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Hai la Ruga Nădrăgeană!
Editorial
Liviu Muntean

Rugile satului - tradiţii
ce trebuie respectate

Hore, doine, brâuri. Tonete cu mici, bere, grătare, jucării pentru cei mici. Muzică cu îndrăgiții
soliști bănățeni Adrian Stanca, Ramona Miheț
și Pavel Zăvoianu. Multă, multă distracție. De
acestea vor avea parte, în prima și a doua zi de
Rusalii, nădrăgenii și ”goștii„ lor la Ruga Nădrăgeană.
În zilele de 12 şi 13 iunie 2011, vom uita cu
toţii, pentru două zile, de grijile cotidiene. Cu
mic cu mare, vom petrece la Ruga Nădrăgeană, sărbătoare prilejuită de Hramul Bisericii
ortodoxe din localitate. Evenimentul este organizat de către Primăria și Consiliul Local al
comunei Nădrag. Sărbătoarea Rugii va debuta
sâmbătă 11 iunie, când, la ora 18, credincioșii
ortodocși vor lua parte la slujba de Vecernie
ce va avea loc la Biserica ortodoxă. A doua zi,
duminică 12 iunie, la același lăcaș de cult se va
săvârși, de la ora 9, Treimea iar de la ora 10
se va oficia Sfânta Liturghie. La ora 12, conform tradiției bisericești, cei prezenți la slujbă,
avându-l în frunte pe preotul paroh Mizun
Mihai, vor lua parte la înconjurarea de trei ori
a lăcașului de cult și la resfințirea bisericii.

Joc, distracție
și multă voie bună
Programul artistic și petrecerea vor începe la ora
18, pe platoul din fața Clubului muncitoresc.
După cuvântul de bun sosit adresat de către
primarul Liviu Muntean va avea loc un scurt
moment artistic susținut de către Ansamblul
de dansuri populare ”Florile Nădrăgene” din
comuna noastră. Apoi, primarul Liviu Muntean va da startul Rugii. În tradiționala horă
sunt invitați să se ”prindă” în joc localnicii și
oaspeții lor. Va urma petrecerea și dansul! Mai
întâi va cânta îndrăgitul solist Adrian Stanca.
Cei prezenți la Rugă vor avea prilejul să joace
și pe muzica interpretată de Ramona Miheț
și Pavel Zăvoianu. Nădrăgenii vor avea parte
de un alt recital de dansuri populare susținut
de invitații speciali - dansatorii din ansamblul
”Trandafiri de Romanați” din județul Olt. Petrecerea se va întinde până târziu în noapte
și se va relua luni 13 iunie, de la ora 18. Vă
așteptăm cu drag la Ruga Nădrăgeană!

De Rusalii sărbătorim Hramul
Bisericii Ortodoxe Române din
Nădrag. Alături de Hramul Bisericii Ortodoxe din Crivina și
sărbătoarea ”Ziua Padeșului”,
Ruga Nădrageană este unul din
momentele importante din viaţa
comunităţii noastre. Chiar dacă
vremurile sunt grele, am decis,
alături de viceprimar şi consilierii
locali, să sprijinim financiar sărbătoarea Rugii. Nu am făcut nici
un fel de exces în a cheltui banii
comunităţii organizând concerte
cu artişti care pretind onorarii
ridicate, dar am considerat că
trebuie să avem o muzică de calitate. În premieră, Ruga va ține
două zile. Consider că suntem
o comunitate care pune preț pe
păstrarea obiceiurilor, căreia îi
pasă de viața culturală și spirituală a comunei. Pe de altă parte,
avem datoria să ne pregătim aşa
cum se cuvine pentru această
sărbătoare a noastră, a tuturor locuitorilor comunei. Primăria se va
ocupa de curăţenia comunei, însă
consider că e nevoie şi de sprijinul
dumneavoastră pentru a întreţine
spaţiile verzi din faţa caselor. Vom
avea cu toţii ”goști” iar comuna
trebuie să arate tuturora că este
locuită de oameni harnici, gospodari şi care preţuiesc tradiţiile. Vă
aştept să participați în număr cât
mai mare la Rugă!
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Primarul în faţa comunităţii

