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 Dacă în numărul trecut al publicaţiei locale, făceam un îndemn pentru exprimarea votului,în Foaia 
nădrăgeană din iunie, vin să vă mulţumesc tuturor celor care aţi ieşit şi v-aţi exprimat votul, în data de 7 iunie 
2009. Din cei 1253 de cetăţeni care şi-au exprimat votul, anexez alăturat lista cu numărul de voturi ale 
partidelor şi candidaţilor de pe lista de votare: 
 Partidul Naţional Liberal              -  52  voturi  - 4% 
 Uniunea Democrată a Maghiarilor din România   -   13 voturi  - 1% 
 Partidul Democrat Liberal            - 836 voturi – 67%  
 Alianţa Electorală PSD + PC            - 260 voturi – 21% 
 Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat        -    7 voturi  -  1% 
 Forţa civică              -    4 voturi 
 Partidul România Mare             -  60 voturi – 5% 
 Băsescu Elena               -  20 voturi  - 2% 
 Abraham Pavel              -    1 vot 
 Ţin să mulţumesc în mod special celor care au votat şi susţinut Partidul Democrat Liberal, gândindu-se 
la prosperitatea şi binele comunei noastre. 
 Ca primar al tuturor cetăţenilor comunei, voi veghea în continuare la bunul mers al acesteia, la nevoile 
şi problemele cetăţenilor ei. 
 
       PRIMAR,  LIVIU MUNTEAN 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA nr. 37din 19 mai 2009 privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unor utilaje pentru 
întreţinerea drumurilor şi spaţiilor verzi. 
HOTĂRÂREA nr. 38 din 19 mai 2009 privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii 
pentru întocmirea proiectului tehnic aferent obiectivului de investiţii „Modernizare străzi comunale în comuna 
Nădrag,judeţul Timiş, în lungime totală de 7 km” 
HOTĂRÂREA nr. 39 din 19 mai 2009 privind organizarea unei licitaţii pentru achiziţia contractului de 
servicii în vederea întocmirii documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a proiectului tehnic aferente 
proiectului „Consolidarea, reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu din 
comuna Nădrag judeţul Timiş ”. 
HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 mai 2009 privind achiziţionarea directă fără licitaţie de materiale de construcţii 
necesare diverselor lucrări de întreţinere şi reparaţii curente efectuate de Primăria Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 41din 26 mai 2009 privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 
2010. 
HOTĂRÂREA nr. 42din 26 mai 2009 privind aprobarea acordării câte unui tichet cadou/persoană pentru 
anul 2009, personalului încadrat la Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag     
HOTĂRÂREA nr. 43 din 26 mai 2009 Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local al Comunei Nădrag şi a listei de investiţii pentru anul 2009. 
HOTĂRÂREA nr. 44din 26 mai 2009 privind achiziţionarea directă fără licitaţie a 10 instrumente muzicale 
pentru dotarea fanfarei comunei Nădrag.. 
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HOTĂRÂREA nr. 45 din 26 mai 2009 privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Nădrag str. 
Cornet nr. 45. 
HOTĂRÂREA nr. 46 din 26 mai 2009 privind aprobarea tăierii unor arbori situaţi în intravilanul şi 
extravilanul comunei Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 47din 05 iunie 2009 privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie 
lucrări pentru lucrarea „Executarea apărării de mal pe str. Splaiul Nucilor din Nădrag ”. 
HOTĂRÂREA nr. 48 din 05 iunie 2009 privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Nădrag, 
domnului Constantin Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş. 
 
 
 
 
 
