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Apare lunar

E îmbucurător faptul să vezi că aşezarea noastră de pe malurile Nădrăgelului
prinde viaţă, prinde contur în mâinile unor conducători tineri, care nu vor să lase
Nădragul să moară.
Sunt paşi mici dar un salt pentru comună.
Dacă până mai ieri nu vedeai nici o speranţă, acum nu poţi spune la fel. Speranţa prinde contur. Aspectul comunei se
schimbă . Unde până mai ieri era noroi şi apă, azi găseşti tronsoane de alei pavate. O uliţă care până mai ieri era plină de
hârtoape, azi este asfaltată şi sunt convinsă că acesta este doar începutul.
Ce poate fi mai minunat decât faptul că parcul răsună vesel de glasurile copiilor veniţi la joacă. Au atâtea locuri de
joacă. Şi asta nu e tot. Au apărut şi alte locuri de joacă cu tobogane şi leagăne.
Pentru curăţenia comunei, edilii şi-au dat concursul achiziţionând tomberoane, dar nu pot ei să ne facă şi curăţenie.
Avem tomberoane şi coşuri de gunoi, restul depinde de noi.
Şi când te gândeşti că primăvara trecută au apărut ca o minune, ghivece cu flori multicolore, care îţi încântă ochiul şi
îţi dau o stare de bine.
O încântare este şi faptul că în zilele toride de vară, poţi auzi clipocitul apei din fântâna arteziană din faţa Primăriei
care de asemenea te reconfortează şi te răcoreşte.
Se schimbă aspectul cenuşiu al comunei şi prin renovarea halelor vechii uzine. Dau o notă de culoare şi speranţă
pentru Nădrag.
Veţi spune: „Ah, îi laudă pe actualii edili.”
Iar eu vă spun: „-Nu este laudă; este un fapt real, constatat şi îmbucurător pentru comuna noastră.
Ne întâlnim la ediţia următoare cu noi informaţii.

UN NOU ÎNCEPUT

BRÎNDUŞESCU EMILIA
Mesajul d-nei directoare Mărcuţ Monika şi al d-lui director adjunct Stoiconi Cristian cu prilejul apariţiei
primului număr al „Foii nădrăgene”:
D-na directoare Mărcuţ Monika: „Renaşterea „Foii nădragului” ca sursă de popularizare a evenimentelor petrecute la
nivel local nu poate decât să mă bucure. Vă urez succes, dar şi un număr foarte mare de ediţii.”
D-nul director adjunct Stoiconi Cristian: „În primul rând, mă bucur pentru apariţia acestui ziar, deoarece era nevoie de
o sursă de informaţii pentru comuna noastră. Vă urez succes şi apreciere din partea cititorilor.”

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL
NĂDRAG
In data data de 15 februarie 2008 a avut loc şedinţa extraordinară a CL la care au fost adoptate
următoarele Hotărâri:
Hotărârea nr.6/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădrag pentru anul
2008.
Hotărârea nr.7/2008 privind organizarea unei licitaţii pentru achiziţionarea unei autogunoiere folosite .
Hotărârea nr.8/2008 privind achiziţionarea directă a 1100 mp pavele din beton cu grosimea de 6 cm, ce urmează a se
monta pe unele străzi.
Hotărârea nr.9/2008 privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de lucrări pentru montarea unei
piscine din beton sau alternativă în comună.
Hotărârea nr.10/2008 privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de lucrări pentru proiectul
„Montare covor de gazon artificial cu suprafaţa de 900 mp.” pe terenul de sport din zona blocului 17, strada Al. Teiului.
Hotărârea nr.11/2008 prin care se aprobă achiziţionarea directă fără licitaţie de Servicii de consultanţă în vederea
accesării de fonduri prin Programul National de Dezvoltare Rurală pentru modernizarea infrastructurii locale şi a spaţiilor de
interes public pentru proiectul „Reabilitare şi extindere reţea de ape uzate (canalizare şi staţie de epurare) şi îmbunătăţire reţea
de drumuri în comuna Nădrag, localitatea Nădrag, judeţul Timiş”
Hotărârea nr.12/2008 privind achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de lucrări pentru proiectul „Instalare
reţea calculatoare la sediul primăriei Nădrag şi montarea a 5 camere video de supraveghere pe raza comunei”
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Hotărârea nr.13/2008 privind participarea unei delegaţii din partea comunei Nădrag la emisiunea „Primarul favorit”
a postului TV Favorit. Delegaţia va fi constituită din consilieri ai Consiliului Local al comunei Nădrag, primarul comunei,
angajaţi ai Primăriei Nădrag , alţi cetăţeni ai comunei Nădrag din diverse categorii socio-profesionale.

