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 Dragi locuitori ai comunei Nădrag, vă doresc de Sfintele Sărbători, să se reverse asupra voastră 
sănătate, belşug şi bucurii, iar lumina din Noaptea Sfântă, să vă ridice sufletele spre noi trepte spirituale şi să 
vă însoţească paşii pe drumul vieţii. 

Vă doresc de asemenea ca binecuvântarea cerească să se răsfrângă asupra voastră şi să vă facă mai 
buni, mai darnici, mai înţelepţi, să petreceţi alături de cei dragi clipe de neuitat. 

În încheiere, mă rog la bunul Dumnezeu să vă dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare 
lacrimă, o binecuvântare la fiecare pas, un răspuns la fiecare întrebare, bunăstare, multe ouă roşii pe masă şi 
cozonaci. 

 
       Cu stimă, 
       Primar, LIVIU MUNTEAN 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr.11 din 31 martie 2009 privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local Nădrag pentru anul 2009.  
HOTĂRÂREA nr.12 din 31 martie 2009 privind aprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare piaţa 
agroalimentară, localitatea Nădrag,  strada Cornet 
HOTĂRÂREA nr. 13 din 31 martie 2009 privind  aprobarea obiectivului de investiţii „ Construire reţea de 
canalizare şi asfaltare strada Padeş” 
HOTĂRÂREA nr. 14 din 31 martie 2009 privind aprobarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi 
comunale Nădrag, în lungime totală de 7 km” 
HOTĂRÂREA nr. 15 din 31 martie 2009 privind  aprobarea obiectivului de investiţii „Construire reţea de 
canalizare şi staţie de epurare, localitatea Crivina, comuna Nădrag”. 
HOTĂRÂREA nr. 16 din 31 martie 2009 privind executarea de apărări de maluri pe albiile pârâurilor din 
localitatea Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 17 din 31 martie 2009 privind amenajarea unui ştrand cu bază sportivă şi de agrement în 
localitatea Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 18 din 31 martie 2009 privind reactualizarea Planului de Urbanism General al comunei 
Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 19 din 31 martie 2009 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri situate în localitatea 
Nădrag, în vederea închirierii, vânzării sau concesionării parcelelor rezultate. 
HOTĂRÂREA nr. 20 din 31 martie 2009 privind evaluarea unui teren situat în localitatea Nădrag, în 
vederea vânzării lui. 
HOTĂRÂREA nr.21 din 31 martie 2009 privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi scoaterii din uz a 
unor obiecte de inventar din inventarul Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 22 din 31 martie 2009 privind întocmirea unei monografii a comunei Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 23 din 31 martie 2009 privind aprobarea achiziţionării de obiecte de inventar pentru 
dotarea dispensarului uman din localitatea Nădrag, strada Padeş nr.1. 
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 Cinstiţi credincioşi şi credincioase, 
 Prin nespusa purtare de grijă şi multa bunătate a lui Dumnezeu, trecând prea curatele şi prea cinstitele 
zile ale marelui post, am ajuns acum să prăznuim sfânta înviere a Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos. 
Care graiuri şi ce minte vor putea explica taina Învierii? “ Veniţi toţi credincioşii, ne spune sfânta noastră 
Biserică, să înconjurăm cu frică şi cutremur mormântul din care s-a sculat Domnul, ca dintr-o cămară ieşind.” 
 După ce a fost chinuit, răstignit, ucis şi pus în mormânt, nimeni nu şi-ar fi putut închipui ce va urma. 
