CS TIMIŞUL ŞAG: DEBUT CU DREPTUL ÎN NOUL SEZON
Echipa de fotbal a Şagului a ieşit învingătoare în meciul de deschidere a sezonului
2014-2015. Detalii în pag. 2
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Editorial

15-16 august: Ruga
bănăţeană a Şagului

DOUĂ ZILE de joc şi voie bună, asta
promit organizatorii ediţiei din acest
an a Rugii bănăţene de la Şag.
Primăria şi Consiliul Local Şag,
împreună cu Biserica Ortodoxă
Română Şag, vă invită la hramul bisericii ortodoxe şi petrecerea ce va
avea loc cu această ocazie.

VINERI - 15 AUGUST 2014
Manifestările vor începe sâmbătă, de
la ora 18.00, la biserica din localitate.
Toţi creştinii sunt aşteptaţi să aducă
prinos Sfintei Fecioare Maria într-un
tedeum ţinut de părintele Gheorghe
Săvoiu.
Începând cu orele 18.30, alaiul se

va deplasa de la biserică la căminul
cultural, unde se va da startul pe
trecerii la care sunt invitaţi să participe, cu mic cu mare, şăgeni şi goşti
deopotrivă.Pe scena amenajată pe
terenul de sport de lângă cămin
vor evolua îndrăgitele cântăreţe de
muzică populară Alina Trastău şi
Gabi Zaharia. În cazul în care vremea
va fi nefavorabilă, evenimentul se va
muta în interiorul Casei Naţionale.
SÂMBĂTĂ - 16 AUGUST
Petrecerea continuă şi în seara de
sâmbătă. De această dată atmosfera
va fi întreţinută de Felicia Stoian şi
Raluca Modi.
Intrarea este liberă. Vă aşteptăm!

Dragi şăgeni,
În prag de Rugă
se cuvine ca fie
care să contribuie
la înfrumuseţarea
comunei. Nu doar
oamenii, ci şi localitatea trebuie
să „îmbrace” straie de sărbătoare.
Nu întâmplător, în ultima
perioadă am pus un mare accent
pe tema curăţeniei. Noi ne-am
străduit ca acolo unde au existat
probleme să vorbim cu fiecare
familie şi să-i convingem cu vor
ba bună că trebuie să ia măsuri.
Fiecare are un spaţiu în faţa casei,
mai mic sau mai mare, pe care
trebuie să îl îngrijească. Nu cred
că este un efort atât de mare. N-a
fost greu pentru înaintaşii noştri,
care păstrau totul lună şi bec,
darămite pentru noi care avem la
îndemână atâtea mijloace mo
derne de a face totul mai repede
şi mai uşor. Mi se reproşează că
nu dau suficiente amenzi. Vreau
să vă spun că amenzile pe care leam dat au avut efecte contrare.
În schimb, acolo unde am insistat
cu vorba bună, până la urmă
s-au văzut schimbări în bine.
Lucrurile trebuie să evolueze în
bine, cu condiţia ca fiecare să îşi
îndeplinească acea părticică de
responsabilitate care îi revine.
Venus Oprea, primar
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GRUP SANITAR LA
ŞCOALĂ

SE APROPIE cu paşi repezi începutul noului an şcolar, aşa că
primăria a urgentat documentaţia
pentru realizarea unui grup sanitar la şcoala gimnazială. După ce
au fost obţinute toate avizele, s-a
trecut la ultimele demersuri legale
pentru ca la sfârşitul lunii august
să se dea ordinul de începere a
lucrării. Constructorul ne asigură
că întreaga lucrare nu va dura mai
mult de o lună.

INVESTIŢII ÎN
DRUMURILE COMUNEI

PROGRAMUL de întreţinere şi
modernizare a drumurilor propus de primărie prin planul anual
de investiţii, poate fi considerat
îndeplinit după ce, în această
vară, s-au efectuat lucrările preco
nizate. În ultima perioadă au fost
realizate două lucrări de asfaltare
în cartierul PUZ Vest iar pe strada
a III-a a fost tratat covorul asfaltic.
Acolo unde a fost nevoie s-a intervenit pentru repararea gropilor
apărute din cauza traficului greu.

