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Apare lunar

EUROPARLAMENTARE 2009
`

Şi anul acesta avem datoria morală de a ne decide soarta în mâinile cui o lăsăm în următorii 4 ani.
Este vorba de alegerile Europarlamentare; adică, trebuie să decidem noi cine ne va reprezenta în
Parlamentul Europei.
Aceste alegeri, vor avea loc în data de 7 iunie, în duminica Sfintelor Rusalii.
Apelez încă odată la toţi cetăţenii Nădragului cu drept la vot, să dea dovadă de maturitate politică,
să nu se eschiveze de la datoria şi totodată onoarea lor de cetăţeni ai României, de a decide soarta ţării,
prin candidaţii pe care-i vor vota să ne reprezinte cu cinste şi onoare în Parlamentul Europei.
Nu aplecaţi urechea la luptele din culise ale partidelor politice, ascultaţi pe fiecare candidat în
parte ce are de spus şi apoi hotărâţi singuri pe cine veţi alege .
Nu uitaţi că este o onoare faptul că vă puteţi exprima liber votul, aşa că profitaţi de aceasta şi
mergeţi la vot.
Noi vă aşteptăm la Circumscripţiile electorale din comună.
PRIMAR LIVIU MUNTEAN

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr. 30 din 28 aprilie 2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei_Nădrag, judeţul Timis .
HOTĂRÂREA nr.31 din 28 aprilie 2009 privind încheierea unei convenţii cu AJOFM Timiş pentru
ocuparea temporară a forţei de muncă din rândurile şomerilor în vederea executării de lucrări şi activităţi
de interes pentru comunitatea locală.
HOTĂRÂREA nr.32 din 28 aprilie 2009 privind organizarea unei licitaţii prin procedura cerere de
ofertă pentru atribuirea contractului de furnizare în vederea achiziţionării unui microbuz.
HOTĂRÂREA nr. 33 din 28 aprilie 2009 privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unor produse semafoare luminoase 8 bucăţi şi pavele din beton în valoare maximă de 60.000 lei.
HOTĂRÂREA nr. 34 din 28 aprilie 2009 privind scutirea de la plata taxei de păşunat, începând cu anul
2009, a crescătorilor de animale din comuna Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 35 din 28 aprilie 2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2009.
HOTĂRÂREA nr. 36 din 28 aprilie 2009 privind achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de
execuţie lucrări „Reparaţii străzi localitatea Nădrag” .
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ÎNĂLŢAREA DOMNULUI
“Domnul Iisus după ce a vorbit cu ucenicii săi, s-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui
Dumnezeu [Mc. 16, 19].
Prea puţin ne vorbesc cărţile sfinte despre încheierea activităţii mesianice a Mântuitorului o dată
cu înălţarea Sa la cer, ştim doar că după Învierea Sa din morţi s-a arătat ucenicilor, femeilor mironosiţe şi
la Marea Tiberiades la peste 500 de oameni în acele 40 de zile, tocmai ca să convingă pe ucenici şi
mironosiţe despre realitatea Învierii Sale, să le mai împărtăşească ultimele învăţături, să-i convingă de
necesitatea întoarcerii Sale în cer ca acolo unde se duce El, să le pregătească şi ucenicilor Săi loc, aşa cum
mărturisea şi desigur şi nouă tuturor celor ce credem în El.
Şi astfel în a-40-a zi:”El i-a dus pe ucenicii Săi afară până în Betania pe muntele Măslinilor şi-a
ridicat mâinile şi i-a binecuvântat, şi pe când îi binecuvânta, s-a despărţit de dânşii şi s-a înălţat la
cer”.[Luca 24, 51]
Iar ei, închinându-se Lui s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.[Luca 24, 52]
Orice despărţire chiar şi de scurtă durată de obicei se lasă cu întristare, cu regretele despărţirii şi
totuşi mai sunt şi cazuri când se lasă cu bucurie ca acea despărţire a apostolilor de Domnul Iisus.
Bucurie a fost pentru ucenici şi întâlnirea cu Iisus cel înviat a-3-a zi, dar tot bucurie a fost şi
despărţirea pe muntele Măslinilor, dar tot bucurie a fost şi în cer pentru oştile cereşti când au văzut că
omul căzut se poate întoarce iarăşi înapoi de unde căzuse.
Dar ca să înţelegem această bucurie prilejuită de Învierea Sa la cer, trebuie să ne întoarcem
înapoi în istorie, de ce era nevoie de tot ce făcuse pentru noi Fiul lui Dumnezeu.
Spune Sfânta Scriptură:” Dar Domnul Dumnezeu a văzut că răutatea oamenilor s-a mărit pe
pământ şi că toate închipuirile din gândul lor erau numai spre rău; Şi-a zis Domnul: voi şterge de pe faţa
pământului pe omul pe care l-am făcut de la om până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului,
căci mă căiesc că l-am făcut.” [Facere 6, 5-7]
Şi totuşi datorită vredniciei şi credinţei lui Noe a mai rămas ceva pe faţa pământului. Noi care
eram nevrednici de pământ am dobândit dreptul de a ajunge iarăşi la cer. Dar cum s-a realizat această
lucrare? Cum am fost iertaţi? Cum s-a îmblânzit această mânie a Tatălui? El care cu dreptate se mâniase
pe noi ne-a chemat până la urmă la împăcare, la pace.
Dar să nu uităm că Mijlocitorul în toate acestea este chiar Fiul aceluia care ne cheamă la împăcare,
la pace, nu un om, nu un înger, ci însuşi Fiul lui Dumnezeu.
Pedeapsa pe care noi o merităm de la Tatăl, El a luat-o asupra Sa, iar ocara omenirii şi păcatele şi
vina omenirii întregi, tot El Mijlocitorul le-a luat asupra Sa. Şi aşa a ridicat El vrăjmăşia şi nu a încetat a
face şi a suferi toate până ce iarăşi a împăcat cu Dumnezeu, pe vrăjmaşul lui Dumnezeu. Şi acum putem
înţelege de ce Înălţarea Domnului, ca o încununare a lucrării Sale ca Mijlocitor, este prilej de bucurie şi
azi pentru noi.
Am fost iertaţi, restauraţi şi am dobândit şi dreptul de a fi iarăşi fii ai Tatălui ceresc.
Pentru noi românii de azi acest praznic este şi “Ziua eroilor”, când comemorăm şi ne aducem
aminte de toţi eroii neamului de-a lungul istoriei noastre, pe care nu trebuie să-i uităm niciodată, pentru
tot ce au făcut pentru ţară şi pentru neam şi mai ales că datorită jertfelniciei lor, noi putem fi fericiţi azi.
AMIN
PREOT MIZUN MIHAI
PSALM
Toate în lume sunt din al Tău Har,
Eu însumi sunt din al Tău Dar
Şi toate-n lume au un rost,
Aşa cum sunt, vor fi, au fost!
Mă-nvaţă, Doamne-aicea pe pământ,
În ăst timp, efemer, cât în viaţă sunt,
Minunilor ce văd să mă-nchin,