Toţi cei care L-au cunoscut au rămas întristaţi. În acele împrejurări, mai multe femei tânguindu-se au ajuns la 
mormântul Său dar l-au găsit gol. Întristarea ce le-a cuprins ca şi pe toţi Apostolii care au venit şi ei să vadă ce 
s-a întâmplat, s-a transformat însă repede în bucurie, mai ales că un înger a apărut vestindu-le că Iisus a înviat. 
În aceeşi zi, seara, Apostolii fiind adunaţi la un loc, dintr-o dată a apărut Iisus şi după obicei le-a zis: “Pace 
vouă”. 
 Din acel moment ucenicii Domnului ca şi toţi cei care i-au primit sfânta învăţătură, au început să 
propovăduiască lumii cine este Iisus şi care este vestea cea bună pe care au venit să o împărtăşească tuturor. 
Biserica a preluat cele ce s-au petrecut atunci, transmiţând fără încetare mesajul sculării din morţi a lui Iisus şi 
asigurarea că precum El a biruit răul şi moartea, tot astfel şi noi vom putea să trecem peste toate neputinţele 
făptuind cele bine plăcute Lui. 
 Iubiţi fraţi şi surori, 
 Ori de câte ori rememorăm faptul învierii ne gândim la minunea reprezentată de înfrângerea morţii de 
către Domnul. Atunci putem spune că a biruit viaţa, iar Hristos”s-a făcut începătură celor adormiţi”, după 
spusa Apostolului. Corinteni 15, 20. 
 Viaţa este darul cel dintâi şi cel mai preţios pe care ni l-a dăruit Dumnezeu. Este o mare taină şi 
totodată o mărturie a dragostei Lui. Căci prin viaţă, Dumnezeu ne-a chemat din nefiinţă la împărtăşirea din 
bunurile care sunt pe lume, precum şi la cele veşnice pe care le vom câştiga. 
 Viaţa este o continuă frământare, o împărtăşire şi participare la măreţia creaţiei, de care omenirea se 
apropie din ce în ce tot mai mult prin iscusinţa şi setea de a cunoaşte şi a progresa, care i-au fost imprimate de 
Creator dintru început. 
 Fiind dar al lui Dumnezeu, viaţa este un prilej de bucurie pentru fiecare dintre noi. De aceea ne simţim 
atât de legaţi de ea şi dorim să trăim cât mai mulţi ani, chiar dacă în drumul nostru întâlnim destule necazuri şi 
amărăciuni. Căci “dulce este lumina vieţii şi dezmierdătoare este pentru ochi privirea soarelui” zice Sfânta 
Scriptură,[Eclesiastul 11, 7] şi “care este omul căruia să nu-i placă viaţa şi să nu iubească lungimea ei şi să nu-
i fie voia să se bucure de fericire?”.[Psalmul 33, 12] 
 Dar tot Sfânta Scriptură spune: “ Care dintre oameni a trăit şi n-a văzut moartea”.[Psalmul 88, 4.] 
Pentru că”omul nu este stăpân pe duhul său de viaţă, ca să-l poată opri; la fel nu este stăpân pe ziua morţii şi în 
această luptă nu încape amânare”. [Eclesiastul 8,8]. Deci bucuria de a trăi este tulburată de gândul morţii. 
 Mântuitorul Iisus Hristos este însă cel dintâi care ne-a izbăvit de frica morţii şi ne-a dat încredere în 
forţa nemuritoare a vieţii, căci Paştile sunt “slobozirea de întristare”. 
 De aceea, bucuria în această zi se revarsă cu dărnicie dumnezeiască şi cuprinde întreaga fire, după cum 
se arată în cântarea bisericească a acestei mărite nopţi: “Cerurile după cuviinţă să se veselească şi pământul să 
se bucure. Şi să prăznuiască lumea cea văzută şi cea nevăzută, că Hristos s-a sculat, Veselia cea veşnică”. 

Astăzi, pe fiecare Mântuitorul ne cheamă la viaţă şi la nemurire prin credinţă. Veniţi zice: “Eu sunt 
învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar de va muri, va trăi. Şi tot cel ce trăieşte şi crede în Mine, nu va 
muri în veac.[Ioan 11, 25-26]. 