Istoria mărţisorului

La La Roma, inceputul anului nou se sarbatorea la 1 Martie, luna care purta numele zeului
Marte, ocrotitor al campului si al turmelor, zeu care personifica nasterea naturii. La vechii traci aceleasi atribute le avea zeul
Marsyas-Silen, considerat inventatorul fluierului, cultul sau fiind legat de glia materna si de vegetatie. Lui ii erau consacrate
sarbatorile primaverii, ale florilor si fecunditatii naturii.
In multe sapaturi arheologice din Romania s-au gasit martisaoare cu o vechime mai mare de 8 000 de ani. Sub forma
unor mici pietre de rau vopsite in alb si negru, ele erau insirate pe ata si se purtau la gat. Culoarea rosie, data de foc, sange si
soare, era atribuita vietii, deci femeii. In schimb culoarea alba, conferita de limpezimea apelor, de albul norilor, era specifica
intelepciunii barbatului. De altfel, snurul martisorului exprima impletirea inseparabila a celor doua principii ca o permanenta
miscare a materiei. El semnifica schimbul de forte vitale care dau nastere viului, necurmatul ciclu al naturii.
Culorile alb si rosu au ramas pana in zilele noastre ca simbol al sexelor, ele fiind regasite si la bradul de nunta sau
inmormantare.
Raspandit in toate proviciile tarii, martisorul este pomenit pentru prima data de Iordache Golescu.
Folcloristul Simion Florea Marian relateaza ca in Moldova si Bucovina martisorul consta intr-o moneda de aur sau de
argint legata cu un snur alb si rosu la gatul copiilor. Era credinta ca portul martisorului face ca acestia sa aiba noroc. Fetele il
purtau timp de douasprezece zile la gat, dupa care-l prindeau in par si-l tineau astfel pana la sosirea berzelor sau pana ce
inflorea primul pom. Dupa aceea, cu snurul legau creanga pomului, iar cu banul primit isi cumparau cas, pentru ca tot anul sa
la fie fata frumoasa si alba.
Astăzi e prima zi de primăvară, prilej de bucurie pentru fiecare dintre noi. Bucurie pe care o vom împărtăşi cu toţi cei
apropiaţi cărora, dacă nu le-am pregătit din timp un mărţişor sau o floare, măcar le vom oferi un zîmbet plin de speranţă. Aşa-i
tradiţia, pe care inclusiv dacii o respectau. Se crede că şi pe vremea lor simbolurile primăverii erau realizate iarna, dar se purtau
doar după prima zi de martie. Pe vremea dacilor, micile amulete de primăvară nu erau mărţişoare, ca astăzi, ci pietricele albe şi
roşii. Tot în vechime, în unele locuri, mărţişoarele erau monede atîrnate de fire subţiri de lînă, în cele două culori naturale ale
lînii, alb şi negru. Moneda era, după rangul celui ce o purta, din aur, argint sau bronz şi se purta pentru a avea noroc şi pentru a
aduce vreme bună în tot timpul anului. Dacii credeau ca aceste amulete aduc fertilitate, frumuseţe şi previn arsurile cauzate de
soare. În vechime, mărţişoarele se purtau pană înfloreau pomii, iar apoi se atarnau de crengile acestora, pentru a le feri de
îngheţ şi a favoriza roade bogate. Despre mărţişor au apărut şi multe legende care s-au transmis din generaţie în generaţie.
Multe sunt legate de baba Dochia, personaj din mitologia populară. Una dintre aceste legende spune că o femeie bătrană, care
se numea Dochia, avea o fiică vitregă pe care o chinuia cu munci grele. Într-o zi de iarnă, Dochia i-a dat fetei o haină neagră şi
i-a cerut să o spele la rau pană devine albă ca zăpada. S-a chinuit degeaba fata şi a cuprins-o disperarea, căci, cu cat spăla mai
tare, haina se înnegrea. Atunci a apărut un bărbat care se numea Mărţişor şi i-a dăruit fetei o floare fermecată, roşie şi albă, care
a făcut o minune şi haina cea neagră s-a făcut albă ca neaua. Se spune că, de ciudă, baba a plecat în lume, iar pe drum şi-a
aruncat furioasă cojoacele... Mărţişorul, ca sărbătoare populară românească, celebrează venirea primăverii. În cea mai mare
parte a ţării se oferă persoanelor apropiate mărţişoare, ca mici semne de preţuire şi dragoste . După tradiţie, mărţişorul este
alcătuit dintr-o fundiţă de mătase roşu cu alb, care semnifică împletirea dintre iarnă şi primăvară, şi la care se adaugă alte
simboluri ale norocului. Mărţişoarele se poartă la vedere o săptămînă sau două. În Bucovina, în zona Gura Humorului–
Cîmpulung Moldovenesc, în prima zi de martie sunt răsfăţaţi bărbaţii. Doamnele sunt cele care oferă mărţişoare sau mici
obiecte simbolice, ca diploma pentru cel mai bun soţ, şef ori amant. Micile suveniruri sunt cumpărate de la comercianţi veniţi
special de la sute de kilometri şi sunt oferite şi primite cu bucurie. Nu există o explicaţie pentru inversarea obiceiului, dar
acesta se păstrează cu străşnicie. De altfel, doamnele bucovinence nu pierd nimic dacă fac astfel de gesturi delicate pentru
partenerii lor: impresionaţi, aceştia se simt foarte obligaţi ca, de opt martie, să întoarcă partenerelor investiţia sentimentală
înmiit.
Ce parere aveti ?