În anul 2008, nădrăgenii
l-au reales ca primar, pentru
un nou mandat de patru ani,
pe Liviu Muntean. Aşa cum
a promis, primarul nostru
vine în faţa locuitorilor comunei să ne arate realizările
sale şi ale colaboratorilor din
primărie.
Care au fost cele mai importante realizări din acești
trei ani de mandat?
După ce am primit, pentru
alți patru ani, încrederea
nădrăgenilor, am continuat
proiectele demarate în mandatul precedent și am început altele noi. Aș enumera
doar câteva dintre acestea.
Astfel, s-a realizat, în colaborare cu Consiliul Județean
Timiș, înlocuirea pavajului
din piatră cubică cu covor
asfaltic în satul Crivina. Alte
două importante lucrări au
constat în prelungirea cu 8
km a reţelei de apă potabilă
a localităţii Nădrag până în
satul Crivina și construirea
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reţelei de alimentare cu apă
potabilă respectiv racordarea
la noua reţea a tuturor gospodăriilor din satul Crivina.
De asemenea, au fost finalizate lucrările de racordare
a tuturor gospodăriilor din
localitatea Nădrag la noua
reţea de apă potabilă finanţată din fonduri SAPARD.
Tot în 2008 a fost montat
un covor de gazon sintetic
şi s-au amenajat tribunele la terenul de sport de pe
Aleea Teiului, bl.22. S-au
mai efectuat lucrări de reabilitări și reparații la Grupul Şcolar ”Traian Grozăvescu” și la grădiniţele din
Nădrag și Crivina. Au mai
fost realizate multe lucrări
de înfrumusețare a comunei
prin plantări de flori şi arbuşti ornamentali, montarea
de bănci şi mobilier stradal
etc. Anul următor, am reușit
să turnăm covor asfaltic pe
străzile Nucilor, Tineretului,
Piaţa Parc, Aleea Teiului,
Şcolii şi în Crivina. S-au

construit 490 de metri de
apărări de mal pe străzile
Nucilor, Bradului şi Padeş
în vreme ce, la intrarea în
Nădrag, au fost începute lucrările de amenajare a unui
parc rustic. Pentru transportul elevilor navetiști din
Crivina am achiziționat un
microbuz cu 20 de locuri.
Anul trecut s-a turnat covor
asfaltic pe strada Şcolii, Piaţa Parc, în zona blocurilor 5
și 18-21, pe terenul de sport
de la şcoală. În domeniul
cultural-sportiv pot aminti continuarea sărbătoririi
Zilei Padeşului, organizarea
unui festival de colinzi, participarea echipei de dansuri
populare la diverse concursuri, sprijinirea echipei de
fotbal AS Padeşul Nădrag.
Dar nerealizări?
Nu le-aș numi neapărat așa
însă, din motive independente de voința noastră, nu
am reușit demararea a două
importante lucrări. Primă-

ria a depus în anul 2010 un
proiect care prevede reabilitarea, extinderea reţelei
de canalizare şi construirea
unei staţii de epurare în Nădrag. Am reușit să obținem,
printr-o hotărâre de guvern,
chiar și finanțarea. Apoi, a
fost abrogat respectivul act
normativ, fapt care ne-a pus
în situația să redepunem
proiectul pentru obținerea
unei alte finanțări. De asemenea, am dorit mult să
începem lucrările de reabilitare și modernizare a grupului școlar. În acest sens,
am depus încă din 2009 un
proiect la care așteptăm un
răspuns.
Multe investiţii se realizează cu bani europeni.
Aveţi depuse proiecte în
acest sens?
Este foarte important să
obții bani europeni pentru
diferite proiecte de dezvoltare fără a fi nevoit să
apelezi la banii din bugetul
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Şi de acum înainte,
vă asigur că, în
calitatea de primar
al vostru, voi
veghea pentru ca
toate proiectele
de dezvoltare a
Liviu
Muntean, localităţii să devină
primar realitate.

local sau județean. Noi am
depus două astfel de proiecte și am reușit să câștigăm
finanțarea. Primul este un
proiect integrat în valoare de 3,2 milioane de euro.
Acesta prevede asfaltarea
a 8,5 km de străzi în Nădrag si Crivina, achiziția de
utilaje pentru întreținerea
drumurilor, construirea unei
creșe, achiziția de costume
populare pentru formația
de dansuri populare. În
prezent suntem în faza de
licitație pentru proiectare
și execuție și sper ca, din
toamnă, să începem lucrările. Un alt proiect, în valoare
de 178.000 de euro, vizează
înființarea unui centru de
informare turistică la Nădrag. S-a semnat contractul
de finanțare și, cât de curând, vom ține licitația pentru proiect și execuție. Am
convingerea că vom demara efectiv lucrările la acest
proiect la începutul anului
viitor.