Învierea Domnului este astfel” piatra din capul unghiului” şi temelia edificiului duhovnicesc al sfintei 
noastre Biserici. Fără această mărturie credinţa noastră ar fi deşartă, iar nădejdea creştină şi toată lucrarea 
duhovnicească nu ar avea nici o justificare. Ea este dovada cea mai puternică a dumnezeirii lui Hristos şi 
pecetea cerească  a învăţăturii şi a activităţii Sale mântuitoare, pe care a început-o în lume şi o continuă până 
la sfârşitul veacurilor prin lucrarea sfântă a Bisericii. 
Toată mărturisirea Mântuitorului se încununează cu învierea Sa care este o plinătate a dumnezeirii. Iar din 
momentul când această taină s-a săvârşit, în lume a avut loc o înviorare şi o întinerire spirituală. 
Propovăduirea Apostolilor, martirajul mucenicilor, râvna creştinilor de astăzi şi din toate vremurile, spre 
treptele superioare ale vieţii evlavioase, au ca punct de plecare acest adevăr. Fără înviere Iisus Hristos nu este  
Dumnezeu. Fără Iisus Hristos- Dumnezeu n-ar putea să existe Biserica. Fără Biserică bucuriile ar fi mult mai 
puţine, pentru că la temelia vieţii ar lipsi tocmai ceea ce dă sens şi însemnătate veşnică vieţii noastre 

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI 
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trecătoare, credinţa în nemurire şi în obşteasca înviere. 
Sfântul Apostol Pavel arată lămurit aceasta când spune: “ Dacă Hristos n-a înviat zadarnică este 

credinţa voastră… Iar dacă nădejdea noastră în Hristos este numai pentru viaţa aceasta, suntem mai de plans 
decât toţi oamenii. Acum însă Hristos a înviat din morţi, fiind pârga celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un 
om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Şi precum întru Adam toţi mor, aşa şi întru Hristos 
toţi vor învia.[ Corinteni 15, 17-22.] 

 
    PREAFERICITUL NICOLAE CORNEANU 
   ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT AL BANATULUI 
 
  

 
 
 

 
 

S-a creat de câţiva ani concursul folcloric “Lada cu zestre”, unde am fost invitaţi şi noi să participăm 
cu formaţii de dansuri, grup vocal, solişti vocali… 

Spre ruşinea noastră trebuie să recunoaştem că niciodată nu am răspuns acestor invitaţii pe motiv că 
noi nu avem tradiţie. Dacă nu vom încerca să ne implicăm, an de an, nu vom avea tradiţie niciodată. Pentru 
toate există un început! 

Acest lucru încercăm să realizăm, începând cu acest an. Cu sprijinul doamnei Ana Dragomir, încercăm 
să formăm un grup vocal, care să ne reprezinte la concursul “Lada cu zestre”. Pentru aceasta este necesar 
folclor autentic. De aceea am apelat la sprijinul doamnei profesor de muzică Luminiţa Horvath, de la Făget, 
care ne-a recomandat cântece vechi culese chiar de dânsa în zona Fârdea- Făget. 

De asemenea doamna Dragomir a selecţionat din elevii Grupului Şcolar Traian Grozăvescu, doi solişti 
vocali, care vor interpreta cântece din folclorul bănăţean. 

Tot pentru “Lada cu zestre” doamna Marina Geangu, pregăteşte un grup de dansatori cu elevii claselor 
a-IV-a, pentru participarea la acest concurs. 

Am fost la una din repetiţiile cu aceşti tineri amatori şi mi-am dat seama că este foarte greu să formezi 
o echipă de dansatori, dar cu perseverenţă şi voinţă totul e posibil. 

Şi domnul director adjunct, Cristian Stoiconi, pregăteşte o echipă de dansuri, cu elevii din clasele mai 
mari. Sper să reuşească să formeze o echipă de dansuri, care să continue şi în următorii ani, creând astfel 
tradiţia de care avem nevoie. 

Dorim să le mulţumim tuturor celor care se implică pentru a face posibilă participarea noastră la 
concursul “Lada cu zestre”. 

Concursul va avea loc în data de 24 mai în localităţile Criciova şi Tomeşti. 
O să revenim şi cu alte informaţii pentru cititorii noştri. 
 
      EMILIA BRÎNDUŞESCU 

 
  
 
 
                                                      

 
 Ca să putem respira, ca să avem plămânii sănătoşi, trebuie să avem grijă de “plămânul verde” 

al planetei – pădurile. 
Există un dicton vechi, care spune, că acela nu e om împlinit, care n-a sădit măcar un pom în viaţă. 