 
 “ În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii răsună cuvintele lor” Psalm 18, 8. 
 Aşa făcea o prorocire David cu sute de ani înainte de a se împlini prorocirea, referindu-se desigur la 
misiunea pe care aveau să o primească Sfinţii Apostoli după jertfa şi Învierea Domnului şi pe care trebuiau s-o 
împlinească, adică să răspândească învăţătura primită de la Domnul Iisus, până la marginile pământului. 
 În acest sens, încă de la începutul activităţii Sale mesianice, Mântuitorul îşi alege ucenicii, la număr 
12, pe care îi pregăteşte, ca apoi, după Înălţarea Sa, ei să pornească în lume şi să vestească învăţătura primită. 
 În fiecare an la 29 iunie, noi prăznuim pe doi dintre aceşti apostoli: Sfântul Apostol Petru şi Pavel. 
 Sfântul Apostol Petru, este întâiul chemat împreună cu fratele său Andrei, iar Sfântul Apostol Pavel 
este ultimul chemat. 
 Numele Sfântului Apostol Petru era iniţial Simon şi era ca şi fratele său Andrei şi cealaltă pereche de 
fraţi Iacov şi Ioan, chemaţi în aceeaşi zi la apostolat.  
 Chemarea a fost simplă: “ Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni.” Mt. 4, 19 
 Sfântul Petru şi fratele său Andrei, au lăsat toate şi au pornit pe urmele Domnului Iisus, însoţindu-l 
timp de 3 ani şi jumătate şi primind toate învăţăturile. Între toţi apostolii Sfântul Petru era cel mai în vârstă şi 
de obicei el lua cuvântul în numele tuturor, dar şi cel mai repezit, dar şi prezent la cele mai insemnate 
evenimente. 
 La Cina cea de Taină, el se repede ca să refuze ca să-i fie spălate picioarele, apoi se angajează să nu-l 
părăsească pe învăţător, chiar dacă ceilalţi îl vor părăsi, ca apoi doar după câteva ore să se blasfeme precum că 
nu-l cunoaşte pe Iisus. 
 El îndrăzneşte să pornească pe mare ca pe uscat, iar după câţiva paşi să se afunde în apă, dar este 
salvat de Domnul Iisus. Este prezent şi pe muntele Taborului împreună cu Iacov şi Ioan, la Schimbarea la faţă 
a Domnului Iisus. Se leapădă de Iisus în noaptea Patimilor, dar se căieşte şi este reprimit după Învierea 
Domnului, după întreita mărturisire.  
 Moare la anul 67 d. Hr., la 29 iunie, ca un mucenic în timpul lui Nero. 
 Sfântul Apostol Pavel, care la început se numea Saul, era din Tarsul Ciliciei, a studiat teologia mozaică 
pregătindu-se să devină un “rabi”, adică un învăţător al legii, devenind apoi şi un înverşunat prigonitor al 
primilor creştini, primind împuternicire să prindă creştinii din afara Ierusalimului şi să-i ducă legaţi ca să fie 
judecaţi şi apoi omorâţi. Mergând spre Damasc însă, spre a aduce noi victime, aude un glas din cer:”Saule, 
Saule, de ce mă prigoneşti”, Iisus fiind cel care îl mustra, dar îl şi cheamă ca să-i fie “un vas ales care să-I 
ducă numele mai înaintea neamurilor, a împăraţilor şi a fiilor lui Israel” Fapte 9, 15. 
 Este orbit pe cale dar în Damasc este vindecat de prorocul Anania şi după o vreme de căinţă, este 
trimis în Asia Mică şi Europa să răspândească creştinismul. A fost cel mai bine pregătit dintre toţi apostolii, 
avea şi cetăţenie Romană, care îi uşura misiunea de a se mişca prin Imperiul Roman, dar şi cea mai vastă 
activitate misionară. Cele 14 epistole[scrisori] pe care le trimite comunităţilor creştine din diferite cetăţi, sunt 
pline de învăţături de mare folos atât pentru cei în vârstă cât şi pentru cei tineri şi copii. 
 După o vastă activitate misionară şi publicistică, îşi încheie activitatea tot în aceeaşi zi cu Sfântul 
Petru, pe vremea prigoanei crudului Nero, prin decapitare, la marginea Romei, pe drumul ce duce din cetate 
spre mare. 
         AMIN 

        PREOT MIZUN MIHAI 
  
 
 

SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL 
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 Ruga, un eveniment care ţine de tradiţie în Banat, s-a ţinut anul acesta în 5 iunie, devansându-se cu 2 
zile din cauza alegerilor Europarlamentare. 
 Şi anul acesta, ca de altfel în toţi anii, de când a reînviat tradiţia, domnul primar Liviu Muntean, a 
reuşit să ne surprindă cu surprizele legate de acest eveniment. 
 Avându-l ca invitat pe Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, domnul Constantin Ostaficiuc, care 
a venit în repetate rânduri în comuna Nădrag, i s-a conferit, într-un cadru festiv, Diploma de Cetăţean de 

