 de ani.
Cu această ocazie, primarul a
mers în vizită la aceasta şi i-a
înmânat din partea comunei
o diplomă şi un mic ajutor fi
nanciar care să-i sprijine trai
ul de zi cu zi. „Îi urăm multă
sănătate din partea tuturor lo
cuitorilor din Şag. Ne bucurăm
că a ajuns la această frumoasă
vârstă”, a spus primarul Venus
Oprea.
A ÎMPLINIT 100 DE ANI
Kotrong Barbura are o vârstă
pe care mulţi dintre noi nici nu
ne-o putem închipui. Dar în
ciuda anilor grei care-i atârnă
pe umeri, zâmbetul ei, starea
de spirit pozitivă şi umorul de
care dă dovadă te cuceresc ime
diat. Am vizitat-o la ea acasă
pentru a-i ura “la mulţi ani”.
Era întinsă în pat, căci sufer
ise o căzătură cu câteva zile în
urmă. Dimineaţa, a vrut să se
ridice din pat şi să pornească,
dar picioarele n-au mai ajutato, deşi în sinea ei i se părea nor
mal să meargă prin casă. „N-a
fost bine că m-am ridicat. Mi-s
destul de bătrână!”, spune ea.
A TRECUT PESTE DOUĂ
RĂZBOAIE
Încercând să aflăm mai multe
despre viaţa ei, am descoperit
o lume fascinantă, practic
o întreagă istorie pe care ea
a trăit-o în primă persoană.
„M-am născut la 24 iulie 1912
la Macea, în judeţul Arad”, îşi
începe povestea bătrâna. Ne
spune că a trecut prin ambele
războaie mondiale, cu mari
peripeţii. Părinţii ei, etnici ger
mani, i-au insuflat cultul pen
tru muncă şi pentru a avea o

Primarul înmânează
diploma de recunoaştere
meserie. Înclinaţia pentru artă,
combinată cu spiritul prac
tic, au dus la o meserie cel
puţin neobişnuită: sculptor şi
inscripţioner de monumente
funerare. Şi-a construit o viaţă
pe această meserie, dar a plătit
şi un preţ pentru că a făcut
ce i-a plăcut: inhalând praf de

marmură de la inscripţii s-a
îmbolnăvit la plămâni şi a tre
buit să se pensioneze. „Sunt
mulţumită de viaţa pe care
am avut-o. Mi-a plăcut aici, în
România”, spune ea.
ACASĂ LA ŞAG E MAI BINE
CA ORIUNDE
La Şag a ajuns şi s-a stabilit în
anul 1976, împreună cu soţul
ei, Ioan Borşan, care are la
rândul său o vârstă venerabilă,
dar este totuşi cu 20 de ani mai
„tânăr” decât doamna Kotrong.
„Dumnezeu mi l-a dat pe moşul
meu, cu care mă înţeleg bine şi
care mă îngrijeşte”, spune ea.

Ei doi îşi văd liniştiţi de viaţă,
căci familie prea mare nu au.
Are o fată care e plecată de
mult în Germania şi o nepoată.
„Am fost la ea în Germania, dar
nu mi-a plăcut acolo. Aici e mai
bine”, crede doamna Kotrong.
A trăit şi vremuri mai bune:„O
fost mai bine mai demult. Se
câştigau mai mulţi bani”.
ANIVERSARE
La 100 de ani împliniţi, nu-şi
mai face planuri de viitor, dar
şi-a păstrat simţul umorului şi
glumeşte pe seama a ceea ce va
urma: „am şi eu un loc acolo”,
spune ea cu subînţeles. Şi-ar
dori să mai vadă satul, să se
mai întâlnească cu lumea, dar
nu mai poate. „Nu prea vine
lumea pe la mine, iar eu nu pot
să merg”, suspină bătrâna. În
ochii ei se întrevede o licărire,
un semn că amintirile revin la
în sufletul ei. Dacă s-ar putea,
ne-ar spune cel puţin o sută şi
una de poveşti din vremurile de
mult apuse. Dar acum e ziua
ei şi se bucură: a împlinit 100
de ani şi familia i-a pregătit un
tort frumos, dar cu mai puţine
lumânări (ca să mai rămână şi
tort). În loc de cadou, o vizită
din partea prietenilor, va ecini
lor sau a şăgenilor care o cu
nosc, i-ar aduce cea mai mare
bucurie.
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Atenţie! Apa din Timiş nu e bună
de scăldat
TENTAŢIA de a face o baie
când afară sunt peste 30 de
grade e mare, însă trebuie să
ştiţi că scăldatul în Timiş nu
face bine la sănătate. O spun
cu toată seriozitatea medicii de
la Direcţia de Sănătate Publică
(DSP) Timiş care au făcut tes
te microbiologice pe apa de la
Şag şi au constatat că nu este
conformă. Prin urmare, DSP
Timiş a înştiinţat primăria că
scăldatul este interzis şi că tre
buie să ia măsuri de informare
a populaţiei.
„Noi ne-am conformat şi am in
stalat indicatoare cu „scăldatul
interzis” la plajă şi la pod. Avem
dreptul legal de a-i amenda
pe cei care nu respectă, însă
ne va fi greu atâta timp cât
în week-end vin atât de mulţi
timişoreni”, a explicat Dorian
Ciogescu, consilier al prima