UN SIMBOL AL PRIMĂVERII

Se apropie primăvara. Martie-luna mărţişorului.
Cu toţii ne gândim la un mărţişor: un şnur împletit cu alb şi roşu căruia îi

ataşăm diverse simboluri.
Pentru confecţionarea mărţişoarelor au apărut o mulţime de artizani, punându-şi în valoare imaginaţia şi îndemânarea.
Putem spune cu mândrie că şi în comuna noastră avem astfel de oameni.
Salutăm cu mare bucurie iniţiativa doamnei profesoare Ana Dragomir care este pricepută în arta decoraţiunilor şi care
s-a gândit anul acesta să înfiinţeze un cerc de artizanat şi creaţie plastică intitulat ”Măiestrie şi Creaţie”. Îndrumă un grup de
elevi, în confecţionarea de mărţişoare, aranjamente florale şi decoraţiuni din lemn. Aceşti copii sunt din clasa a VIII- a: Drăgoi
Daiana, Springer Heidi, Springer Karina, Subţire Damaris, Iuşan Ana, Botoş Daniela, din clasa a X-a: Haivacă Georgiana,
Scrob Betina, Zenici Maria, din clasa a XI-a: Danci Cristina şi din clasa a IX-a SAM: Ştuleanec Beniamin, Haivacă Abel,
Dărăbanţ Ioan, Petroi Octavian şi Hădărău Andreea.
Le-am făcut o vizită, într-o după amiază, la cabinetul de fizică, unde se întrunesc pentru a da viaţă acestui simbol al
primăverii. Cu răbdare şi migală vezi cum ies din mâinile tinerelor fete superbele mărţişoare. Poţi vedea pe faţa lor
concentrarea şi totodată bucuria lucrului bine făcut.
Deoarece aceste tinere fete trudesc pentru a crea, ne-am gândit că ar fi frumos din partea noastră să le ajutăm
organizând o „Expoziţie cu vânzare” a creaţiilor lor.
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Rugămintea noastră este să veniţi la această expoziţie, cumpărând exponatele lor, încurajându-le pentru viitor. Fetele
acestea au creat un precedent , care poate deveni pe viitor o tradiţie pentru Nădrag.
Expoziţia se va deschide în 25 februarie. Zilnic, până pe 7 martie, între orele 17-19 o puteţi vizita. Aceasta va fi în
incinta Primăriei, mai precis în biroul domnului primar Liviu Muntean.
Vă mulţumim anticipat pentru participare la „Expoziţia cu vânzare” a cercului artizanal „Măiestrie şi Creaţie”.
BRÎNDUŞESCU EMILIA