Onoare al comunei Nădrag. 
 Apoi, programul de muzică populară, a debutat cu câţiva solişti în dulcele grai bănăţean, precum: 
Alina Trascău, Adrian Stanca, Gheorghe Popovici, Ştefan Murgu şi alţii. A fost un program de 2 ore, program 
televizat de postul TV Europa Nova, sub îndrumarea domnului Ioan Gheorghe Olteanu, din Făget. În 
spectacolul televizat a fost cuprinsă şi formaţia de dansuri populare a Nădragului, nou înfiinţată, sub 
îndrumarea domnului director adjunct, Cristian Stoiconi. 
 De asemenea a fost reînviată o veche tradiţie a Nădragului, fanfara. În acest scop s-au achiziţionat 5 
instrumente noi şi au fost reparate doua dintre cele vechi. Toate acestea s-au putut realiza cu sprijinul 
Consiliului Local, care printr-o hotărâre dată, a susţinut cauza fanfarei, tocmai prin această achiziţie de 
instrumente. 
 Invitata specială a rugii a fost însă, solista de muzică populară, Andreea Voica, un nume foarte 
cunoscut în Banat, pentru vocea şi popularitatea sa. 
 Şi ca la rugă, tarabe cu diverse suveniruri, invitaţi, musafiri, mulţi oameni adunaţi laolaltă, pentru acest 
eveniment. Au fost carusele ca în fiecare an, girafă tobogan, animaţie nu glumă. 
 O altă surpriză a serii, a fost şi focul de artificii de la ora 24, care a ţinut în jur de 10 minute. 
“Pocnitorile luminoase”, au creat senzaţie prin luminile şi aranjamentele luminoase create. Doar ploaia care a 
început după miezul nopţii, a reuşit să împrăştie marea de oameni, adunaţi din satele dimprejur, alături de 
nădrăgeni şi invitaţii acestora. 
 Felicitări domnule primar şi sperăm că surprizele plăcute nu se vor opri aici! 
 
        EMILIA BRÎNDUŞESCU 
 
  
 

În anul 2078 – fanfara din Nădrag va putea sărbătorii 200 de ani de existenţă.  
Cu ocazia sărbătoririi rugii la Nădrag, ţinută pe 5 iunie 2009, a fost lansată noua fanfară, cu o ţinută nouă, cu 
noi instrumente. S-a respectat o promisiune electorală. Primăria a făcut serioase eforturi pentru ca cea mai 
veche formaţie muzicală să-şi continue tradiţia. Dirijorul Norbert Dobravetz, speră să întinerească formaţia, să 
ne bucure prin recitaluri, făcând ca muzica să ne adune. Sperăm că această zi de 5 iunie să constituie un nou 
început pe lungul drum al tradiţiei fanfarei la Nădrag. Noul parc aşteaptă acordurile muzicale ale fanfarei. Spre 
200 de ani de activitate, cu mult succes! 
         6 iunie 2009 

        TEODOR NEAG 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
-Ană, Ană, nădrăgeană,  
N-am pus geană prăstă geană 
Şî ce-aşcept să vii afară 
La rand sară după sară! 
-Măi Ioane, năzdrăvane, 
Stai o ţâră vin mintun 

Lângă gard un scamn să pun 
Să fiu la-nălţâmea ta 
Guriţă dacă ţ-oi da 
Că guriţă ca a mea 
Nu măi are nimenea! 
-Că baş, uită-ţ spun girept 

Ce aşcept cu dor în piept 
C-astă noapce am visat 
Că dulçe gură mi-ai dat! 
-Şî io cât p-açi să mor,  
Că dă çine m-o fost dor, 
Că nu çe-am vădzut dă mult 

RUGA NĂDRĂGEANĂ 
 

DOR CA-N BANAT 
 

FANFARA 
 



Dă mama că tră’ s-ascult 
Am multă trebă prân casă, 
Ş-afară nu mă  măi lasă… 
-Treabă dacă façi nu-i bai 
Cât dă cât habar să ai 
Cum să ai grijă dă casă 
Că şî casa dă-i frumoasă 
Niçi bărbatu nu ce lasă! 
-Pân-acuma n-am bărbat 
Da o fi unu prân sat 

Aşa cum îmi plaçe mie 
Să mă ia şî dă soţie! 
-Ană, uice-s hotărât 
Să vin la voi în peţât! 
-Mama-i acu-n toane bune, 
Vin’ dă grabă şî îi spune… 
S-o-nvoi cu cin’ şî tata 
Ş-atunçi treba-i ca şî gata 
Ş-o să façem nuntă mare, 
[Tri zâle-o fi sărbătoare] 

Ca să fim tot împreună 
Cum îi datina străbună! 
-Şî Domnu’ ne-o ocroci 
Să creşcem frumoş copii 
Să să bucure apoi,  
Cum ne bucurăm şî noi 
Pân’ la adânci bătrâneţă 
Ca acu în cinereăţă!!! 

