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Apare lunar

SĂRBĂTORI FERICITE !

Se apropie sărbătorile de iarnă, Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos şi schimbarea anului, cu prima sărbătoare a
noului an, Sfântul Vasile.
Pătrunşi de spiritul sărbătorilor, să încercăm să fim mai buni, mai mulţumiţi, mai fericiţi, să nu ne pierdem speranţa,
chiar dacă avem probleme.
Să lăsăm ca sărbătorile de iarnă să ne umplu inima de bucurie.
Cu această ocazie, doresc să transmit tuturor locuitorilor comunei Nădrag « Sărbători fericite ! şi La mulţi ani ! »
PRIMAR LIVIU MUNTEAN

MESAJ DE FINAL DE AN
Iată-ne la finalul încă unui an, când trebuie să facem bilanţul faptelor, a împlinirilor, a eşecurilor, a unui tot unitar care
cuprinde anul 2008.
Eu zic şi cred că nu greşesc, a fost un an benefic pentru comuna Nădrag. N-aş vrea să o luaţi ca o laudă, dar şoseaua
asfaltată din Crivina şi apa adusă în casele oamenilor, vorbesc de la sine.
Altul aş vrea să fie însă mesajul meu. Aş dori să mulţumesc încă odată cetăţenilor comunei, pentru ieşirea la vot în
data de 30 noiembrie.
Cei care aţi ieşit la urne aţi dat dovadă de maturitate politică, dar mai ales de înaltă responsabilitate civică.
Eu, ca primar al acestei comune, doresc să vă transmit, că voi fi alături de dumneavoastră, în orice împrejurare ; voi
încerca în limita posibilităţilor, să vă ajut şi să vă sprijin în demersurile dumneavoastră. Nu voi încerca niciodată să iau măsuri
antisociale împotriva locuitorilor comunei ; veţi avea parte de tot sprijinul meu ca primar ales de dumneavoastră.
PRIMAR LIVIU MUNTEAN