8 MARTIE – ZIUA FEMEII
Deoarece în martie sărbătorim Ziua Femeii, hai să vorbim despre EA.
Cine este EA pentru noi?…
EA este MAMA, prima femeie din viaţa noastră, cea care ne dă viaţă, ne veghează somnul, ne oblojeşte rănile, ne
duce de mână în prima zi de şcoală , ne îndrumă spre un viitor frumos.
EA este IUBITA, femeia care face să ne palpite inima, care ne dă fluturi în stomac, ne fură liniştea şi somnul până
când nu va fi a noastră.
Şi astfel urmează o altă EA – SOŢIA. Este femeia pe care o alegem pentru a ne petrece viaţa alături de ea la bine şi la
rău, cea pe care am ales-o să fie mama copiilor noştri. EA este cea care ne face să ne simţim puternici, fără de care nu există
viitor; EA reprezintă frumosul, gingăşia, fineţea, blândeţea, tot ce poate fi mai emoţionant în viaţă.
Aşa că, dragi domni, fiţi amabili, nu uitaţi să le dăruiţi femeilor speciale din viaţa voastră (mama, iubita, soţia, fiica) o
floare, faceţi-le să se simtă speciale o zi pe an - în ziua de 8 Martie.
Pentru ca această zi să se termine într-un mod cu totul special, invitaţi-o pe femeia iubită la Balul de Ziua Femeii
organizat de Primărie.
O toaletă cât mai feminină, o îmbrăţişare, un dans, o declaraţie şoptită la urechea iubitei, vă va face să vă simţiţi bine
amândoi.
Nu pierdeţi această şansă. Noi vă aşteptăm să răspundeţi invitaţiei noastre.
BRÎNDUŞESCU EMILIA
Domnul primar LIVIU MUNTEAN şi domnul MINEA VASILE împreună cu Consiliul Local , urează tuturor femeilor
din comuna Nădrag
„La multi ani !”si sanatate

DEFECTUL FEMEII

Când Dumnezeu a făcut femeia, deja era în a şasea zi de muncă şi făcea ore
suplimentare.

Atunci apăru îngerul şi-l întrebă :
De ce îţi pierzi atâta timp cu asta?”
Şi Domnul îi răspunse:
„Ai văzut cartea tehnică?
Trebuie să fie lavabilă în totalitate, dar să nu fie de plastic, să aibă mai mult de 200 de piese mobile şi să fie capabilă
să funcţioneze fiind alimentată cu orice, chiar şi cu resturi, în poala ei să stea comod până la patru copii în acelaşi timp, să aibă
un sărut care să poată vindeca de la un genunchi julit până la o inimă rănită şi să facă totul cu numai două mâini”
Ingerul se minună de cerinţe
„Cu doar două mâini…. Imposibil!”
„Şi acesta e modelul standard”
„E prea multă muncă pentru o singură zi …..Aşteaptă până mâine ca să o termini”
„Nu, n-am s-o las pe mâine” protestă Domnul.
„Sunt pe punctul de a termina această creaţie care este favorita inimii mele.
Ea se vindecă singură când e bolnavă şi poate munci până la 18 ore pe zi”
Ingerul se apropie şi atinse femeia
„Dar ai făcut-o atât de delicată!”
„Este delicată, spuse Domnul, dar în acelaşi timp atât de puternică . Nu-ţi poţi închipui cât de rezistentă este şi de ce
reuşite e în stare”
„Oare o să fie în stare să gândească ?”, întrebă îngerul.
Dumnezeu răspunse:
„Nu numai că o să fie capabilă să gândească ci şi să negocieze”
Atunci îngerul văzu ceva şi întinzând mâna atinse obrazul femeii…..
„Doamne, mi se pare că modelul acesta pierde lichid. Ţi-am spus că încercai să pui prea multe lucruri în ea”
„Nu pierde lichid, e o lacrimă„ îl contră Domnul
„Pentru ce e lacrima ?” întrebă îngerul
Şi Domnul spuse ”Lacrimile sunt felul ei de a-şi exprima jalea, dragostea, singurătatea, trădarea, suferinţa şi orgoliul”
Asta îl mişcă mult pe înger „Eşti un geniu, Doamne, te-ai gândit la toate. Femeia este într-adevăr minunată”
„Este!
„Femeia are puteri ce-i uimeşte pe bărbaţi
Trece prin dificultăţi, face faţă greutăţilor, dar este fericită şi îndrăgostită
Surâde când vrea să ţipe
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Plânge când e fericită şi râde când e tristă.
Luptă pentru a-şi apăra valorile.
Infruntă nedreptăţile.
Nu acceptă un ”nu” ca răspuns dacă ea crede că există o soluţie mai bună
Işi rupe de la gură pentru ca familia ei să aibă
Merge la medic cu o prietenă căreia îi este frică să meargă singură
Iubeşte fără să ceară nimic în schimb
Plânge când fii ei reuşesc în viaţă şi se bucură când prietenii ei obţin premii.
Este fericită când aude de o nuntă sau de naşterea unui copil.
I se frânge inima când moare o prietenă, suferă când pierde pe cineva drag, în schimb se dovedeşte a fi puternică
atunci când crezi că a epuizat toate forţele.
Ştie că poate vindeca suferinţa cu un sărut şi o îmbrăţişare.
Şi totuşi femeia are un defect: Nu ştie care este adevărata ei valoare.