Dacă avem posibilitatea, e bine să plantăm şi noi, măcar un pom în viaţă. 
Aşa că în acest scop, cu ocazia “Lunii pădurii”, Primăria a organizat o acţiune de plantare a pomilor, 

în colaborare cu Gr. Şc. Traian Grozăvescu şi Ocolul Silvic Ana Lugojana. 
S-au plantat puieţi pe străzile: Metalurgiştilor, Oţelarilor, Lunca. Ocolul Silvic Ana Lugojana a 

furnizat puieţii necesari, iar elevii Gr. Şc. Traian Grozăvescu i-au plantat. Acţiunea s-a desfăşurat sub 
supravegherea domnului primar Liviu Muntean, a domnului dir. adj. Cristian Stoiconi şi a domnului pădurar 
Octavian Bîrlad.             
              
   

CONCURSUL “LADA CU ZESTRE” 
 

LUNA PĂDURII LA  NĂDRAG 
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S-au plantat, în ziua de 3.04.2009, 100 de puieţi din următoarele specii: pin silvestru- 50 buc., 
mesteacăn- 25 buc.şi tei- 25 buc. 

La finalul acţiunii, a fost acordată şi o diplomă de merit dedicată “Lunii pădurii” din partea D.S. 
Timişoara, prin O.S. Ana Lugojana, Primăriei Nădrag. 

 
  

       
            
 

 
 
 După o pauză de câţiva ani, Raliul Banatului revine. Pentru localitatea noastră această revenire este o 
mare oportunitate, de care ar trebui să profităm. Ne poate ajuta foarte mult pentru a face cunoscut Nădragul, 
potenţialul său turistic, prin amplasarea geografică pe care o deţine. 

Organizatorii acestui raliu sunt: Consiliul Judeţean Timiş[principalul organizator], Realitatea TV[care 
va transmite imagini din timpul raliului] şi domnul Şipoş Adrian.  

Ca preşedinte al comitetului de organizare, din partea CJ Timiş, este domnul Constantin Ostaficiuc. Pe 
domnul C. Ostaficiuc, dragi nădrăgeni, îl cunoaşteţi, a fost aici în campania electorală şi a promis că se va 
implica în susţinerea Nădragului. Chiar acest raliu, cum spuneam, devine o oportunitate pentru Nădrag. 

Competiţia automobilistică “TIMIŞ  RALLY – REALITATEA TV” se desfăşoară în perioada 22-25 
aprilie 2009. În zilele de 22-23 aprilie se va desfăşura recunoaşterea de traseu. Raliul în sine, va avea loc în 
data de 25. 04. 2009 între orele 08:00 – 20:00 – pe parcursul căruia se vor susţine 14 probe speciale, pe un 
traseu bine stabilit. Traseul este: Criciova – Crivina – Nădrag – Hăuzeşti – Fârdea – Mâtnic – Drăgsineşti – 
Surduc. 

În orele desfăşurării raliului, circulaţia pe ruta stabilită va fi închisă. Din aceste motive, facem apel 
către populaţia din Nădrag, să înţeleagă faptul că între orele 8 şi 20 – nu vor putea circula cu maşinile sau alte 
mijloace de transport. Cine trebuie să iasă din localitate, să o facă înainte de închiderea traseului. Rugămintea 
mea este, în ziua raliului să nu consumaţi băuturi alcoolice, care vă dau un”plus de curaj” şi să nu intraţi în 
conflict cu oamenii de ordine, care sunt puşi acolo pentru a prevenii eventualele incidente care pot apărea pe 
parcurs. 

Scopul acestui raliu, este scoaterea în evidenţă a potenţialului turistic al zonei montane a judeţului 
Timiş. De reuşita acestui eveniment automobilistic de excepţie depinde obţinerea licenţei de organizare pentru 
anul viitor şi bineînţeles imaginea judeţului nostru în lumea sportului auto. 