În Raiul Tău s-ajung puţin câte puţin!
Cu noi speranţe să întâmpin Primăvara,
Văzând cu bucurie cum învie ţara,
Copacii plini de-a florilor ninsoare
Cu-mbătător parfum cum numai Raiul are!
Cu-n zâmbet să întâmpin zorile,
Cu inima să mângâi florile,
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Răcoarea dimineţii să o simt pe faţă,
În marea verde a naturii să prind viaţă!
Să mă hrănesc şi din dulceaţa mierii
Şi din concert de greieri la lăsatul serii,
S-admir şi zborul spre înalt al ciocârliei
Să pot gusta în toamnă din tot rodul gliei,
Că de folos ne este toată hrana
Şi piatra, lemnul dar şi buruiana,

Că bună este pâinea dar şi vinul,
Ba chiar şi-amarul ce îl dă pelinul
Şi-otrava lighioanelor – veninul…!
De toate-acestea n-ar mai fi de spus
Decât privirea să-mi îndrept acolo sus
Şi pentru-a Tale daruri şi minuni
Să îţi şoptesc într-una rugăciuni!
PEŢA PETRU

1 IUNIE
În fiecare an, la 1 Iunie, noi am obişnuit să sărbătorim “Ziua Copilului”.
De când am început să sărbătorim acest eveniment?... Din anul 1924, când s-a adoptat de către
Liga Naţiunilor Unite, Declaraţia Drepturilor Copilului. În anul următor,1925, se organizează la Geneva
Conferinţa Mondială pentru protejarea şi bunăstarea copiilor. În anul 1990 – Parlamentul României,
ratifică şi el Convenţia Naţiunilor Unite [în luna septembrie].
Ziua copilului este sărbătorită în date diferite, în funcţie de istoria naţională a fiecărei ţări. În 25 de
ţări, în majoritate fost sau actual comuniste, se sărbătoreşte la 1 Iunie.
- Germania estică – 1 Iunie
- Germania vestică – 20 Septembrie
- Polonia, Cehia, România etc. – 1 Iunie
- India – 14 Noiembrie
- Japonia, Coreea de Sud – 5 Mai
- UNICEF – 20 Noiembrie
1 Iunie, noi o considerăm ca fiind ziua în care se celebrează miracolul naşterii, miracolul purităţii,
dar şi întoarcerea la inocenţă. Nu există limite de vârstă când vine vorba de a sărbătorii Ziua
Copilului. Oricare dintre noi, pitic sau voinic, are voie să se simtă copil…şi chiar este necesar ca
măcar odată pe an să lăsăm în urmă problemele de zi cu zi; să zâmbim curat, să ne aducem aminte
de părinţi şi să simţim că jocul înfloreşte în inimile noastre.