CUVÂNT LA BUNAVESTIRE
„Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac.
Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face şi Gavril darul binevesteşte”
(Troparul sărbătorii)
Orice bucurie curată este folositoare. Ea aduce bună dispoziţie şi voioşie, condiţii ale sănătăţii omului. Numai
bucuriile înalte şi duhovniceşti sunt pentru noi creştinii mai reconfortante şi mai înălţătoare fiindcă prin ele ne scăldăm sufletul
în baia de lumină a razelor cereşti ce se revarsă din belşug peste noi.
Bucuriile întinate ale fărădelegilor sunt însă păgubitoare şi strică sănătatea omului. De astfel de bucurii duhovniceşti
înălţătoare, reconfortante ne învrednicim noi creştinii îndeosebi la praznicele mari când ne plecăm genunchii cu multă
smerenie înaintea altarelor noastre spre a ne aduce aminte de începutul împlinirii făgăduinţelor promise de Dumnezeu cu
privire la mântuirea neamului omenesc.
În planul acesta veşnic de mântuire Dumnezeu a pregătit toate cu amănuntul .
Astfel hotărăşte întruparea Fiului Său dar printr-o fecioară, aşa cum a fost descoperit prin prorocul Isaia care zice:
„Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte un Fiu şi-i vor pune numele Emanuel ce înseamnă Dumnezeu este cu noi”.
Is.7,14
Aşadar era nevoie de o fecioară, iar această fecioară apare în planul lui Dumnezeu ca rod al rugăciunii celor doi
bătrâni Ioachim şi Ana, fecioară care la vârsta de 3 ani este dusă la templu şi lăsată acolo 12 ani şi pregătită de Dumnezeu
pentru a primi apoi vestea cea bună, adică începutul mântuirii neamului omenesc cum spune troparul praznicului.
Când Maria a împlinit vârsta 15 ani a fost luată de la templu de bătrânul Iosif şi dusă în Nazaret unde, aşa cum spune
tradiţia, Maria într-o zi cum sta şi se ruga este cercetată de Arhanghelul Gavril cel căruia Dumnezeu îi încredinţează să aducă
în lume această veste bună. „Bucură-te cea plină de dar, Domnul este cu tine”… a fost salutul solului ceresc, cuvinte care au
tulburat-o pe Maria.
Dar solul continuă mai departe: „nu te teme Marie căci ai aflat har de la Dumnezeu. Iată vei lua în pântece şi vei naşte
Fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema…”Lc.1,30.32
Maria care era şi fecioară şi tânără la primirea veştii încearcă să se scuze zicând: „Cum va fi aceasta cu putinţă de
vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” adică cu alte cuvinte: „din pântece curat cum poate să fie cu putinţă să se nască un fiu?”
Dar răspunsul vine prompt de la trimisul Domnului:” Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te
va umbri. De aceea, şi Sfântul care se va naşte din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Lc. 1,35
La auzul acestor cuvinte, Maria a crezut, s-a încredinţat vocii lui Dumnezeu, a acceptat înalta chemare ce i se oferea
de a deveni Maica Fiului lui Dumnezeu şi cu multă smerenie a zis: ”Iată roaba Domnului fie mie după cuvântul tău „. Lc.
1,38.
Cu această făgăduinţă a fecioarei Maria, ea se încadrează în planul dumnezeiesc al mântuirii neamului omenesc
conceput de Dumnezeu imediat după căderea în păcat a lui Adam şi Eva.
Prorocul Iezechil o vede pe Fecioara Maria ca pe o poartă care va rămâne veşnic închisă pentru că Domnul
Dumnezeul lui Izrael a intrat prin ea. Dar şi ceilalţi proroci ai vechiului testament insuflaţi de Dumnezeu grăiau despre fecioara
neprihănită, prin care avea să vină mântuirea lumii.
Este un lucru minunat şi plin de bucurie pentru noi ce credem în puterea lui Dumnezeu, pentru că aşa cum avea să
spună mai târziu Fiul lui Dumnezeu „ Unde vrea Dumnezeu se biruieşte rânduiala firii”, „la Dumnezeu nici un lucru nu este cu
neputiinţă” . Lc. 1,37.
Şi dacă această sărbătoare este o zi de bucurie duhovnicească, înălţătoare aşa cum am amintit la început, se cuvine şi
nouă să ne bucurăm trăind această bucurie printr-o purtare demnă de cinstea de a fi creştin, lăsând păcatul şi împlinind voia lui
Dumnezeu, fiindcă păcatul nu este izvor de bucurie, ci aşa cum a făcut vameşul Zaheu după ce l-a primit pe Domnul Iisus în
casa sa , schimbându-şi viaţa, s-a împărtăşit şi de bucurie duhovnicească dar şi de mântuire primind chiar pe domnul Iisus
bucuria:” Astăzi s-a făcut mântuire casei acestuia , că şi acesta este fiul lui Avram”. Lc.19,10, aşa să primim şi noi un astfel de
răspuns de la Domnul nostru.
-AMINPREOT MIZUN MIHAI
]
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FLORILE ŞCOLII NOASTRE
Sperând a pune în atenţia locuitorilor din înfloritoarea
noastră comună diferite subiecte, am fost însărcinată (cu toată bucuria) a vă arăta viaţa şcolarilor noştri. Deşi avem o şcoală nu
prea obişnuită cu faima geniilor ce luminează învăţământul românesc, ne putem, totuşi mândri cu nişte copii silitori, care speră
într-un viitor frumos şi accesibil din punct de vedere profesional.
