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Apare lunar

REMEMBER 2008
`
Am intrat în anul 2009, cu gânduri mãreţe, cu dorinţa de a realiza cât mai multe pentru comuna noastrã.
Dar, înainte de a începe proiectele noului an, ne-am gândit sã facem bilanţul anului care a trecut, 2008.
În limita posibilitãţilor, a bugetului care l-am avut la îndemânã, am încercat sã realizãm cât mai multe.
S-a realizat alimentarea cu apã potabilã a satului Crivina. Conducta de apã a fost adusã din Nãdrag pânã în
Crivina pe o distanţã de 8,5 km.Pe lângã strada principalã s-a extins conducta de apã şi pe strãzile laterale ale
Crivinei pe o distanţã de 2,2 km. În urma acestei extinderi în satul Crivina sunt acum 65 de abonaţi la apa potabilã.
Poate cã nãdrãgenii nu-şi dau seama de importanţa majorã a acestui proiect, dar pentru oamenii din Crivina, care
scoteau apa din fântânã cu gãleata, a acţiona un robinet şi aţi curge apa este foarte mult. Sã poţi racorda baia la apã
curentã sau maşina de spãlat automatã, eu zic, este o realizare.
Şi apoi legat tot de satul Crivina, dar în folosul tuturor cetãţenilor acestei comune şi a tuturor celor care ne
viziteazã, asfaltarea zonei cu piatrã cubicã, care ne dãdea multã bãtaie de cap, este beneficã pentru toţi.
Asfaltarea DJ 681 s-a fãcut pe o distanţã de 1,8 km, cuprinzând şi dealul”Cucu”.
Aceastã asfaltare a fost posibilã datoritã ajutorului acordat de domnul preşedinte al CJT Constantin
Ostaficiuc la insistenţele domnului primar Liviu Muntean.
Dumnezeu ne-a dat sã locuim într-o zonã cu potenţial turistic, de aceea şoselele trebuie reabilitate şi
întreţinute, ceea ce s-a şi întâmplat în 2008.
Pentru aspectul îngrijit al comunei, s-a mai fãcut o investiţie bunã şi anume, achiziţionarea unei maşini
autogunoiere. Strângerea gunoiului se face mai rapid şi în condiţii decente. Tot pentru curãţenia comunei s-au
achiziţionat şi 640 de europubele, care au fost repartizate prin comunã, adunarea gunoiului fãcându-se uşor şi rapid.
Terenul de fotbal de lângã parcul central, a fost acoperit cu gazon sintetic. Atât copiii, cât şi tinerii comunei pot
juca în linişte un meci de fotbal.
Şi nu în ultimul rând, şcoala şi grãdiniţa, care au fost modernizate. S-au înlocuit vechile geamuri cu geam
termopan; s-a zugrãvit grãdiniţa, iar domnul Balaş Tudor a pictat imagini din binecunoscutele poveşti ale lui
Andersen şi Fraţii Grimm atât pe pereţii exteriori cât şi cei interiori ai grãdiniţei. Pentru şcoalã s-a achiziţionat şi o
nouã centralã termicã, schimbându-se totodatã şi toatã instalaţia.
S-au pietruit o parte din strãzile Nãdragului, s-a pavoazat comuna cu flori.
S-au mãturat strãzile comunei, s-au vãruit pomii, bordurile şi podurile. S-au vopsit gardurile, s-a întreţinut
parcul copiilor; toate acestea cu ajutorul muncitorilor comunitari şi a celor care beneficiazã de ajutor social.
În mare cred cã am parcurs anul 2008. Cu proiecte pentru anul 2009, revin în urmãtorul numãr al
publicaţiei locale „Foaia nãdrãgeanã”.
Toate aceste informaţii au fost furnizate de cãtre domnul primar Liviu Muntean.
Îi mulţumim cã a avut amabilitatea de a ne informa în legãturã cu investiţiile anului care a trecut.
Emilia Brînduşescu