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
Hotărârea 44 din 03 noiembrie 2008 prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Nădrag pe anul 2008 astfel:
- se majorează cu 31.000 lei veniturile prevăzute la capitolul 04.02.04
- se majorează cu 100.000 lei veniturile prevăzute la capitolul 11.02.06
- se majorează cu 4000 lei ( destinaţi acordării de sume de bani la evenimente aniversare) cheltuielile prevăzute la
capitolul 68.02.57
- se majorează cu 16.000 lei (destinaţi plăţii branşării imobilelor proprietate a Primăriei Nădrag la noua reţea de
apă potabilă ) cheltuielile prevăzute la capitolul 80.02.71.
- se majorează cu 80.000 lei (destinaţi proiectului integrat privind reabilitarea şi extinderea reţelei ape uzate(
canalizare şi staţie de epurare) şi îmbunătăţire reţea de drumuri) cheltuielile prevăzute la capitolul 70.02.71.
- se majorează cu 31.000 lei, destinaţi cheltuielilor de personal în învăţământ, cheltuielile prevăzute la capitolul
65.02.10
Hotărârea 45 din 03 noiembrie 2008 prin care se stabileşte taxa de închiriere pentru locurile de parcare acoperite, amenajate
de primărie pe terenurile aparţinând domeniul public sau privat al comunei Nădrag, la valoarea de 2 lei/mp/an.
Hotărârea 46 din 03 noiembrie 2008 prin care se stabileşte taxa de cazare în spaţiile de cazare amenajate de către Primăria
comunei Nădrag la cantina Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag, după cum urmează:
- cazarea pentru elevi în camere cu 4 paturi - 25 lei /pat/ lună .
- cazarea pentru cadre didactice sau alte categorii de solicitanţi - 100 lei/cameră/lună.
Hotărârea 47 din 03 noiembrie 2008 prin care se aprobă instituirea, începând cu data de 01.01.2009, a unei taxe de 100 lei
pentru oficierea de căsătorii de către ofiţerul stării civile, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.
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Hotărârea 48 din 03 noiembrie 2008 prin care se aprobă montarea unui pavaj de pavele din beton, pe o suprafaţă de 250 mp
din str. Aleea Teiului pe porţiunea cuprinsă între blocul 22 şi podul din zona şcolii.
Hotărârea 49 din 03 noiembrie 2008 prin care se aprobă vânzarea directă, către deţinătorul actual, a terenului situat în str.
Lunca, înscris în CF 20001 Nădrag , nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/3/5/2, în suprafaţă de 1768 mp , proprietate a
Statului Român, teren aflat în circuitul civil şi care nu a fost revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 /
2005 .
Hotărârea 50 din 03 noiembrie 2008 prin care se stabilesc următoarele taxe ce vor fi colectate de către Serviciul Public de
Gospodărire Comunală al Primăriei Nădrag, pentru activităţile comerciale desfăşurate în pieţele agroalimentare de pe raza
comunei Nădrag :
a) Taxa lunară pentru rezervarea şi utilizarea meselor de expunere a produselor – 20 lei/lună/masă.
b) Taxa zilnică de utilizare a meselor de expunere – 2 lei/mp.
c) Taxa de vânzare a produselor direct din autovehicule 5 lei/autovehicul/zi.
Art. 2 Taxele stabilite la art.1 se vor încasa începând cu data prezentei hotărâri, mai puţin taxa prevăzută la art.1 lit.
a) care se va încasa începând cu data de 01.01.2009.
Hotărârea 51 din 03 noiembrie 2008 prin care se aprobă confecţionarea şi amplasarea unor indicatoare rutiere de orientare
spre localitatea Nădrag, pe drumurile de acces în comuna Nădrag, astfel:
a) un indicator la intersecţia drumului DJ 681 cu drumul spre localitatea Jdioara.
b) un indicator la ieşirea din satul Fârdea spre Nădrag.
c) un indicator la intersecţia ( spre localităţile Fârdea şi Nădrag ) drumurilor DJ 681 şi DJ 681 B
Hotărârea 52 din 18 noiembrie 2008 prin care se aprobă vânzarea directă, către proprietarii caselor de locuit, a terenurilor pe
care sunt amplasate respectivele case, după cum urmează :
Hotărârea nr. 53 din 18 noiembrie 2 privind aprobarea organizării de licitaţii pentru vânzarea unor terenuri intravilane aflate
în comuna Nădrag.
Hotărârea nr. 54 din 18 noiembrie 2008 privind achiziţia directă, fără licitaţie a unui contract de servicii pentru capturarea,
transportarea în adăposturi specializate şi sterilizarea câinilor fără stăpân de pe raza comunei Nădrag, de către o firmă
specializată.
H o t ă r â r e a nr.55 din 28 noiembrie 2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
comunei Nădrag pentru anul 2008.
Hotărârea nr. 56 din 28 noiembrie 2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Nădrag pentru anul 2009 .
Hotărârea nr. 57 din 28 noiembrie 2008 prin care se aprobă prestarea de servicii cu buldoexcavatorul din dotarea Primăriei
comunei Nădrag, către persoane fizice si juridice.
Se stabileste taxa in valoare de 30 lei/ora pentru prestarea de servicii cu buldoexcavatorul din dotarea Primariei
comunei Nădrag către persoane fizice.
Se stabileste taxa in valoare de 50 lei/ora pentru prestarea de servicii cu buldoexcavatorul din dotarea Primariei
comunei Nădrag către persoane juridice.
Hotărârea nr. 58 din 28 noiembrie 2008 privind aprobarea cumpărării directe de cadouri ce vor fi distribuite locuitorilor
comunei Nădrag , cu prilejul Crăciunului 2008.
Hotărârea nr. 59 din 28 noiembrie 2008 privind scutirea de la plata taxelor de apă potabilă, canalizare şi salubritate pentru
personalul încadrat la SPGC (sectorul salubritate) al Primăriei Nădrag .
Hotărârea nr. 60 din 28 noiembrie 2008 privind achiziţionarea directă a unui cazan termic pe gaz pentru centrala termică a
Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu ” Nădrag.
Hotărârea nr. 61 din 28 noiembrie 20 privind achiziţionarea directă a unui covor din tartan pentru sala de sport a Grupului
Şcolar „Traian Grozăvescu ” Nădrag.
Hotărârea nr. 62 din 28 noiembrie 2008 privind achiziţionarea directă a unor produse pentru cantina Grupului Şcolar „Traian
Grozăvescu ” Nădrag.
Hotărârea nr. 63 din 28 noiembrie 2008 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr.43 / 2006 privind
aprobarea unor măsuri în scopul protejării străzilor şi drumurilor din comuna Nădrag.
Hotărârea nr. 64 din 28 noiembrie 20 privind numirea reprezentantului legal de proiect pentru proiectul integrat „ Reabilitare
şi extindere reţea de apă uzată ( canalizare şi staţie de epurare ) localitatea Nădrag, judeţul Timiş, îmbunătăţire reţea de drumuri
– drum sătesc DS strada Padeş, localitatea Nădrag, judeţul Timiş şi achiziţionarea de materiale şi echipamente destinate
conservării şi promovării patrimoniului cultural imaterial din comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
Hotărârea nr. 65din 28 noiembrie 2008 privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare al
comunei Nădrag judeţul Timiş .
Hotărârea nr. 66 din 28 noiembrie 2008 privind achiziţionarea directă a unor servicii de elaborare a unor studii de
specialitate.
Hotărârea nr. 67 din 28 noiembrie 2008 privind stabilirea punctelor de îmbarcare / debarcare a persoanelor transportate,
pentru cursele regulate şi pentru cursele regulate speciale.
Hotărârea nr. 69din 28 noiembrie 2008 privind aprobarea Agendei Culturale Sportive şi de Tineret a Primăriei comunei
Nădrag, pentru anul 2009.
Hotărârea nr. 70 din 08 decembrie 2008 privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Niţu Lucian Petruţ .
Hotărârea nr. 71 din 08 decembrie 2008 privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Stoiconi Cristian.
Hotărârea nr. 72 din 8 decembrie 2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2008.
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PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI
Cinstiţi credincioşi şi credincioase ,
Din nou a sosit Crăciunul, sărbătoarea trimiterii de către Dumnezeu a Fiului Său unul născut pentru ca să ne ridice din
păcatul în care am căzut şi să ne mântuiască. Cu lumina învăţăturii Sale, cu puterea harului Său, cu dragostea şi exemplul vieţii
Sale a cucerit inimile şi a revărsat în sufletul oamenilor nădejdea îndreptării şi a izbăvirii.
« Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unul Născut Fiul Său L-a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci
să aibă viaţă de veci ». Ioan 3, 16.
Toată bogăţia învăţăturii Sale şi a harurilor sfinţitoare de om şi toată lucrarea mântuirii noastre în desfăşurarea vremii,
Iisus Hristos a lăsat-o în Biserica Sa sfântă pe care a întemeiat-o cu scump Sângele Său şi « s-a dat pe Sine pentru ea ca s-o
sfinţească – cum spune Apostolul – curăţind-o cu baia apei prin cuvânt şi ca s-o înfăţişeze Sieşi Biserică mărită, neavând pată
sau întinăciune ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără prihană » Efeseni 5, 25-27.
Dreptmăritori creştini şi creştine,
De ziua Naşterii Domnului se cuvine să facem o scurtă recapitulare a învăţăturii Celui ce s-a născut în Vifleem şi a
sfintei Biserici pe care El a întemeiat-o spre mântuirea noastră.
Noi facem parte din Biserica dreptmăritoare care propovăduieşte învăţătura şi tezaurul moştenite de la Mântuitorul.
Biserica este icoana cea mai fidelă a vieţii dumnezeiescului ei Întemeietor.
Biserica este cu adevărat « aşezământul sfânt, întemeiat de Cuvântul cel întrupat al lui Dumnezeu, spre sfinţirea şi
mântuirea credincioşilor ». De peste două mii de ani ea n-a avut alt scop decât mântuirea sufletească a fiilor ei. În sanctuarul ei
se află depozitat elementul divin întreg şi tot tezaurul spiritual moştenit de la Mântuitorul. « Ea esta o viaţă nouă cu Hristos şi
în Hristos, condusă de Duhul Sfânt ». Ea este « una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică », după cum mărturisim în
simbolul credinţei.
Cea dintâi însuşire a Bisericii este aceea de a păstra adevărul credinţei şi învăţăturii Domnului Hristos nemodificat,
adevărul propovăduit de Sfinţii Apostoli şi dezvoltat şi întărit de Sfinţii Părinţi şi sinoadele ecumenice. Ea n-a adăugat, nici n-a
lăsat nimic din ceea ce a moştenit de la Întemeietorul ei. Încât cu drept cuvânt ea se poate numi ceea ce zice Apostolul,
« stâlpul şi întărirea adevărului ». Timotei 3, 15.
După învăţătura şi concepţia Bisericii noastre, modelul vieţii în Dumnezeu este Iisus Hristos. Suntem atâta de creştini
cât duh am luat din duhul lui Iisus Hristos. Viaţa noastră trebuie să o conformăm după chipul şi asemănarea Lui. « Să creştem
în toate privinţele – după cum spune Apostolul – la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos ». Efeseni 4,
13-14. Mântuirea noastră vremelnicăşi veşnică nu o putem obţine decât prin năzuinţa noastră permanentă de a ne face
asemenea Lui.
Iisus Hristos ne-a adus harul sfinţilor pe care ni-l împărtăşeşte Biserica prin cele şapte Taine ale ei. Harul e o bogăţie
de lumină şi o putere dumnezeiască ce pătrunde în adâncimile sufletului şi-l înalţă la viaţă, purificându-l, încălzindu-l şi
luminându-l. Sfântul Vasile cel Mare spune că Duhul Sfânt « revarsă peste toţi harul întreg, de care se bucură toţi şi se
împărtăşesc după măsura şi capacităţile lor, căci peste posibilităţile Duhului nu e măsură ». Biserica nu poate concepe viaţa
fără har. La mântuirea sufletească lucrează întâi harul lui Dumnezeu şi apoi credinţa şi faptele bune ale credinciosului.
Biserica este depozitara şi păstrătoarea harului. Prin Biserică, păstrăm legătura cu Dumnezeu şi ne câştigăm mântuirea
sufletului. Duhul Sfânt lucreză prin Biserică, precum sufletul lucreză prin trupul omului.”Ceea ce este sufletul pentru trupul
omului, scri Fer. Augustin, acesta este Duhul Sfânt pentru Trupul lui Hristos, care este Biserica. Sfântul Duh lucrează în toată
Biserica, ceea ce lucrează sufletul în toate mădularele unui singur trup”. După concepţia noastră, Biserica este un imens
univers creştin, care îi cuprinde şi pe cei ce trăiesc în prezent şi pe cei ce au trăit şi au plecat din lumea aceasta, şi pe îngeri şi
pe sfinţi. Ea este un “cer nou şi pământ nou”, după cum spune prorocul Isaia. Isaia 65, 17. Ea este condusă prin ierarhiile
cereşti şi pământeşti, în frunte cu Iisus Hristos, care este capul ei. Efeseni 1, 22.
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti
Împărtăşindu-vă aceste gânduri, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să umblăm în lumina păcii şi a dragostei lui
Hristos, să respectăm legile, să cinstim pe toţi semenii, să ne sprijinim şi să ne ajutăm ca fraţi adevăraţi.
« Îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o prefaceţi în pofte » Romani13,14, spune Sfântul Apostol Pavel.
« Nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine ». Romani 14, 71.
« Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să ne dea să gândim la fel unii pentru alţii în Iisus Hristos ». Romani 15, 5.
« Dumnezeul nădejdii să ne umple de toată bucuria şi pacea ». Romani 15, 13.
Praznicul Naşterii Domnului şi Anul Nou în care intrăm peste câteva zile, să ne aducă tuturor gânduri senine,
mulţumire, sănătate, dragoste de muncă, bună voire şi propăşire în toate.
Tuturor să ne dea Domnul pace, înfrăţire, bună înţelegere şi înflorire spre toate cele bune.
Să avem parte de un praznic fericit şi îndestulat, precum şi de un an nou plin de toate bunătăţile trupeşti şi sufleteşti.
Al vostru rugător către Dumnezeu,
NICOLAE CORNEAN
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT

ÎN AMINTIREA MAMEI DE CRĂCIUN
Când am plecat mama mi-a spus: măi Giorgică mai presus de orice să nu uiţi de unde ai plecat căci Dumnezeu va fi cu tine”.
Mama
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Trecuse primăvara, copilăria pe sfârşite îmi rămânea în inima plăpândă ce bătea mereu, în amintire, la vremea ce
trecuse şi aducea noi anotimpuri, ce veneau, şi dacă mama mea mi-a spus: “Giorgică nu uita…”, am să încep să-i spun că n-am
uitat ce fericit am fost când ea era. Când postul de Crăciun ce începea în mintea mea încolţea gândul colindului ce îl cântam de
fiecare dată ca un copil ce adula o naştere curată.
Credinţa mea era atât de sfântă căci a rămas şi astăzi neîntreruptă.
De unde vine oare gândul?...E noaptea cea nebună când totul se mişca, se dărâma pământul, biserica şi ea cu turnurile
ei căzând, acoperea mormântul şi cimitirul lângă ea.
Eu speriat nu puteam crede ce se întâmplă căci câinii toţi urlau şi vacile mugeau în grajduri, era semnul să înţelegem
căci Dumnezeu ne avertiza şi ne spunea prin semnul lui să nu fim răi, să nu se bată regii şi împăraţii şi nici popoare între ele
credincioase.
Aşa a trecut vara şi după ce venii şi toamna a răsărit în mine gândul ca să mai cânt odată la colindă cu prietenii
copilăriei mele.
Ajun fiind mai singuratic, lângă sat priveam din şanţul ce aşteptam ca soarele să apună şi soarele era atât de mare şi îl
vedeam cum se apleacă încet şi el făcea în zare ca pomii să-l destrame şi să apună în drumul lui să se transforme în lumini de
lumânare.
Colinda începuse şi ea era cântată de inima curată căci din strămoşi aveam evlavia cea sfântă. Era noaptea târziu, noi
le cântam la toţi, boierii ne cinsteau iar alţii nu aveau şi rămâneau miloşi.
Acasă ajungeam târziu şi colindam pe mama căci eu cântam cu ai mei prieteni colindele frumoase pe care le
învăţasem. Mama plângea în palme şi lângă ea clipea o lumânare.
Eram deja mare aşa era pe atunci şi mama mi-a amintit: “Giorgică acesta e ultimul colind”.
Când eu m-am despărţit de gândul, căci eu atârnat de frânghia ce mă jucam cu ea ca să lovească clopotul ce răsuna în
crucea, n-am crezut că s-a sfârşit copilăria mea.
GIORGICĂ Ş.
Un Crăciun fericit şi un an nou fericit tuturor oamenilor din Nădrag şi Colectivului de redacţie.
Giorgică