        
   PEŢA PETRU 
 
 Poezia scrisă în grai bănăţean al domnului Peţa Petru, a fost 
recitată la concursul “Lada cu zestre” la Făget, faza locală, de doi 
elevi ai clasei a-VI-a, Berinde Alexandra şi Faur Ionuţ. Au fost 
instruiţi pentru recitare de către doamna profesor Ana Dragomir. 
Interpretarea lor a fost apreciată de către juriu, astfel ei calificându-
se pentru faza judeţeană. Au participat şi la această fază, urmând să 
vedem care este decizia juriului. Îi mulţumim domnului primar 
Liviu Muntean, pentru că a fost alături de cei doi recitatori la faza 
judeţeană, oferindu-le sprijinul lui. 

 Succes, şi la mai departe, faza pe ţară dacă e posibil!  
 
 
 
 

  
 Despre poezia în grai bănăţean am amintit deja, dar aceasta nu 
este singura care s-a calificat. Formaţia de dansuri populare, formată şi 
pregătită de domnul director adjunct Cristian Stoiconi, a obţinut 
calificarea pentru faza judeţeană, grupul vocal folcloric pregătit de 
doamna profesor, Ana Dragomir şi interpretul de muzică populară, 
Băban Marian, de asemenea au obţinut calificarea la faza judeţeană.  
 Le mulţumim tuturor celor care s-au implicat şi au făcut posibilă 
participarea noastră la acest concurs.  
 Sperăm pentru la anul o participare care să cuprindă mai multe 
domenii artistice şi culturale, implicarea mai multor persoane în bunul 

mers al concursului. 
 
 
 
 

 
 Pârâul Izvodea, mic, dar rău uneori, are un nou podeţ unicat 
făcut de un constructor amator unicat. Este vorba de Nelu Balaş care 
ne-a surprins cu preocupări deosebite. Podeţul, potrivit lumii copiilor 
din parc, aduce o lume de poveşti. Trecând podeţul, intri printre 
tulpinile unui copac cu rădăcina în sus. Soluţiile constructorului evită 
geometria, unghiurile drepte, el adoră complicaţiile, aduce natura la 
poarta unui parc. Face dintr-un podeţ un reper, pentru că nu-i aşa, 
trecând prin el, musai, trebuie să-l priveşti! Dacă erau două bârne, 
servea la acelaşi lucru, dar aşa stârneşte imaginaţia. Podeţul – unicat – 
te invită în lumea copilăriei, în parc. Acest extravagant constructor ne 

poate rezerva noi surprize, este un personaj din poveste, din povestea localităţii noastre; acest podeţ este un 
UNICAT. 
         Iunie 2009 

 
         TEODOR NEAG 

REZULTATELE DE LA CONCURSUL “LADA CU ZESTRE” 
 

NOUL PODEŢ DIN PARC 
 



___________________________________________________________________________________________   Foaia nadrageana 5 

 
 
 
        