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr. 73 din 22 decembrie 2008 privind modificarea componenţei comisiei de validare a
Consiliului Local al comunei Nădrag prin care dl.Linginari Puiu îl va înlocui ca membru în comisie pe dl. Stoiconi
Cristian.
HOTĂRÂREA nr. 74 din 22 decembrie 2008 privind validarea mandatului de consilier în cadrul
Consiliului Local al comunei Nădrag, al d-lui Lăzărescu Marinică .
HOTĂRÂREA nr. 75 din 22 decembrie 2008 privind validarea mandatului de consilier în cadrul
Consiliului Local al comunei Nădrag, al d-lui Jurj Remus.
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HOTĂRÂREA nr. 76 din 22 decembrie 2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2008.
HOTĂRÂREA nr. 77 din 22 decembrie 2008 privind asocierea comunei Nădrag cu judeţul Timiş şi
unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
deşeuri Timiş "ADID" pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii În judeţul Timiş.
HOTĂRÂREA nr. 78 din 22 decembrie 2008 privind eliberarea de copii conforme cu originalul de pe
Planul Parcelar al localităţii Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 decembrie 2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2008.
HOTĂRÂREA nr. 80 din 23 decembrie 2008 privind achiziţionarea directă, fără licitaţie a contractelor
de servicii pentru întocmirea unor expertize şi documentaţii de specialitate .

BOTEZUL DOMNULUI SAU ARĂTAREA DOMNULUI?
„Eu nu am venit sã stric legea ci sã împlinesc legea”. Mt. 3,15
Dar ce prevedea legea? Încã de pe vremea lui Moise legea prevedea majoratul la bãrbaţi la 30 de ani. Orice
tânãr abia când împlinea 30 de ani putea sã iasã în public şi sã-şi susţinã un punct de vedere.
Aşa au fãcut Iosif cu Maria şi în a-8-a zi dupã naştere când legea prevedea ca tot cel nãscut din femeie de
parte bãrbãteascã era dus la templu din Ierusalim şi sã fie tãiat împrejur şi sã i se punã numele, aşa prevedea legea.
Tot aşa şi la împlinirea vârstei de 30 de ani Iisus iese în lume ca sã-şi înceapã activitatea sa mesianicã de
vestire a împãrãţiei lui Dumnezeu şi apoi de mântuire a lumii, dar pentru a-şi începe aceastã activitate, trebuie sã fie
prezentat lumii. Şi aici intervine rolul Sfântului Ioan Botezãtorul care îşi începe activitatea cu 6 luni mai devreme
fiind mai în vârstã ca Iisus cu 6 luni aşa cum reiese din Sfânta Scripturã.[Lc.] care avea rolul sã-l descopere pe Iisus
şi sã-l prezinte oamenilor, ca apoi când îl vor asculta pe Iisus vorbind sã creadã în El.
Sfântul Ioan când a fost întrebat cine este el, mãrturiseşte cã este „Glasul celui ce strigã în pustie, gãtiţi
calea Domnului, drepte faceţi cãrãrile”, „Îngerul Domnului trimis înaintea feţei sale”. Maleahi 3,1.
Sfântul Ioan este ultimul dintre proroci care vorbesc despre Mesia, încheie şirul prorocilor din Vechiul
Testament şi primul din Noul Testament care avea sã-l şi descopere pe Iisus oamenilor, îndemnându-i sã creadã în
cel ce venea dupã el.
Sfântul Ioan în predica sa de chemare la pocãinţã vorbea şi la prezent despre existenţa unui om care trãieşte
între oameni dar pe care lumea nu-l cunoaşte şi pentru acest lucru el a fost trimis ca sã-l descopere, sã-l arate
mulţimilor.
Şi fiindcã Sfântul Ioan îşi desfãşura activitatea în împrejurimile Iordanului şi acolo boteza pe cei care
hotãrau sã-şi schimbe viaţa cu apa din Iordan, dar mãrturisea mulţimilor cã el boteazã doar cu apã dar cel ce vine
dupã el îi va boteza cu apã şi cu Duh Sfânt, acolo s-a dus şi Iisus ca sã fie descoperit.
Când l-a vãzut Ioan apropiindu-se a strigat „Iatã Mielul lui Dumnezeu care ridicã pãcatul lumii” şi cu toate
cã ezitã sã-l boteze justificând cã el are trebuinţã sã fie botezat de Iisus. În final acceptã pentru cã Iisus zice: „Lasã
cã aşa se cuvine sã plinim toatã dreptatea” şi apoi în clipa când Iisus este botezat de Ioan s-au deschis şi cerurile şi
glas din cer a venit: „Acesta este Fiul Meu iubit în care bine am voit, pe Acesta sã-l ascultaţi”. Aşadar la Iordan are
loc o dublã arãtare sau prezentare; una o face Sfântul Ioan, iar cealaltã o face Dumnezeu fiind descoperitã şi Sfânta
Treime: Fiul se boteazã, Tatãl mãrturiseşte iar Sfântul Duh apare în chip de porumbel şi iatã de ce mai logic acest
praznic mare se numeşte „Sfânta Arãtare” şi nu Botezul Domnului sau Boboteaza.
Iisus nu se boteazã ca noi care avem pãcate ci se boteazã ca sã spele pãcatele noastre în Iordan şi apoi încã
odatã prin jertfa de pe cruce, pentru a noastrã mântuire.
Amin
Preot Mizun Mihai