      Primar, LIVIU MUNTEAN 
 
 
 

 
 
 Între 1950 şi 1989, în Nădrag au fost construite 22 de blocuri. Dezvoltarea uzinei, naţionalizată în anul 
1948 de la patronul Auschnit, impunea condiţii de locuit, în afara coloniilor din lemn. În cei 41 de ani de 
construcţie socialistă, s-au construit mai puţin de un bloc la 2 ani. După 1965, pentru a asigura locuinţe, mai 
ales la oraşe, a fost aprobat proiectul “confort patru”. Blocul şase este copilul acestui proiect; o uşă la intrare, 
cu “un loc de gătit” şi un”loc” de baie. Este şi singurul bloc din Nădrag de acest tip, următoarele blocuri fiind 
mai ridicate ca şi grad de confort. Blocul şase rămâne un reper nefericit. După 1989 s-a desfiinţat şi încălzirea 
centrală, locatarii – tot mai puţini- au scos “tunurile” pe geam afumând geamurile şi pereţii celor de “sus”. 

Nădragul nu mai poate accepta acest comportament, trebuie luate măsuri pentru oprirea acestei forme 
de poluare. S-au făcut multe eforturi pentru civilizarea localităţii; ar fi cazul ca după 20 de ani de la revoluţie 
să devenim mai atenţi la obligaţiile de cetăţeni. Blocul şase rămâne un unicat, condamnat la confort 4 
spre…cinci! 
 
          TEODOR NEAG 
          Martie 2009 

 

 

 

 

 

RALIUL BANATULUI REVINE! 
 

BLOCUL ŞASE 
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            Peţa Petru 
     
   GLUME    
 
 

 
 

Azi draga mea, n-am pescuit nimic. 
 -Ştiam, iubitule, ai uitat banii acasă. 
 
 Doi pescari între ei: 
 -Azi dimineaţă am dat cu banu’ să văd dacă mă duc cu nevasă-mea la biserică sau vin la pascuit. 
 -Şi văd că ţi-a ieşit să vii cu noi la pescuit. 
 -Da, însă a trebuit să dau cu banu’ de 7 ori. 
 

Între pescari: 

DUPĂ RĂVOLUŢIE 

Dă prân nouăzăçi încoaçe 
 Trecu timpu’ n-ai çe-i façe 
 Şî çe mulce să schimbară… 
 …”Eră” răvoluţionară! 
 
 Îmi aduc amince baş, 
 Ce-am vădzut pă la oraş: 
 Îm fu dat la ochi să vadă 
 Oamenii mergând pă stradă 
 Cu o mână la ureche 
 Şî vorbind ca prinş dă streche 
 Fiindcă şî-n ţară la noi 
 Îi modernizarea-n toi, 
 Şî d-acu îi dă<bon ton> 
 Toţi s-avem şî telefon. 
 
 
 S-o schimbat şî moda tare 
 Dar cum? Asta da-ntrăbare! 
 
 Fece-n bluză num-un pic 
 Să să vadă c-au buric! 
 Şî çe freză la băieţi 
 Parcă au în cap scăieţi! 
 Ori îs raşi în cap cu briçiu’ 
 Ori sperliţi ca şî ariçiu’ 
 Şî-n urechi ş-or pus şî ei 
 Ca şî fecili, çerçei!?! 
 
 Şî fece-am vădzut chiluge 
 Şî purtând la nări belciuge!?! 

Oare d-acu’ înăince 
 Cum să poace, Doamne sfince, 
  

  Dân’ dăparce ca să şci 
 Ce-i ? Băiat sau fat-o fi? 
 Nu şciu cum să povestesc 
 Cum îi aud că vorbesc! 
 
 [Săraca limba română, 
 Poace-n rafturi să rămână, 
 Că- n al lor strâmt anturaj, 
 Jargonu’ e-al lor limbaj]!?! 
 