CONTROALE APIA

AGENŢIA de Plăți și Intervenție
pentru
Agricultura
(APIA)
efectuează,
în
această
perioadă, controalele
la
suprafețele agricole declarate
de fermieri în cererile unice de
plată pentru anul 2014, a informat
APIA.
În cazul în care solicitantul refuză
sau restricționează accesul în
exploatație a reprezentanților
APIA, pentru efectuarea controlului la fața locului, cererea prin care
s-a solicitat sprijin pe suprafață
devine neeligibila, avertizează
instituția aflată în subordinea Mi
nisterului Agriculturii.

Eforturi pentru parcuri
mai frumoase

SESIZĂRILE părinţilor cu copii mici
au făcut ca Primăria să intervină în
toate parcurile de joacă din comună
pentru a repara sau schimba complet leagăne, tobogane, balansoare,
bănci, deteriorate considerabil în ultimul an, fie datorită uzurii normale,
fie din cauza celor care sunt certaţi
cu bunul simţ. „Sper că atât părinţii
cât şi bunicii care merg cu copii în
parc, la joacă, să menţină curăţenia
şi să păstreze aparatele în stare de
funcţionare”, spune primarul.
POMI ORNAMENTALI, FURAŢI
SAU DISTRUŞI
Pe lângă reparaţii şi vopsirea mobili-

erului şi băncilor, în parcul central au
fost plantaţi pomi ornamentali: duzi
şi mimoze. Din păcate, acestea din
urmă n-au avut viaţă lungă. „Spre surprinderea mea, săptămânile trecute,
din cele trei mimoze, două au fost
scoase cu totul iar una a fost ruptă”,
povesteşte primarul Venus Oprea
(vezi foto). „Rog cetăţenii care au
cunoştinţă despre ce s-a întâmplat
să dea informaţii primăriei pentru a-i
putea amenda pe cei vinovaţi”, mai
spune edilul şi conchide: „nu cred
că într-o comună atât de apropiată
de oraş trebuie să se întâmple astfel de evenimente care nu au nicio
legătură cu civilizaţia”.

CS Timişul Şag: Debut cu
dreptul în noul sezon

TIMIȘUL
ȘAG
este
prima
câștigătoare din sezonul 2014-2015
al Diviziei D Timiș, impunându-se la
scor la Jimbolia, în jocul inaugural al
etapei I în liga a IV-a. Au marcat pentru şăgeni Mihai Gore, în minutul 34,
Marius Ciobanu, în minutele 43 şi 51,
şi Claudiu Mincu (81).

„Este o înfrângere severă în acest
debut de campionat. Am întâlnit o
echipă mult mai experimentată, faţă
de tinerii noştri jucători, care încă nu
au acumulat experienţa ligii a IV-a.
Am avut un arbitraj bun şi sperăm ca
săptămâna viitoare să mai legitimăm
3-4 jucători şi atunci sigur vom avea
altă faţă”, a spus Octavian Popescu,
antrenorul gazdelor.

care va fi mult mai important faţă de
cel de azi”, a declarat la final de meci
antrenorul Adrian Ianoşev.

„A fost un meci la discreţia noastră,
pe care l-am dominat categoric. Sper
să fim conectaţi la următorul meci,

În etapa a doua, ce va avea loc
pe data de 16 august, Timişul Şag
întâlneşte acasă Dumbrăviţa.

Echipa de start: Buruiană – Foldi,
Munteanu, Situwe, Seculin, Iapă, Mihai, Giurasevici, Ciobanu, Chitescu,
Goia. Antrenor: Adrian Ianoşev. Au
mai jucat: Indic, Sima, Racoceanu şi
Mincu.
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Trotuarele comunei,
reabilitate pas cu pas

CONTINUĂ programul multianual
de modernizare a trotuarelor din
Şag, a cărui prevedere bugetară a
fost incusă şi în planul de investiţii
pe 2014. Astfel, în luna iulie a fost
turnată o porţiune consistentă de
trotuar - din beton – pe strada a
XI-a, la drumul naţional, pe partea
stângă venind dinspre Timişoara, din
dreptul staţiei de benzină şi până în
capătul dinspre podul peste Timiş.

Lucrarea a fost bine primită de cei
care locuiesc pe această stradă întrucât trotuarul pe această porţiune
era foarte deteriorat sau chiar absent.
Prin această investiţie se completează
încă o piesă de puzzle dintr-un plan
mai amplu prin care administraţia îşi
propune să modernizeze, pas cu pas,
toate trotuarele comunei.