ACTIVITATEA CULTURAL- EDUCATIVÃ A ANULUI 2008
Şi în cadrul activităţii culturale, anul 2008, a fost unul destul de bogat.
Începând cu luna ianuarie, aniversarea lui Mihai Eminescu, printr-un recital de versuri, apoi Unirea
Principatelor Române, la 24 ianuarie, sunt activităţile care au deschis anul 2008.
Pentru luna martie am avut pregătirea şi participarea la emisiunea “Primarul favorit”. A fost un eveniment
important pentru comună, deoarece am făcut cunoscut întregii ţări că suntem o comună cu potenţial uman variat.
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[tradiţii, artişti locali, obiceiuri culinare variate.]
Tot în luna martie, am început cu paşi stingheri să concepem şi publicaţia noastră “Foaia nădrăgeană”.
Faptul că ne apropiem de aniversarea primului an de existenţă a acestei publicaţii, denotă perseverenţă şi seriozitate
în munca de publicist.
În cursul lunii mai, a fost organizată o excursie de 2 zile, pe traseul: Deva, Sighişoara, Braşov, Sibiu.
Costurile acestei excursii au fost suportate de către Primăria Nădrag. Participanţii la excursie au fost elevii Gr. Şc.
Traian Grozăvescu, cadrele didactice şi câţiva reprezentanţi ai Primăriei.
De Sfânta sărbătoare a Rusaliilor, în luna iunie, s-a organizat ruga la Nădrag. Cu această ocazie, au cântat
pentru nădrăgeni, Lucian Drăgan şi Laura Laurenţiu.
O activitate destul de plăcută şi specifică pentru zona noastră a fost “Drumeţia pe traseu montan”. În anul
2008, a fost pentru prima dată când s-a iniţiat o astfel de activitate la sugestia şi sub îndrumarea domnului primar
Liviu Muntean.. “Suntem hotărâţi să dezvoltăm pe viitor astfel de activităţi, pentru o cunoaştere mai bună a
zonei Nădragului “- a spus domnul primar.
În septembrie, având în vedere că această comună are în componenţa sa 2 sate; Nădrag şi Crivina, a fost
ruga la Crivina, de Sfânta Maria în 8 septembrie. Tot domnul primar Liviu Muntean a fost cel care şi-a dat interesul
ca şi aici ruga să se ţină după tradiţii şi obiceiuri, la rugă invitând ca solist pe Ghiţă Călţun Brancu.
În luna octombrie, conform tradiţiei deja create, a avut loc o “Paradă a măştilor”, de Haloween, o
sărbătoare tradiţională americană. Au fost măşti foarte reuşite, juriul a avut de lucru, deoarece era foarte greu să
departajezi costumele ingenioase create de părinţi sau chiar de copii. Dacă doriţi să vizionaţi aceste măşti, puteţi
accesa site-ul Nădragului, www. nadrag.ro.
Noiembrie ne-a adus “Balul toamnei” sponzorizat de formaţiunea politică PD-L, în lansarea pentru fotoliul
de senator al doamnei Cornelia Corescu şi de deputat al domnului Marius
Martinescu. La cantina uzinei, s-au adunat 200 de personae care au
petrecut cu masă întinsă şi lăutari. Tot în cursul lunii noiembrie, s-a
organizat o excursie la Timişoara, la spectacolul de teatru “O scrisoare
pierdută”. Spectacolul a avut loc la Sala Capitol, miercuri 26 noiembrie,
cu mari actori ai Teatrului naţional: Ion Lucian, Mihai Călin, Claudiu
Bleonţ, Tania Popa, Eugen Cristea, Marius Rizea…, excursie sponsorizată
de Primăria Nădrag.
Şi în decembrie, odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, tradiţia
“Crailor” este de neegalat. În 19
decembrie, am participat la
“Alaiul colindătorilor”, care se ţine în fiecare an la Timişoara. Am fost
acolo când băieţii noştri şi-au reunit vocile şi au început să cânte. Am
simţit un fior de mândrie când aceştia au început să cânte, acoperind cu
vocile lor tinere şi puternice, tumultul zgomotului creat de celelalte
formaţii care-şi aşteptau rândul în Consiliul Judeţean. Băieţii noştri au
impresionat auditoriul, televiziunile concurând în a lua imagini şi
interviuri, legate de “Craii” noştri. La Mitropolie, domnul preot Mizun
Mihai a dat un interviu pentru televiziunea Trinitas. Fiind Sfântul Nicolae
după vechiul calendar, craii noştri i-au cântat “La mulţi ani!” Înalt
Preasfinţitului Mitropolit al Banatului, Nicolae Corneanu.
Am avut un an plin de evenimente culturale. Sperăm într-un an mai bogat, sau dacă nu, măcar la fel cu
2008.
Emilia Brînduşescu