RUGA NĂDRĂGEANĂ
De Rusalii este hramul bisericii la Nădrag. Anul acesta Rusaliile sunt în data de 7 iunie, zi în care
vor fi alegerile Europarlamentare. Din aceste motive a fost necesară o devansare a datei, astfel încât ruga
se va sărbătorii vineri,5 iunie, deoarece n-am dori să pierdem tradiţia de curând reluată.
Hramul bisericii se va ţine în ziua de Rusalii, doar petrecerea preconizată pentru după slujba din
biserică, se va devansa.
Şi anul acesta, domnul primar Liviu Muntean, s-a gândit să aducă o muzică populară bănăţeană
de calitate… şi a reuşit. De data aceasta va cânta pentru nădrăgeni şi musafirii acestora, nimeni alta decât
Andreea Voica. Este o tânără talentată şi foarte populară ca şi cântăreaţă de muzică bănăţeană.
În deschiderea rugii, veţi avea ocazia să admiraţi suitele de dansatori ai comunei Nădrag. Vor fi
două formaţii: una cu elevii claselor VII – XII, având ca şi instructor pe domnul director adjunct al Gr.
Şc. Traian Grozăvescu, Cristian Stoiconi şi o formaţie a claselor a –IV- a, având ca instructor pe doamna
învăţătoare Marina Geangu.
Nu pierdeţi acest moment! Prin munca şi bunăvoinţa celor doi instructori, Nădragul are în sfârşit
formaţii de dansuri, cu care se vor prezenta şi la “ Lada cu zestre”.
Ne bucurăm că există o colaborare strânsă între şcoală şi primărie. Acest fapt ne ajută să realizăm
activităţi culturale la nivel de comună şi chiar să mergem mai departe, pentru a arăta şi celorlalţi că şi pe
plan cultural existăm ca şi localitate.
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Deci, dragi nădrăgeni, în după masa zilei de vineri, 5 iunie, vă aşteptăm la spectacolul cu ocazia
rugii nădrăgene.
Emilia Brînduşescu

NOAPTE DE MAI

Sus pe cer culegem stele,
Cu priviri stropite-n vin
Ne-am pus sufletul pe tavă
Ce poate fi mai divin!

Şi ai stat; bătrâna bancă,
Ne e martoră şi-acum,
Steaua lor şi steaua noastră
Ne-a-nsoţit pe-acelaşi drum!
Pe furiş privim spre stele,
Mai ales că-i luna Mai
23 aprilie 2009
Unde-i banca cea bătrână
Să te rog ca să mai…stai!

E o noapte, nu-i oricare
E o noapte, clar, de Mai
Tu doreai să pleci acasă,
Eu te rugam să mai stai!

Sus pe cer culegem stele,
Cu priviri stropite-n vin
Ne-am pus sufletul pe tavă
Ce poate fi mai divin!
TEODOR NEAG
23 aprilie 2009