MAXIME ŞI TEXTE MEDICALE ALESE
Înşelăciunea, şarlatania s-au alimentat totdeauna prin lipsa de suflet a medicilor, care refuzau să susţină speranţa
bolnavului şi să caute căi noi pentru vindecarea lui. Lecuitorii cu mijloace băneşti, şarlatanii, se oferă cu plăcere să-i trateze pe
acei bolnavi pe care medicul i-a considerat incurabili.
G. A. Batchis
Dacă după o convorbire a medicului cu bolnavul acesta nu se simte mai bine, acela nu a fost medic.
Behterev
Printre experienţele ce pot fi încercate pe om, acelea care-i dăunează sunt oprite, acelea care sunt inocente sunt
permise şi acelea care pot face bine sunt imperioase.
Cl. Bernard
Nimic nu trebuie pierdut din bunătate, iubirea de om, profunda solidaritate cu cel care suferă, fără de care nu poate fi
vorba de medicină.
J. Bernard
Nu există concretizare mai nobilă a forţei morale care însufleţeşte arta vindecării, decât o consultaţie efectuată de un
medic care îmbină competenţa cu omenia.
Gh. Brătescu
Omul este măsura lucrurilor, el este unitatea de măsură şi în medicină. Totul trebuie să conveargă în interesul acestui
om.
Pius Brânzeu
Pentru a deveni un medic bun se cere mai multă imaginaţie, judecată, inteligenţă, decât pentru oricare altă profesie şi
un deosebit interes pentru omul bolnav.
A.Carel