DORUL
MOTO:
De ziua ta îţi povestesc
De dorul meu, eu nu pot fi
Astãzi lângã tine, dar aş vrea
Sã ţi dorul amintire, sã nu uiţi
Nicicând, cãci de acum începe
Greul pentru tine pe pãmânt.
Eu m- l-am trecut şi îl am
În gând şi mi l-am sfârşit şi
Îl am cu mine.
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Dorul meu începe, m-am nãscut cu el, el nu se sfârşeşte dincolo de mine
Dorul meu e în suflet, mama mi l-a dat, când pleca de acasã sau lipsea din pat
Dorul s-a nãscut din suflarea mamei, când cãldura ei mã încãlzea în palme
Doru-i patimã ce-a nãscut în mine, libertate-i dau sã fie iubire
Frate cu iubirea este dorul meu, numai cu iubirea este frate vitreg pentru dorul meu
E uşor uitãrii ca sã laşi iubirea, dorul, el rãmâne veşnic umbrã amintirii.
Dorul nu se stinge chiar atunci când pleci, pentru cã în urmã el rãmâne-n veci.
Cine plânge-n cruce, dorul îl apucã şi ar vrea oricând şi el sã se ducã, cu a lui dor sã fie în sfânta veşnicie.
Dorul de la noi nu se potriveşte cu nimic în lume, pentru cãci cuvântul este-al nostru-n lume
Dorul florilor ce rãsar în mai, dorul frunzelor care cad în toamnã de pe ram, dorul vântului şi al pãmântului,
dorul ce nu moare, dorul care doare, dorul nu se stinge nici peste morminte.
Dorul e cuvântul sfânt care rãmâne şi atunci când ne întoarcem în pãmântul sfânt de unde venim, sã nu ne
întristeze cãci noi vom trãi din dorul nostru veşnic.
Dorul e cuvântul sfânt care rãmâne pe pãmântul nostru, aici s-a nãscut cu gândul şi gândul nu
moare nicicând.
Mii de ani trecurã, dorul nu ne lasã, e la el acasã, când viaţa-i mai lungã, dorul nu ne-alungã
Dorul va rãmâne, cât vom fi pe lume, dorul ce rãsare dimineaţa-n zori, dorul ce apune şi noaptea când
dormi.
Dorul pentru toţi, dorul pentru tine este sfânt pe lume.
GIORGICĂ Ş