Gândindu-mă că în primul număr al ziarului care, nădăjduim că vă va capta atenţia, ar trebui să vă arătăm că, întradevăr, învăţământul din comuna Nădrag are toate şansele să ajungă unul de o mai mare calitate, în care să vă puneţi toată
încrederea şi, nu în ultimul rând, să fiţi mândri de copiii voştri.
Organizându-se, ca în fiecare an, olimpiada de limba şi literatura română, şcoala noastră şi-a arătat roadele şi,
sâmbătă, 23 februarie 2008 la Colegiul Naţional „C. Brediceanu” Lugoj, opt dintre elevii Grupului nostru Şcolar vor pleca să
îşi pună la încercare capacităţile în materie de limbă şi literatură la faza locală. Norocoşii care s-au clasat sunt:
clasa a V-a: Busuioc Mădălina şi Măran Lorena;
clasa a VI-a: Anater Angelo şi Angheloni Raluca;
clasa a VII-a: Lugojan Adina;
clasa a VIII-a: Rusu Cezara, Gegea Loredana şi, nu în ultimul rând, Logoş Daiana.
Aceştia au fost pregătiţi de doamnele profesoare Luminosu Mihaela, Jurconi Valentina şi Crăciun Alina.
Probabil că matematica, la noi, este privită cu mai mult scepticism şi dificultate, dar totuşi, participând la faza locală
au reuşit să se califice la următoarea etapă, adică faza judeţeană, 3 elevi şi anume: Rusu Cezara (clasa a VIII-a), Lăzărescu
Adrian şi Gostelean Paul (clasa a XII-a), pe care-i felicităm din tot sufletul. Ei au fost pregătiţi suplimentar de d-nul profesor
de matematică Dumescu Dan.
Întrebând-o câteva cuvinte despre reuşita ei, Rusu Cezara ne-a spus:
„Mă bucur foarte mult, sper că mă voi descurca şi îi mulţumesc d-lui Dumescu Dan pentru încredere şi îndrumare.”
Le dorim mult noroc şi sperăm ca în numărul următor să ne lăudăm cu plecarea unora sau a tuturor la faza judeţeană a
olimpiadei de limbă şi literatură română.
Atenţia elevilor noştri a fost îndreptată şi spre arta plastică, care, după cât observăm, îi farmecă încă de la o vârstă
fragedă.
Prin intermediul d-nei prof. Lăpădat Maria, ei au aflat de un concurs de desen organizat de Forumul German Reşiţa,
care le dă şansa să îşi deseneze ţinutul natal, acesta constituind şi tema propusă. Concursul ia viaţă o dată la doi ani, aflându-se
anul acesta la a IX-a ediţie. Se organizează la nivel european şi vrea să pună în evidenţă calităţile artistice ale copiilor Europei.
Lucrările vor fi expuse în Reşiţa. Participanţii se vor alege, în primul rând, cu experienţă şi spirit de competiţie, iar ca premii
materiale, desigur, pentru câştigători, vor fi: premiul cel mare, o excursie în străinătate, probabil Germania şi restul, diferite
lucruri care să-i ajute pe micii pictori în pasiunea lor.
Anul acesta au fost trimise lucrările talentaţilor Busuioc Mădălina, Luntraşu Andreea, Roşu Răzvan, Butnaru Sorina,
Anater Angelo şi alţii.
Din ediţiile trecute ale concursului am avut trei eleve care au câştigat diverse premii: Damşa Anda, Moldovan Diana
şi Cazacu Maria.
Pentru a spori interesul copiilor talentaţi în artele plastice, d-nele învăţătoare Crivineanţu Mirela şi Florea Doina au
înfiinţat „Cercul de creaţie plastică” în luna noiembrie 2007. Se pare că ideea dumnealor a prins roade şi la ora actuală sunt
înscrişi 35 de copii. Primele lucrări realizate de micii talentaţi au fost nişte icoane pe sticlă. D-na Crivineanţu Mirela ne-a
informat că va avea loc o expoziţie în luna mai. Deocamdată, 22 dintre copiii Cercului de creaţie plastică participă la
Concursul Naţional desfăşurat la Clubul Copiilor Lugoj, intitulat „Muzica sferelor” ediţia a III-a. Concursul este împărţit în trei
secţiuni, respectiv pictură, creaţie de mărţişoare şi felicitări. Rezultatele vor apărea după 10 martie. Le dorim celor 22 de copii
mult noroc şi sperăm că vor completa rândul câştigătorilor din Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu”.
Pentru a-şi putea continua activitatea, ei au nevoie de un dram de ajutor din partea celor care au posibilităţi şi
încurajează astfel de proiecte create în favoarea micilor talente.
Rugăm oamenii cu dare de mână şi nu numai, dacă vor să facă un astfel de gest să o contacteze pe d-na
învăţătoare Crivineanţu Mirela.
Năzdrăvanii de la Cercul de creaţie plastică sunt: Şurtea Călin, Munteanu Bianca, Şurtea Lavinia, Laza Deian,
Vricariu Elena, Prună Mirabela, Crivineanţu Marco, Franţescu Andra, Franţescu Laurenţiu, Grecu Sebastian, Valuch Raul,
Prună Gabriel, Linginari Dan, Norocel Andrei, Adler Bogdan, Pichler Evelin, Pichler Patrick, Rusu Oana, Bălan Adela, Oargă
Amina, Franţescu Andreea, Sîrbu Ana–Maria, Linginari Anamaria, Pilipeţi Mădălina, Gegea Loredana, Rusu Cezara, Muntean
Geanita şi Muntean Angelo.
Cadrele didactice împreună cu elevii urează un sincer „Bun venit!” ziarului comunei Nădrag, o viaţă cât mai lungă, iar
dorinţa noastră este ca „Foaia nădrăgeană” să fie un motiv în plus de a fi mândri că sunteţi nădrăgeni.
Wachsman Adriana