CODUL BUNELOR MANIERE
« Bunele maniere la masă »
Încă din cele mai vechi timpuri, masa s-a desfăşurat după un anumit ritual.Fără îndoială că masa pe care o oferim sau
cea la care suntem invitaţi a devenit prilej pentru întâlniri importante şi discuţii interesante.
Există acum tendinţa de a adopta modul de viaţă modern aproape în totală contradicţie cu cel de pe vremea bunicilor.
Totuşi, respectarea unor reguli este obligatorie, începând cu pregătirea casei, aranjarea mesei şi terminând cu felul în care
mâncăm fructele.
« Pregătirea casei în aşteptarea musafirilor »
Oricine primeşte musafiri sau merge în vizită ştie că tot apartamentul[casa] şi nu numai masa trebuie să arate bine.
Ca să nu avem probleme cu mirosul mâncărilor e de preferat să gătim cu o zi înainte.Oricât de apetisant ar fi mirosul
de sărmăluţe el nu trebuie să persiste atunci când avem musafiri la masă. E necesar după gătit să aerisim bine locuinţa iar în
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ziua venirii musafirilor putem pune în hol un vas cu levănţică iar în bucătărie pe foc foarte mic, vom pune o tablă şi pe aceasta
câteva crenguţe de brad.
“Cum aranjăm masa”
Masa, chiar şi cea de toate zilele, trebuie să fie şi ea apetisantă şi îngrijită, ca şi cea festivă. Un vechi dicton spune că
“omul inteligent se hrăneşte cu ochii”. E de preferat o farfurie de faianţă, intactă, decât una de porţelan ciobită. Faţa de masă să
fie neapărat din pânză, apretată şi curată. Sub nici o formă nu se vor folosi feţe de masă de plastic oricât de frumos ar arăta.
Când aşezăm farfuriile trebuie să lăsăm pentru fiecare musafir un spaţiu de cel puţin 50 de cm.
O masă festivă se prezintă astfel : farfuria pentru primul fel se aşează deasupra farfuriei de serviciu. Pe ea se pune
şerveţelul frumos împăturit. Pâinea se aşează în coşuleţe speciale repartizate simetric. Furculiţele se aşează în stânga farfuriei,
la dreapta se pun cuţitele, iar în faţa farfuriei stă lingura şi linguriţa de desert. În faţa farfuriilor, spre dreapta, se vor aşeza
paharele.
Decorarea mesei este de asemenea importantă. Florile şi lumânările sunt indispensabile.
Pentru ca mesele festive să nu ne sperie prin dificultăţile ce le crează, e bine să exersăm în cadrul meselor de
duminică, imaginându-ne că avem invitat un ministru la masă, chiar dacă suntem doar în familie. Va fi o plăcere ! Este
obligatoriu ca toţi membrii familiei să respecte această masă, fiind punctuali, ajutând sau, dacă se plimbă dimineaţa, aducând o
floare sau cumpărând un desert special. Repet : Masa de duminică e sfântă !
[Texte culese din Codul bunelor maniere scrise de A. A. Marinescu]
Emilia Brînduşescu
VREMURI TRECUTE