CODUL BUNELOR MANIERE
Comportamentul în timpul mesei
Regulile generale ale unei ţinute corecte, pe care le-am definit într-un capitol precedent, sunt valabile şi la
masă. Stăm drept, dar nu înţepeniţi. Nu punem picioarele nici sub scaun, dar nici prea departe în faţă, pentru a nu-i
incomoda pe vecini. Nu ne agăţăm de scaun. Poziţia mâinilor are o mare importanţă la masă. Nu ţinem cu mâna
farfuria din care mâncăm. Poziţia corectă, de repaos, este cea cu braţele lipite de corp şi cu încheieturile mâinilor
sprijinite de marginea mesei. Această ţinută se schimbă când mâncăm, păstrându-ne însă coatele lipite de trunchi.
Ne vom verifica ţinuta înainte de a intra în sufragerie, spălându-ne mâinile în prealabil. Eventualele retuşuri
necesare după masă se vor face numai în baie – ca de exemplu împrospătarea rujului sau aranjarea părului.
Nu trebuie să mâncăm grăbit sau nervos. Este nu numai o regulă de politeţe, ci şi o prescripţie medicală.
Mai grave sunt discuţiile neplăcute din timpul mesei. Să le evităm şi să ne impunem să fim calmi. Şi aşa viaţa
noastră este destul de agitată. Să ne bucurăm de prilejul pe care ni-l oferă o masă împreună cu familia.
Nu bem şi nu vorbim cu gura plină. Este o regulă foarte cunoscută şi n-aş reveni asupra ei dacă n-ar fi
încălcată zilnic. Oamenii care încearcă să mănânce şi să povestească în acelaşi timp fac o impresie neplăcută.
Trebuie să fim atenţi ca buzele să fie închise în timpul mestecatului.
Un obicei prost, specific românilor, de care aceştia nu se pot debarasa, este de a obliga musafirii să
mănânce mai mult decât pot. Sunt gazde la noi şi chiar în alte ţări care ne iau în serios.
De politeţe ţine şi tactul gazdei de a oferi mâncare suficientă – nici prea multă, nici prea puţină şi fără a-şi
lăuda excesiv preparatele culinare. Musafirii o pot face însă, spre încântarea gospodinei, dar nu strigând peste masă
şi nici cerând în acel moment reţeta.
Masa trebuie să decurgă firesc, fără ostentaţie. Cu discreţie şi cu tact se poate trece peste momentele
penibile ivite din te miri ce. E bine ca în timpul mesei musafirii să nu ceară ketschup, piper, smântână sau alte
ingrediente dacă nu le sunt oferite, pentru că ele s-ar putea să lipsească şi amfitrioana să se simtă jenată.
Se mănâncă aşa cum găteşte gospodina! A-ţi turna tot felul de condimente pentru a schimba gustul
mâncării nu se face. Fie că e o masă festivă sau una obişnuită, efortul gospodinei trebuie răsplătit cu câte o remarcă
de genul: “Delicioasă supă!”, “Ce frumos arată salata!”, “Ce bine miroase friptura!”…
Ne vom abţine de la orice discuţii sau observaţii dezagreabile. Copilului cu care am venit îi vom face
observaţii acasă, ca şi soţului care a depăşit numărul de pahare. Ne vom impune să nu stăm cu ochii aţintiţi asupra
membrilor de familie cu care am fost invitaţi, aruncându-le priviri ucigătoare când greşesc ceva. Educaţia nu se
face în acel moment, căci atmosfera va deveni insuportabilă.
Text cules din Codul bunelor maniere scrise de A. Anastasia Marinescu

Emilia Brînduşescu
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UN GÂND PENTRU NÃDRAG
Am prins şi “criza”, bat-o vina,
Şi ne sfidează din vitrină
Şi ne provoacă tot mai mult
Ca “vinovaţii” fără de… vină!

Şi criza a trecut oceanul
S-a cuibărit până şi-n UE
Era pe când nu s-a văzut
Azi o vedem şi…nU E!

O piedică s-o ducem bine
O altfel de “globalizare”
Când ziceam c-am trecut “hopul”
Altă “criză” pe…spinare!