Cum a fost rezolvată problema colectării deşeurilor?
În anul 2008, comuna noastră, alături de Găvojdia,
Știuca și Criciova, a participat la înființarea unei
societăți de salubritate. Tot
în 2008, s-a achiziționat o
autospecială pentru încărcarea automată şi transportul deşeurilor menajere din
Nădrag şi Crivina, o a doua
mașină de salubritate fiind
obținută, în 2010, în urma
accesării de fonduri europene. Sunt în prezent patru
angajați ce lucrează pentru
colectarea deșeurilor în comuna noastră și în cea vecină, Criciova. De asemenea,
au fost achiziționate europubele cu capacitatea de
140 de litri repartizate gratuit locuitorilor comunei. În
plus, s-au amplasat pe raza
celor două localități componente europubele de mare
capacitate și s-au montat
coșuri de gunoi stradale.

“

Ce v-ați propus pentru ultimul an de mandat?
Să realizăm la Crivina reţeaua de canalizare menajeră, lucrarea fiind deja în curs
de execuţie. De asemenea,
să obținem finanțarea și să
executăm canalizarea la Nădrag. Apoi, clădirea fostului
internat să fie mansardată
și recompartimentată pentru ca imobilul să primescă
destinația de locuințe sociale. Nu în ultimul rând,
să demarăm lucrările la
proiectul integrat cu bani
europeni, respectiv să asfaltăm drumurile în Nădrag, să
achiziționăm un buldoexcavator pentru deszăpezire
și tăiat iarbă, să construim
creșa.
Ce doriţi să le transmiteţi
locuitorilor comunei?
Acum trei ani, mi-aţi acordat încredere şi m-aţi reales
primarul vostru. În acest răstimp, am încercat să arăt că
promisiunile din campania

electorală nu rămân doar pe
hârtie. Vreau să cred că am
reuşit să demonstrez că sunt
un om la faptelor, nu al vorbelor, că sunt un om care îşi
respectă cuvântul dat. Ştiu
că mai sunt multe de făcut
în comună. Sunt convins
însă că, alături de toţi locuitorii, de consilierii locali,
de angajaţii primăriei vom
reuşi să finalizăm lucrările
demarate şi să începem altele noi. Şi de acum înainte,
vă asigur că, în calitatea de
primar al vostru, voi veghea
pentru ca toate proiectele
de dezvoltare a localităţii să
devină realitate. Îi mai asigur pe cetăţenii din Nădrag
și Crivina că, şi în următorul
an de mandat, voi fi în mijlocul lor şi toate problemele
semnalate de aceştia vor fi
priorităţile activităţii mele
ca primar.
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Pogorârea Sfântului Duh - Hramul
Bisericii - Ruga din Nădrag
Orice Biserică când se sfinţeşte alege un patron, hram sau protector, care se sărbătoreşte, în fiecare an, ca o sărbătoare unică
numită şi „Rugă”, în amintirea sfinţirii Bisericii în ziua respectivă.
Sărbătoarea începe cu vecernia din ziua precedentă, cu litia,
cu toată slujba cuvenită. Apoi, în ziua sărbătorii, se continuă
cu slujba Utreniei urmată de Sfânta Liturghie, după care se
face ieşirea din Biserică şi înconjurarea acesteia cu rânduiala
cuvenită, sfinţirea lăcașului de cult care simbolizează hora ce
urmează, ținută în curtea Bisericii sau la căminul cultural.
Pentru credincioşii din Nădrag, Pogorârea Sfântului Duh este
o sărbătoare mare, unică din an, fiind una dintre cele trei sărbători mari: Naşterea, Învierea şi Pogorârea Sfântului Duh,
care este şi hramul Bisericii Ortodoxe, deci şi „Ruga”.
Pogorârea Sfântului Duh este intrarea în misiune a celei de a
treia persoane a Sfintei Treimi, adică a sfinţirii lucrării celorlalte două persoane a Sfintei Treimi, respectiv Tatăl Creatorul,
Fiul Mântuitorul, iar Sfântul Duh Sfinţitorul şi împărţitorul
harului promis de Mântuitorul prin care vine harul ca o condiţie necesară pentru mântuire alături de credinţă şi faptele
bune. Amin.
Preot Mizun Mihai