Ce vremuri or fost odată!
Noi, mici şî prostuţi ca mieii
Ş-ai noştri, mamă şî tată
Cineri şî-n puceri ca leii
Şî cu noi şî moşu- bunu
-ca el nu era niciunuSur la păr dar sănătos,
Blând la vorbă şî sfătos.
Când pierdeam vreo jucărie
Cine dă ea să măi şcie…?
Măi des lopta o piergeam
Când de joc ne săturam
Ş-altă zî când aveam poftă
Dă joc în voreţ c-o loptă,
Tot lu bunu i-o ceream
Şî dă ea ne bucuram…
Dar alta vreau să vă spun,
Cum era-n sara d-Ajun
Când la tot copilu-ăl bun
Venea cât-un Moş Crăciun.
Şciam dă l-ai noşci părinţi
Că trăbă să fim cuminţi,
Să-nvăţăm ş-o poezie
Că dă nu, bine să şcie

Că nu primim jucărie
Dî la Moş Crăciun ce vine
Cu sacii dă daruri pline…
M-aduc tare bine-amince
C-aşceptam copil cumince
Şî la min’ să vin-un Moş
Ori pră uşă, ori pră coş…
Şî stăceam tăcând chitic
Cu inima cât un puric…
S-aud clinchet dă băgic
Cu paşi grei s-apară-n prag
Moşu-n mână c-un toiag…
După multă aşceptare,
Iacă-n uşă Moşu-apare
Cu sacii dă daruri pline…
[Or fi toace pântru mine?]
M-o- ntrăbat d-am fost cumince,
D-am supărat vreun părince,
Dacă la şcoală, vreodatăAm fost cu tema nă-nvăţată,
Şî dac-acu că-s măi mare,
Măi fac mofturi la mâncare…
M-am mirat dă unge şcie
…Şî i-am spus o poezie