Domeniul public şi regulile de
bună convieţuire

DACĂ domeniul privat este apărat
cu dinţii de proprietari, când vine
vorba de domeniul public, lucrurile se schimbă radical, oamenii fiind
prea puţini interesaţi ca şi acesta să
fie respectat aşa cum ar fi normal. Din
păcate, la Şag sunt multe probleme,
devenite cronice, pe care Primăria cu
greu face faţă să le rezolve.

SOMAŢII ŞI AMENZI
Însă pas cu pas, cetăţenii încep să
se conformeze regulilor de bună
convieţuire iar acolo unde nu există
înţelegere se trece la somaţii sau
chiar amenzi. Un exemplu recent
este cazul unui şăgean care şi-a
îngrădit zona din faţa casei cu mulţi
ani în urmă şi a transformat-o într-o
adevărată ogradă „la şosea”. Bărbatul
nu s-a lăsat convins până când inspectorii primăriei i-au pus în vedere
că dacă nu eliberează spaţiul public
va fi aspru amendat.
UTILAJE AGRICOLE
ŢINUTE LA STRADĂ
O altă problemă este legată de utilajele agricole parcate pe domeniul
public. Proprietarii lor consideră că

este normal să le ţină în faţa casei,
motivând că nu au loc pentru ele în
propria curte şi că plătesc taxe şi impozite destule. Numai că legea spune
altceva, iar majoritatea o respectă,
aşa că nu pot exista excepţii.
PĂSĂRI LĂSATE LIBERE
PE STRADĂ
În fiecare lună, zeci de cetăţeni se
plâng primăriei de vecinii care dau
drumul păsărilor domestice pe domeniul public. Ele distrug florile şi
gazonul şi produc multă mizerie.
Astfel, oamenii sunt descurajaţi să
îşi întreţină spaţiul din faţa casei
şi preferă să nu mai facă nimic. Ei
reproşează primăriei că nu dă suficiente amenzi, însă primăria nu are
personal suficient ca să stea de pază
la fiecare cârd de gâşte, iar amenzile
date până acum rareori şi-au produs
efectul...

MIOARA STANCU,
CENTĂŢEAN DE ONOARE

CONSILIUL LOCAL ŞAG a aprobat, în şedinţa din 18 iulie 2014,
acordarea titlului de „cetăţean de
onoare al comunei
Şag” doamnei Stancu
Ileana Elisabeta - Maria, pentru merite deosebite în promovarea
culturii locale. Născută
la 19 noiembrie 1946, la Şag, din
părinţii Dumitru şi Victoria Savu,
a urmat şcoala generală din localitate apoi şcoala medie nr. 2
din Timişoara, pentru ca mai apoi
să îşi desăvârşească studiile la Fa
cultatea de Filologie din Timişoara.
Din 1969 şi până în 2004 a fost
profesoară de limba şi literatura
română la Şcoala din Şag. Prin
mâinile ei au trecut generaţii întregi de elevi cărora le-a dezvăluit
cât de “dulce şi frumoasă” este
“limba ce-o vorbim”. Dar, mai presus de toate, le-a insuflat elevilor
dragostea pentru carte - principiu
care i-a ghidat în viaţă şi i-a ajutat
să devină oameni realizaţi.
A publicat lucrări precum:
„Valenţele orelor de compunere”
(1982); „Dirigintele şi colectivul
de elevi” (1983); „Cauzele insuccesului şcolar” (1983); „Orientarea
şcolară şi profesională, realizată în
cadrul orelor de dirigenţie” (1984);
„Paşi prin istoria Şcolii Şag” (1996);
„Obiceiuri de primăvară” (2003).
Pasionată de istoria şi tradiţiile
locului în care s-a născut a cules
folclor literar şi mărturii ale
generaţiilor din timpuri apuse,
pentru ca în 2001 să înfiinţeze
Muzeul de Etnografie din Şag iar
în 2013, ca o încununare a eforturilor de-o viaţă, să publice o amplă
şi bine documentată Monografie a
Şagului.
Aleşii locali şi colectivul primăriei, în
numele întregii comune, îi urează
sincere felicitări şi multă sănătate!
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DE PESTE 250 DE ANI comuna Şag
are un fruntaş, un primar sau o persoană care, într-o formă sau alta se
ocupă de treburile localităţii, conducând destinele comunităţii. Primul
astfel de primar „oficial” despre care
există informaţii documentare a fost
chinezul George Jurca. Documente
ale Bisericii ortodoxe din Şag consemnează că în 1776 acesta ridica,
împreună cu parohul Gheorghe Vuia
(junior), prima şcoală românească şi
biserica nouă.
Dacă perioada iluministă este mai
tulbure, cu puţine documente, începând cu a doua jumătate a secolului 19 apar tot mai multe semne de
organizare administrativă modernă
a comunei. În 1834 este consemnat
primarul Alexandru Mării Crăciun
– chinez ce porneşte o „dinastie de
primari fruntaşi”. Bun gospodar, el
se remarcă prin ridicarea vechii şcoli confesionale române, ce era am
plasată paralel cu strada a III-a, dar
care a trebui demolată în 1959, fiind
foarte afectată de un cutremur.
În 1845 este ales primul primar de
etnie germană a Şagului modern.
Este vorba despre Josef Kunzler, cel
care poate fi considerat şi întemeietorul administraţiei moderne. Între
1880-1890 urmează o serie de primari care contribuie la ridicarea gării,
şcolii, bisericii catolice, a noii Primării
şi a fabricii de cărămidă. Satul patriarhal se transformă într-o aşezare
modernă şi sub îndrumarea altor primari germani: Lechman Nikolaus
(1902 – 1904), Metger Martin-se
nior (1905), Gauder Michael (1910),
Laub Nikolaus (1914 – 1916).
După Unirea Banatului cu România,
administraţia trece din nou în mâinile românilor. În istoria Şagului
rămân înscrise figurile celor tei primari şăgeni participanţi la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia
de la 1 decembrie 1918: Vichente
Casap (1916-1918-1920), Alexan