 “Hai mă laşi? De nu ai pus-o!” 
 Supărat-o fată a spus-o. 
 “Dute-n măta, fraieră!”…. 
 …Ş-odată să-ncaieră… 
 Ş-apoi la-nçeput dă frază, 
 Au expresia dă bază…!?! 
 “Să-mi bag…[să avem pardon 
 Ce-au şî ei în pantalon]… 
  
 Ne-ntrebăm dă-i vreo scofală, 
 Că măi trec şî pă la şcoală!?! 
 Pî la şcoală, poace vin 
 Să s-oginească puţin, 
 Dă cu sara ca să poată 
 Să petrecă noapcea toată 
 În centru la discotecă 
 [Că doar nu la bibliotecă!]  
 
 Să-nveţă carce nu vor, 
 Ce le trăbă carce lor?!? 
 Că doară pot ei ş-aşa 
 La căpşuni prân Spania! 
 Că-i măi bun ăl care şcie 
 Să pună preţ pră prostie!!! 
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 -Vasile, cum trage ştiuca la undiţă? 
 -De unde vrei să ştiu eu? Crezi că am văzut-o vreodată? 
 
 -Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău? 
 -De la pescuit i se trage. 
 -Nu ştiam, pescuitul slăbeşte? 
 -Păi, mănâncă ce prinde… 
  
 -Aţi prins ceva de când staţi aici? 
 -Da, apă în cizme!... 
 
 Între doi pescari: 
 -Muşcă? 
 -Da, ai dracului, muşcă! 
 -Crapii? 
 -Nu, ţânţarii… 
 
 Un pescar, văzând un confrate care stătea concentrate asupra apei, îl întreabă: 
 -Cum e apa astăzi? 
 -E atât de minunată că nici peştelui nu-i vine să iasă din ea. 
 

    
-                   

 
Arrigo Boito – poet şi muzician 

Unui bun prieten care continua totuşi să-i scrie, adresândui-se cu dumneata, Boito, invitându-l să i se adreseze 
“per tu”, îi argumenta astfel: 
 -“Tu” împrospătează o prietenie, întinereşte interlocutorii, dă o notă de francheţe, uşurând discuţiile şi 
mai ales evită în unele cazuri consecinţe neplăcute ca acestea: 
“Eşti un imbecil”- care între prieteni trece aproape neobservat. În schimb: “Dumneta eşti un imbecil” 
echivalează cu trimiterea martorilor la duel.  
 
 Piotr Ilici Ceaikovski – compozitor rus  
Ceaikovski se afla pe culmea gloriei. Rezervat, modest în orice împrejurare, în afara muzicii lui. Într-un salon, 
cineva îl întrebă: 
 -Şi dumneta, cărei şcoli îi aparţii? 
 -Eu sunt Ceaikovski! – îi răspunse compozitorul. 
 
 Frederic Chopin – pianist şi compozitor polonez 
Chopin a venit pe lume în sunetul muzicii, deoarece în timp ce el se năştea, vecinii sărbătoreau o nuntă, aşa că 
primele scâncete ale lui Frederic Chopin au fost acompaniate de cântece. 
 
Într-o seară, pictorul Delacroix, prietenul lui Chopin, îi spuse că scriitoarea George Sand îşi scrie Memoriile. 
La care Chopin cu ironie amară îi răspunse: 
 -Imposibil. Toată viaţa ei n-a făcut decât să uite. Cum şi-ar putea scrie Memoriile? 
 
Câţiva contemporani s-au exprimat astfel în legătură cu Chopin: 
 Field : Chopin este o muzică de cameră a unui bolnav. 
 Auber: Un om care moare o viaţă întreagă. 
 Berlioz: Mângâieri şi răsfăţuri ale divinităţii. 
 Liszt: Vapori de dragoste, trandafiri de iarnă, miracol real, vis ce-ţi pătrunde în viaţă pe o poartă 
fermecată. 
 Marchizul Custine: Când îl ascult pe Chopin mi se pare că sunt doar cu el… cu ceea ce-i mai minunat 
în el. 
  
Colectivul de redacţie: Brînduşescu Emilia, preot Mizun Mihai, Balaş Dorina, Wagner Marian, Teodor 
Neag, Peţa Petru.  
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