CODUL BUNELOR MANIERE
Este primul număr al ziarului nostru şi ne-am gândit că ar fi bine să începem cu
începutul în ceea ce priveşte „Codul bunelor maniere”.
În viaţă trebuie să ne ghidăm după o serie de reguli, să ne purtăm cum se cuvine în societate, sa ştim cum să ne
îmbrăcăm în diverse situaţii, cum să ne comportăm la masă, cum să primim musafiri, sa cum vorbim la telefon şi multe altele.
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În acest prim număr vom vorbi despre salut. Salutul este un mod de comunicare. Este prima manifestare de curtoazie
cu care întâmpini pe cineva. Deşi formele de salut sunt vechi de când lumea, salutul în sine are în mimică, în poziţia corpului
sau în ţinută, o infinitate de nuanţe care îi modifică sau îi completează sensul. Orice salut este o formă de politeţe.
Nici un om nu este atât de neînsemnat încât să nu merite un salut din partea noastră.
Numai snobii pot crede că e sub demnitatea lor să salute primii.
Iată câteva reguli de bază ale salutului:
- bărbatul salută mai întâi o femeie chiar dacă aceasta este mai tânără decât el;
- tinerii salută pe cei mult mai în vârstă;
- noul venit, pe cei care sunt deja adunaţi;
- inferiorul pe superior (dacă inferiorul este o femeie, primul va saluta bărbatul)
Directorului general nu îi va scădea popularitatea, ci dimpotrivă, dacă va saluta primul femeia de serviciu.
Este obligatoriu să răspunzi la orice salut deoarece a refuza înseamnă a-l jigni grav pe cel care ţi s-a adresat. Când
întâlneşte o doamnă, bărbatul salută primul.
Salutul înseamnă să-ţi scoţi pălăria, să o înclini uşor privind fără insistenţă în ochii persoanei salutate. Domnul care
întâlneşte o persoană feminină cunoscută încetează să mai fumeze şi nu stă cu mâinile în buzunare.
Femeia va răspunde la salut printr-un surâs uşor dând din cap, ceea ce va dovedi persoanei întâlnite că a fost
recunoscută.
Doamna mai tânără o salută pe cea mai în vârstă. Două persoane de acelaşi sex sau vârstă se salută simultan.
Vom evita să salutăm o persoană, mai ales o doamnă, dacă o întâlnim într-o companie compromiţătoare.
Cel care intră într-un local salută, cel care se află acolo răspunde la salut.
Când întâlnim pe cineva pe care nu l-am văzut de mult ne manifestăm moderat bucuria. Să saluţi pe cineva
strângându-i mâna este un semn de mare stimă .
Un bărbat se va ridica de pe scaun pentru a strânge mâna cuiva. Doamnele nu trebuie să se ridice decât pentru a da
mâna unei persoane mai în vârstă sau uneia pe care o onorează în mod special. Mâna pe care o strângem este în mod tradiţional
dreapta.
Dacă are mănuşi, pe stradă, bărbatul îşi scoate mănuşa din mâna dreaptă pentru a strânge mâna unei femei, chiar dacă
aceasta poartă mănuşi.
Ce trebuie să ştim despre sărutatul mâinii?
În general femeilor li se sărută mâna în casă, mai rar în aer liber sau pe stradă. Doamna întinde mâna, iar domnul se
apleacă uşor pentru a o atinge cu buzele. Unele doamne îşi trag mâna cu repeziciune. Nu se face, este urât gestul.
EMILIA BRÎNDUŞESCU
(Pasaje culese din „Codul bunelor maniere” din editura „Humanitas” scrise de doamna Aurelia Anastasia Marinescu ).