Noi n-avem “bănci”decât în parc
Nădragul v-a rămâne-n priză
Şi sper să nu fim “bântuiţi”
De nici un rău, de nici o “criză”!
TEODOR NEAG
1 ianuarie 2009

GLUME

De ce eşti supărat, amice, tot nu ţi s-a întors nevasta acasă?
-S-a întors, de asta sunt supărat.
Culmea fitnesului:Să faci să slăbească un ardei gras.
O blondă în benzinărie îşi umflă roata de la maşină prin ţeava de eşapament.O vede o altă blondă care-i
spune soţului ei:
-Ce proastă, nu vede că are geamurile deschise?...
Trei blonde blocate în lift strigau pe rând “ajutor, ajutor”.
La un moment dat, una dintre ele:
-Ce-ar fi să strigăm simultan?
Şi încep ele: “simultan, simultan”.
Se duce unul să cumpere ţigări. Ia pachetul şi citeşte: “tutunul cauzează impotenţă”.
Speriat îi zice vânzătoarei:
- Nu vă supăraţi, din alea cu cancer nu mai aveţi?
Două blonde stau de vorbă:
-Şti, ieri mi-am făcut testul de sarcină!
Cealaltă, foarte curioasă:
-Şi au fost grele întrebările?
Un copil plânge pe holul şcolii. Învăţătoarea îl întreabă:
-De ce plângi?
-Un copil mi-a dat jos plăcinta!
-Dar a fost cu intenţie?
-Nu, a fost cu brânză.
Un student e la examen şi nu prea ştie. Profesorul îi zice:
-Măcar şti ce-i ăla examen ?
-Da, este atunci când doi oameni inteligenţi vorbesc între ei.
-Şi dacă unul dintre ei este idiot?
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-Celălalt nu ia examenul.
-Aveţi şampon?
-De ouă.
-Şi pe cap cu ce mă spăl?

EXISTENŢIALÃ

Cum ar fi mai bine, oare,
Umbra s-o purtăm sub soare
Fără griji ca şi copiii
Jucăuşii, zurbagiii,
Ca bătrânii toţi din lume
Umbră cu înţelepciune,
Sau ca oamenii maturi
Ce-au grijă de multe guri?
Copiii vor ziua să trecă
Dintr-o joacă-n altă joacă
Făr-a le păsa de soare
Cum apune, cum răsare…

Oamenii maturi, cu munca
Să-şi câştige pâinea, şunca,
Nici ei nu-şi fac timp să vază
Soare-n zori sau la amiază…
Doar bătrânii-au timp, se pare,
Pentru-n răsărit de soare!
Început e răsăritul,
Apusul este sfârşitul…
Răsăritu-i bucuria
Apusu-i melancolia…

Că aşa este viaţa
Începe cu dimineaţa
Urc-apoi pân-la zenit…
La apus totu-i sfârşit
Şi-atunci, care-i rostul vieţii?
Fericirea dimineţii,
Faptele de peste zi
Pentru tine şi copii,
Să laşi amintire-un nume,
Faima-ţi purtată în lume!

Peţa Petru
MAXIME ŞI CUGETÃRI
-

Pentru cã oamenii au darul de a îmbunãtãţii tot ceea ce le oferã natura, au rafinat şi dragostea.
Cea mai neînsemnatã criticã este o ofensã pentru mine, dacã sunt orgolios; o lecţie dacã amorul meu
propriu nu este exagerat.
Mai puţine dogme, mai puţine dispute; mai puţine dispute, mai puţine nenorociri; dacã aceastã afirmaţie nu
e adevãratã înseamnã cã eu greşesc.
Nu judec oamenii dupã ce au murit decât prin operele lor, restul nu mai are nici o însemnãtate pentru mine.
Pasiunile sunt aceleaşi pentru toate rangurile.
Nu mã apãr; eu apãr pe cei care au murit, slujindu-şi patria, sau pe cei care au înãlţat-o prin culturã.
Resimt violent insultele, dar mai sensibil sunt la tot ce e mai bun.
Ceea ce numim naturã nu este altceva decât o artã puţin cunoscutã.
Toleranţa n-a pricinuit niciodatã un rãzboi civil. Netoleranţa a acoperit pãmântul de cadavre.
Rãzbunarea merge mânã în mânã cu superstiţia.
Epocile cele mai superstiţioase au fost întotdeauna acelea în care s-au sãvârşit crimele cele mai
îngrozitoare.
VOLTAIRE
Colectivul de redacţie: Brînduşescu Emilia, preot Mizun Mihai, Balaş Dorina, Wagner Marian, Teodor
Neag, Peţa Petru, Balaş Tudor.