rului. Motivul pentru care apa
este plină de microbi ţine de
poluarea masivă de care suferă
râul Timiş. De la izvor şi până
la Şag, Timişul trece prin 23 de
localităţi, printre care şi două
oraşe mari, culegând deşeuri şi
ape reziduale. În acest mediu
se dezvoltă microbi care pot
provoca infecţii, micoze, strep
tococ, stafilococ etc.

DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA DIN 24 IULIE 2012
• Hotărârea 7/24.07 privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al comunei Şag.
• Hotărârea 8/24.07 privind aprobarea reorganizării reţelei
şcolare din comuna Şag, pentru anul şcolar 2012 – 2013
• Hotărârea 9/24.07 privind aprobarea caietului de sarcini
şi aprobarea organizării licitaţiei publice în vederea atribuirii
contractului de execuţie al lucrării de investiţie „Modernizare
bază sportivă, tribune şi vestiare”.
• Hotărârea 10/24.07 privind acordarea unui mandat spe
cial împuternicitului comunei Şag în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
• Hotărârea 11/24.07 privind acordarea unui ajutor financiar
la împlinirea vârstei de 100 de ani doamnei Kotrong Barbura.
• Hotărârea 12/24.07 privind aprobarea trecerii spaţiilor în
scrise în CF colectiv nr. 402112 C1 Şag, apartamentele 2,3 şi
4 din domeniul privat al comunei Şag în domeniul public al
comunei Şag.
• Hotărârea13/24.07 privind aprobarea caietului de sarcini şi
aprobarea organizării procedurii de achiziţie în vederea atri
buirii contractului de execuţie al lucrării de investiţie „Reabili
tarea arhivei primăriei”.

TERENUL DE SPORT,
CU PROGRAM

S-a
stabilit
orarul
de
funcţionare pentru terenul de
sport în aer liber cu suprafaţă
sintetică, situat pe strada a
II-a. Orarul va fi următorul:
Luni – Vineri
doar activităţi organizate
09 – 12;17 - 22
Sâmbătă - Duminică
toate tipurile de activităţi
sportive
09 – 12; 17 - 22

„Am primit sesizări de la veci
nii care stau aproape de teren
că sunt deranjaţi în orele de
linişte. De aceea am instituit
un program fix şi am stabilit
ca pe durata săptămânii să
fie doar activităţi organizate”,
a explicat primarul. De ase
menea, el a numit şi respon
sabilii care se vor îngriji de
funcţionarea în bune condiţii
a
terenului:
viceprimarul
Ştefan Bădăi va avea grijă de
igienă şi integritatea bunuri
lor, dl. Ciogescu Dorian va
răspunde de supravegherea
video prin sistem electronic,
dl. Ianoşev Adrian se va ocu
pa de organizarea activităţilor
sportive, respectarea orarului
de funcţionare şi gestionarea
materialelor sportive iar dl.
Kocsis Francisc va fi cel care
urmăreşte închiderea tere
nului de sport la ora 22.00 şi
stingerea iluminatului.

DECESE
Vingyula Mihai
Caragia Oniţa
Dilă Ioan

Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