CODUL BUNELOR MANIERE
Cum ne îmbrăcăm?
“Haina face pe om” sau “Nu haina face pe om”. Ambele dictoane sunt discutabile. Dar,
independent de adevărul lor, hainele trebuie gândite în aşa fel încât să pună în valoare personalitatea
omului. Poţi să copiezi aproape identic modelele apărute în revistele de modă fără a deveni o persoană
elegantă. Adevărata eleganţă se obţine dintr-un acord perfect între haină, împrejurare şi personalitatea
celui care o poartă. Este un al şaselea simţ care le spune unor femei cum să poarte o rochie de doi bani ca
pe un model de la o mare casă de modă. Un aforism demn de reţinut în acest domeniu sună astfel: “Mai
degrabă puţin mai simplu decât un pic prea încărcat”. E de preferat să vii cu un taior bine croit la un
cocteil, decât cu o rochie de seară la o banală invitaţie la o cafea.
Pentru bărbaţi, mai mult decât pentru femei, putem exprima această primă regulă: “Să nu cauţi să
epatezi.” Dar şi femeile trebuie să dea dovadă de tact. Nu te îmbraci din cauza cuiva şi încă mai puţin
pentru a face în ciudă cuiva. Te îmbraci pentru tine! Să fi elegant nu înseamnă să te preocupi de preţul şi
numărul toaletelor, ci de calitate, de croială,de posibilitatea de a le armoniza cu alte haine din garderobă şi
de a le alege astfel încât să nu se demodeze. O persoană cu gust nu poartă culori prea ţipătoare şi aplică
legile elementare ale esteticii. Dacă ai tenul palid, galbenul şi verdele te face lividă. Dacă nu eşti zveltă
trebuie să eviţi creţurile, cutele şi să te fereşti de dungile orizontale, sau de cele verticale dacă eşti foarte
înaltă. Când am depăşit o anumită vârstă şi un anumit număr de kilograme, trebuie să ne gândim bine
dacă să mai purtăm pantaloni sau şort, chiar în vacanţă.
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Un om neglijent îmbrăcat poate fi un om cumsecade, dar foarte rar ai timpul şi dorinţa să ghiceşti
fondul său de aur ascuns în spatele aparenţelor. Pentru ţinuta vestimentară ca şi pentru corp, prima regulă
este curăţenia. O pereche lustruită de pantofi, pingelită de trei ori, este de preferat unei perechi noi
neîngrijite sau care se află în total dezacord cu haina. La fel pentru costumul bărbătesc. Nu e la îndemâna
oricui să aibă în şifonier zece costume. Dar oricine poate purta un costum curat şi periat cu grijă. Când
mijloacele financiare ne sunt limitate, e de preferat să cumpărăm mai puţine haine, dar de bună calitate.
Femeile care se îmbracă bine şi pe care le admirăm vă pot mărturisi că au învăţat cu greu acest
lucru. Prima regulă este legată de pantofi şi poşetă. Aceste două piese de bază vor trebui să fie neapărat de
foarte bună calitate. Rochiile, bluzele, fustele, tricourile pot fi şi ieftine şi reuşite. Pantofii, poşetele,
cordoanele, mănuşile – niciodată. Nu cumpăraţi lucruri de îmbrăcăminte numai pentru că sunt ieftine.
Este o risipă şi nu o economie!
Cel puţin de două ori pe an să facem o severă triere a garderobei eliminând lucrurile pe care nu leam purtat deloc, care nu ne stau bine sau care s-au învechit. Un dulap ticsit de haine nu ne va ajuta să fim
elegante. Este mai bine să avem trei bluze impecabile, decât şase de o calitate îndoielnică. Feriţi-vă să
vă afişaţi cu lucruri mereu noi, cumpărate la întâmplare, crezând că astfel sunteţi elegante. Să nu credeţi
cumva că deveniţi o femeie elegantă dacă vă străduiţi să cumpăraţi poşetuţe de diverse culori – asortate
la tot atâţia pantofiori – ieftine şi urâte.
În acelaşi timp, vom avea grijă să alegem cu atenţie podoabele potrivite. Oricât de tentante ar fi,
bijuteriile autentice nu se poartă decât în situaţii deosebite. A-ţi pune la gât un şirag de perle dimineaţa, la
ora 7, nu este dovadă de bun gust. Chiar dacă avem multe bijuterii veritabile, nu trebuie să le etalăm pe
toate în aceeaşi seară. O vom alege doar pe ceea care se potriveşte cu ţinuta noastră.
Atenţie! Nu se poartă aur cu argint în acelaşi timp.
Femeile, ca femeile! Dar bărbaţii? Un bărbat elegant n-ar trebui să poarte nimic altceva în afară de
verighetă şi ceas – eventual un ac de cravată, seara. Preferinţa unora pentru brăţări şi lanţuri groase, din
aur sau argint, cu sau fără amulete, pentru cercei chiar, reprezintă o modă. Să sperăm că moda de a purta
un cercel în nas va trece şi că nu ne vom întoarce la viaţa tribală!
Text cules din Codul bunelor maniere, scris de A. Anastasia Marinescu
GLUME