Ş-am primit dar dî la Moşu
Cu păr alb şî nasu roşu
Şî bundă lungă dă oaie
Frigu iernii să-l ogoaie
…Dar bocancii dîn picioare
Parc-aveau asămănare
Cu-a lu moşu nostru-ăl bun
[care-n sara dă Ajun
Nici n-o fost cu noi să vadă
A Ajunului paradă…]
M-am făcut atunci socoată;
„ L-aş trage dă barba-i lată
Să văd dă-i agevărată…”
Dară Moşu să grăbi
Să meargă la alţi copii
Să le ducă jucării…
Când o vinit bunu-n casă,
[cic-o fost să dea trifoi
la-ăi doi cai şî şapce oi]
Eu cu mare bucurie
I-am spus şî lui, ca să şcie,
Tot aceeaşi poezie
Ce-am spus-o lu Moş Ajun
Lângă bradul dă Crăciun
PEŢA PETRU
19 XI 2008 NĂDRAG

GLUME

Iliescu şi Năstase se plimbă pe stradă.
Deodată apare un ţigan şi smulge geanta premierului şi o şterge.
Năstase se repede să îşi scoată pistolul din buzunar să tragă după el, când Iliescu, calm, îl opreşte.
- Lasă, Adriane şi noi am început de undeva !

Foaia nadrageana 6 _________________________________________________________________________________
Un cunoscut senator a fost supus unei intervenţii chirurgicale urgente. I s-a expediat o telegramă cu următorul text : « Senatul,
adunat în plen, vă urează o cât mai grabnică însănătoşire cu 178 voturi pentru, 173 contra şi 5 abţineri.
Pe scările Parlamentului, o doamnă se împiedică şi cade. Adrian Năstase, aflat în apropiere, o ajută să se ridice şi o conduce în
birou unde avea treabă.
-Cum aş putea să vă mulţumesc ? zice doamna.
-Votându-mă pe mine şi PSD-ul la următoarele alegeri.
-Mă scuzaţi, când am căzut, m-am lovit la genunchi, nu la cap…
De ce au votat românii iar cu comuniştii?...
Ca să poată să ceară azil politic.
Într-un minister :
-Să şti că noul ministru devine din zi în zi mai prietenos…
-De unde şti ?
-De câteva zile a început şi el să caşte la şedinţe, la fel ca noi…
Nu ştiu ce să fac cu soţul meu, doctore. Vorbeşte în somn.
-Da este un lucru neplăcut.
-Neplăcut ? Puţin spus ! Alaltăieri râdea de el tot Senatul.
Primul ministru şi ministrul de finanţe au ieşit, după şedinţă, din sediul guvernului :
-Tăriceane, zise Isărescu, ce zici, luăm ceva ?
-De la cine să mai luăm ?
Care este diferenţa dintre Ceauşescu şi Iliescu ?... Unul era cizmar şi altul…şiret.
Ştiţi bancul cu Băsescu ?... Bă, se scumpesc toate…

IARNA LA NĂDRAG

Anotimpul iernii vine
Mai tiptil ca altă dată
Şi din cer fulgii formează
Iar o plapumă curată.

Parcu-i obosit şi singur
E pustiu şi la piaţă
Doar la crâşma lui Olteanu
Parcă e un pic de „viaţă.”

Albul e din nou la modă
Şi zăpada-i pân’la prag
Pot s-afirm cu probe clare
Că e iarnă la Nădrag.

Pe alei mişcare mică
„Gunoierii” ce mai trag
Atmosfera este rece
Doar e iarnă la Nădrag.

TEODOR NEAG
24 XI 2008

INVITAŢIE
În data de 18 decembrie ora 12 ,în faţa Primăriei, toţi cetăţenii comunei Nădrag, sunt invitaţi să
participe la un concert de colinde susţinut de « Crai » şi « Grupul vocal » al Grupului şcolar Traian
Grozăvescu.
După concert, se vor împărţi cadouri tuturor familiilor şi elevilor Grupului şcolar Traian
Grozăvescu, din partea Consiliului Local şi al Primăriei.
Vă aşteptăm cu drag !
Conducerea Primăriei
Colectivul de redacţie: Brînduşescu Emilia,Giorgică Ş, preot Mizun Mihai, Balaş Dorina, Wagner Marian, Teodor
Neag, Peţa Petru, Balaş Tudor.