Întâlnire a
șvabilor la
Nădrag
În data de 21 mai 2011,
membrii Forumului Democratic al Germanilor
(FDG) din Nădrag au
serbat 20 de ani de activitate în slujba promovării
culturii etniei germane.
Cu acest prilej, la sediul
FDG din Nădrag, a avut
loc un program culturalartistic cu participarea
formaţiei instrumentale
„Banater Bergland” şi
a grupelor de dansuri
populare germane „Enzian” din Reşiţa. La eveniment au fost prezenți
Karl Singer, preşedintele
Forumului Democrat al
Germanilor din Banat
și Edith Goldsmith, reprezentanta șvabilor din
comuna noastră.
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A.S. Padeșul
Nădrag - la un pas
de promovarea
în ”Județ”
Echipa de fotbal a comunei
noastre conduce detașat în seria
a I-a a Campionatului Municipal
Lugoj. În etapa cu numărul 22,
fotbaliștii antrenați de ”principalul” Puiu Linginari și ”secundul”
Cristian Berciu au surclasat acasă- scor 15-2, pe Cutina. ”Echipa
a avut o comportare meritorie
în această ediție de campionat.
Acest fapt a făcut să fim la un
pas de promovarea în liga superioară, mai exact în seria a III din
Campionatul Județean. Țin să
remarc, pentru evoluțiile avute,
întreaga echipă, dar cu precădere mijlocașii și atacanții care au
demonstrat o poftă de gol deosebită. Dintre ei se detașează Tony
Pistolea, care a reușit să marcheze de 52 de ori în acest campionat, devenind golgheterul seriei.
Mulțumesc primarului Liviu
Muntean, viceprimarului Vasile
Minea, lui Nicolae Grecu, suporterilor pentru susținerea ară-

tată de-a lungul întregului sezon.
Obiectivul pentru ediția de campionat viitoare este menținerea
între primele opt echipe din seria
de ”Județ” spune Puiu Linginari,
antrenorul principal al echipei
A.S. Padeșul Nădrag. Felicitări
întregii echipe și băncii tehnice
pentru performanțele din acest
campionat!
Lotul A.S. Padeșul Nădrag- ediția de
campionat 2010-2011
Portar: Mitroi Gheorghe
Fundași: Seico Cristian, Popa Marinuș,
Pașca Lică, Mitroi Renato
Mijlocași: Pașca Florin, Berciu Cristian,
Mitroi Cristian, Crângașu Alin
Atacanți: Pistolea Tony, Tudor Liviu
Rezerve: Subțire Petru, Popa Cristian,
Vâlcu Darius, Bumbu Alexandru
Antrenor principal: Linginari Puiu
Antrenor secund: Berciu Cristian

În această lună sărbătorim Sânzienele şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Cu această ocazie
vreau să le urez şi eu tuturor
localnicilor care poartă numele
Ana, Petre, Petru, Petruţ, Petrică, Petrişor, Pavel un sincer
“LA MULŢI ANI!” cu multă
sănătate şi bucurii alături de cei
dragi.

Primar, Liviu Muntean

CĂSĂTORII

Agache Gabriel- Dumitru cu Izvoranu
Mirela în 11.02.2011
Orlitzki Sebastian- Sorin cu Marton
Carmen-Mariana în 30.03.2011
Lădariu Constantin- Florin cu Chebotar
Evgenya în 26.04.2011
Dumitrașcuță Bogdan Andrei cu Scrob
Denisa- Dorotea în 30.04.2011
Lădariu Ionel- Cristian cu Dobre SoniaDoina în 07.05.2011
Le dorim „Casă de piatră!”

Dumnezeu
să-i odihnească
în pace!
Lugojan Titus Pavel (76 de ani,
Nădrag, str. Padeș, nr.68) –
născut în 05.10.1934, decedat
la 06.02.2011
Muntean Ana (84 de ani,
Nădrag, Aleea Alunului,
nr.11)- născută în 08.05.1926,
decedată la 19.02.2011
Doandeș Niculina (58 de
ani, Nădrag, str. Grădiniței,
nr.10)- născută în 22.03.1952,
decedată la 24.02.2011)
Metzger Iulius Iosif (80 de ani,
Nădrag, Aleea Bradului, nr.3)născut în 16.08.1930, decedat
la 24.03.2011
Mironescu Gheorghe (64 de ani,
Nădrag, str. Turnătoriei, bl.7)născut în 01.09.1946, decedat
la 11.04.2011
Bumbu Niculai (78 de ani,
Nădrag, str. Școlii,nr.19)- născut în 10.01.1932, decedat la
09.05.2011)
Matei Ioan (69 de ani, Nădrag,
str. Oțelarilor, nr.35)- născut
în 02.09.1941, decedat la
12.05.2011
Stănescu Constantin (65 de ani,
Nădrag, str. Tineretului,nr.15)născut în 25.05.1945, decedat
la 22.05.2011)
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