GLUME :
O tipă se duce la doctor şi-i zice:
Dom’doctor, nu ştiu ce am că mă dor toate. Dacă apăs aici (şi apasă pe picior) mă doare, dacă apăs aici (apasă pe
piept) doare. Doare chiar şi când apăs aici (şi apasă pe frunte).
- Nu vă supăraţi, zice doctoru’, sunteţi blondă natural?
- Da, de ce?
- Ştiam eu! Apropo, aveţi un deget rupt.
Un doctor şi soţia lui au o ceartă foarte urâtă la micul dejun.
Şi dacă vrei să şti, nici nu eşti bun la pat! îi spune ea şi pleacă la lucru trântind uşa.
Pe la amiază, începe să-i pară rău şi sună acasă:
Ce ţi-a trebuit aşa de mult să răspunzi?
Eram în pat.
Şi ce făceai în pat la ora asta?
Ceream o a doua opinie.
Ce primeşti la un restaurant moldovenesc dacă ceri creier pane? Mimorie di porc prăjită!
De ce se numesc moldovenii căciuli? Pentru că stau pe capul ardelenilor.
-

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

Dragi nădrăgeni, sper că v-a plăcut primul număr al ziarului nostru.

Nu suntem profesionişti, am încercat să scriem şi noi ce putem şi ştim mai bine.
Dacă cineva dintre dumneavoastră are vreo sugestie, opinie, doreşte să transmită o urare, un anunţ, orice, ne poate contacta la
sediul Primăriei sau al Bibliotecii comunale, zilnic, între orele 8-16.
Vă mulţumim.
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