Ion : Nu ştiu dacă să-mi cumpăr o bicicletă sau o vacă.
Gheorghe :O să arăţi caraghios călărind o vacă!
Ion : Cred că o să arăt şi mai caraghios încercând să mulg o bicicletă…
Gheorghe îşi înmormântează soacra.
Vine omul nostru acasă şi când să deschidă poarta îi pică o ţiglă în cap.
Contrariat se uită spre cer:
Ai şi ajuns, scârba dracu?
Avocat: Care a fost primul lucru pe care vi l-a spus soţul dumneavoastră?
Martor: A spus “Unde sunt, Cathy”?
Avocat: Şi de ce v-a enervat chestia asta?
Martor: Pentru că pe mine mă cheamă Susan.
Un preot explică la ora de religie:
-Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coastă din Adam a creat-o pe Eva.
-Părinte, îl întrerupse un elev, tata spune că ne tragem din maimuţe.
-Ascultă, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă interesează. Eu vorbesc în general.
Două călugăriţe la cumpărături într-un magazine alimentar.
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Una dintre ele o întreabă pe cealaltă:
-Ce-ai zice de nişte bere?
-N-ar strica, dar mi-ar fi ruşine să cumpăr aşa ceva.
-Nici o problemă, rezolv eu.
Iau ele o cutie cu 6 beri şi se duc la casă. Casierul se uită foarte mirat şi călugăriţa zice:
-Asta-i ca să ne spălăm părul .
Casierul, fără să ezite, se apleacă sub tejghea şi pune punga de covrigei lângă bere:
-Să nu vă uitaţi bigudiurile.
MAXIME
ŞI CUGETÃRI
CUGETĂRI – VICTOR HUGO
Natura
Pe vârfurile munţilor sufletul se înalţă, inima prinde puteri, gândirea participă la pacea
profundă a naturii.
Fiecare lucru în natură dăruieşte omului fructul pe care-l produce, binefacerile care-i sunt
proprii. Toate obiectele îl servesc pe om după legile lor specifice: soarele îi dă lumina, focul căldura,
animalul instinctul, floarea parfumul său – este felul lor de a-l iubi.
În anumite clipe misterioase, natura pare că gândeşte, visează, tresare la unison cu pulsaţia
vieţii universale.
Nimeni în această lume nu se poate sustrage fascinaţiei cerului albastru, copacilor verzi,
nopţii întunecate, vuietului vântului, cântecului păsărilor.
Geniu
Geniul, care ghiceşte mai curând decât învaţă, extrage pentru fiecare lucru în parte legile
generale din ordinea firească a lucrurilor, pe cele speciale din ansamblul izolat al subiectului de care se
ocupă, asemeni albinei care zboară cu aripile muiate în aur, se aşează pe fiecare floare şi-i fură mierea
fără ca aceasta să-şi piardă din strălucire, fără ca petalele să-şi piardă parfumul.
Progres
Să încerci să stărui, să fii statornic, să-ţi fii credincios ţie însuţi, să te iei la trântă cu
destinul, să uimeşti catastrofa prin sânge rece, să înfrunţi puterea nedreaptă, să nu-ţi pierzi cumpătul şi să
ţii piept – iată pilda de care au nevoie popoarele.
Omul lucrează pentru casa lui şi casa lui e întreg pământul, el schimbă ordinea lucrurilor,
le mută, le înlătură, dărâmă, scormoneşte, răscoleşte, sapă, scobeşte, sparge, pulverizează,
desfiinţează ici, dărâmă dincolo şi clădeşte din nou ceea ce a rămas din dărâmături.
Prejudecată
Să nu ne temem niciodată de hoţi şi de ucigaşi. Acestea sunt numai primejdiile din afară,
primejdiile mărunte. Să ne temem de noi înşine. Prejudecăţile, iată hoţii, viciile, iată ucigaşii. Primejdiile
mari sunt înlăuntrul nostru.
S.O.S .– ELECTORAT!!!
Dragi electori, este de datoria noastră să vă avertizăm, că în această perioadă de campanie
electorală, vor fi destule persoane, care în numele partidului pe care îl reprezintă, vor veni la
dumneavoastră cu diverse oferte electorale[ locuri de muncă, produse alimentare şi chiar bani.]
Nu vă lăsaţi amăgiţi; nu vă vindeţi ieftin; gândiţi-vă la bunul mers al comunei şi care ar fi
şansa comunei pe termen lung.
Aceste alegeri desemnează candidaţii care ne vor reprezenta în Parlamentul Europei, nu
putem permite să ajungă “oricine” acolo.
Avem nevoie de oameni “curaţi” , capabili să ne reprezinte în lume cu demnitate, cu
diplomaţie, cu discernământ, nu oameni mânaţi de ambiţii politice.
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