dru Mării Crăciun-junior (19201924-1926) şi Ulita Constantin
(1927-1933). Totuşi, perioada interbelică se demonstrează tolerantă
faţă de toate minorităţile, aşa că nu
e nicio surpriză că în 1932 este ales
un primar neamţ – Lenhard Francisc-senior, urmat apoi de Klein
Iosif (1933). Timp de mai multe decenii, la conducerea comunei vor
alterna oameni deosebiţi, fie că erau
români, nemţi sau maghiari. Ioan
Mărgineanţu jr. (1934-1936), Mării
Alexandru Crăciun jr. (1936-1938),
Gheorghe Mărgineanţu (19381939) completează lista celor care
conduc comuna în perioada de calm
de până la cel de-al Doilea Război
Mondial.
Avocatul Gheorghe Stoian este
primar între 1939-1940, când izbucneşte conflagraţia mondială. Era un
fruntaş foarte iubit de şăgeni, fiind
în centrul activităţii culturale din
comună. Mai mult, a contribuit la
înălţarea Monumentului Eroilor, la
construirea Casei Naţionale şi la refacerea bisericii ortodoxe.
Anii de război îl văd în fruntea comunei pe primarul german Iohan
Auberman (1940-1944), considerat
unul din cei mai mari gospodari ai
satului dar şi un adevărat om de afa
ceri (a fost primul proprietar de autobuze care asigura transportul către
Timişoara). Agricultor de succes, el
s-a implicat în organizarea comerţului şăgean cu produse agricole şi animale, atât în ţară cât şi în străinătate,
şi a facilitat importul pe scară largă
de utilaje agricole moderne.
(Sursa: Monografia Şagului de Mioara
Stancu; partea a II în numărul viitor)
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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 !

SERVICII IT
► Instalare sisteme de operare
► Instalare si configurare diverse
aplicatii
► Devirusare
► Curatare echipamente IT

CONSULTANŢĂ IT
► Servicii de Project
Management
BUSINESS BIG NAMES SRL
MOBIL : 0720871151
E-MAIL : office@bignames.biz

Dj Mihai

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

CĂSĂTORII

Dospinescu Valentin cu
Croitoriu Cătălina Mihaela
Duma Teofil Ioan cu
Stan Camelia Anca
Casă de piatră!

DECESE

Pap Iosif Darius
Vuici Raul Alexndru
Mihu Maria
Ciornei Ortansa
Kővago Mihai Nicolae
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!
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