COMPORTAMENTUL CIVILIZAT ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI 
 
 Viaţa de zi cu zi vă supune unui examen permanent. Vă puteţi numi un om civilizat doar dacă regulile 
despre care am vorbit au devenit pentru dumneavoastră o a doua natură. Să şti când şi cum să saluţi, să te 
îmbraci corect în orice împrejurare, să poţi susţine o conversaţie în cercul pe care îl frecventezi, să şti să te 
descurci la cea mai sofisticată reuniune sau la cel mai elegant restaurant – sunt tot atâtea pietre de încercare. 
 După cum am văzut, nici în familie şi nici printre cunoştinţe apropiate greşelile noastre nu sunt 
tolerate. Mai devreme sau mai târziu ele vor fi sancţionate fără milă, iar numărul nostru de prieteni se va 
restrânge. Mai simplu spus: societatea respinge prost crescuţii. 
 Ce e de făcut? Dacă la început totul pare o corvoadă, cu timpul vom găsi o plăcere în a ne detaşa de 
acest sentiment sâcâitor. Părerea că trebuie să ne supunem rigorilor regulilor bunelor maniere din constrângere 
va fi înlocuită cu naturaleţea gesturilor noastre. Aşa cum am mai spus, nu există două feluri de politeţe. Dacă 
veţi privi străzile pe care le străbateţi zilnic, magazinele, oamenii cu care călătoriţi în autobuz sau metrou, veţi 
fi uluiţi de comportamentul acelora care trec drept bine crescuţi în anumite medii, dar nu sunt de fapt, pentru 
că nu se controlează în permanenţă şi politeţea nu le-a devenit o a doua natură. 
 Domnul care ştie să salute reverenţios şi să mănânce elegant dă din coate, făcându-şi loc cu brutalitate 
când coboară din autobuz. Un altul care nu uită niciodată să-şi şteargă picioarele la intrare, o dată aflat la 
volan va străbate nepăsător bălţile, stropind pietonii din cap până-n picioare. Doamna care pentru nimic în 
lume nu ar pune zahăr în cafea decât cu cleştişorul nu se sfieşte să pipăie câteva pâini până alege una care i se 
pare mai proaspătă. O alta, o pedantă, maniacă în privinţa curăţeniei la ea acasă, nu ezită să arunce pe stradă o 
coajă de banană sau să-şi golească buzunarele de biletele de tramvai adunate în timp.  
 Mă întreb cum pot să se comporte astfel nişte oameni respectabili, la curent cu bunele maniere. 
Explicaţia este una singură – nu sunt cu adevărat nişte oameni bine crescuţi. Nimic pe lume nu este bine făcut 
dacă se face de mântuială sau de frică. Acasă teama de ridicol de observaţiile maliţioase ale celor din jur ne 
determină să ne controlăm gesturile şi vorbele. Dar odată ieşiţi în stradă, anonimatul ne dă în 
sfârşit”libertatea” de a face orice vrem. Singurul martor care ne-ar sancţiona este propria noastră conştiinţă. 
 Dacă ne-am imagina că o cameră invizibilă de luat vederi ne surprinde când suntem tentaţi să greşim, 
ne-am controla foarte atent. Gândul că devenim “vedete” fără voie la TV ar trebui să ne obsedeze. 
   Text cules din Codul bunelor maniere scris de A. Anastasia Marinescu 

 
 
 GLUME   Gheorghe: - Bă, Ioane, ţie îţi plac femeile grase? 

Ion: - Nu. 
     Gheorghe: - Dar îţi plac femeile cu posterioru’ mare? 
     Ion: - Nu, mă. 
     Gheorghe: - Dar femeile cu celulită aşa pe picioare? 
     Ion: - Nu, mă. 
     Gheorghe: - Atunci de ce te culci, mă, cu nevastă-mea? 
 
 
  La Bulă vine un vecin: 
 -Auzi măi Bulă, vrem să tapetăm camera de zi şi e la fel de mare ca a ta. Tu când ţi-ai tapetat camera, 
câte suluri ai cumpărat? 
 -20. 
 -Mulţumesc. 
 După două săptămâni se întâlnesc. 
 -Auzi mă, tâmpitule, am cumpărat 20 de suluri şi mi-au mai rămas 7. 
 -Păi şi mie. 
 
 -Eu copiez, tu copiezi, el copiază. Ce timp este Bulişor? 
 -Timpul tezelor, domnu’ profesor! 
 
 
 

CODUL BUNELOR MANIERE 
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MOTTO: 
În decorul toamnei care 
A-nroşit de tot vâlceaua 
Azi jucăm partida mare 
Nu cu-oricine ci cu Steaua.  
 

A fost odată ca niciodată… aşa încep de obicei poveştile, dar noi vă vom relata o poveste adevărată 
care s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani. Mult şi puţin vor spune unii, cert este că evenimentele care le vom 
relata mai jos au avut loc cu adevărat şi s-au întâmplat aici în Nădrag. 
 Unul din marile meciuri care au rămas în istoria sportivă a Nădragului, a fost cel jucat de echipa 
Laminorul Nădrag cu Universitatea Craiova în anul 1979, cu scorul final de 2 – 5. 
 Şi ca evenimentele să nu se piardă, la un an diferenţă, în Cupa României este jucat meciul dintre 
Laminorul Nădrag şi marea echipă a României, Steaua Bucureşti. 
 Fierbere mare în Nădrag, un eveniment sportive visat de mulţi fotbalişti, şansa de a juca cu nume de 
anvergură în lumea sportivă. Domnul Şerban Petrică, directorul Uzinei “Ciocanul Nădrag” îşi dă tot 
concursul pentru amenajarea bazei sportive din Nădrag. Înalţă gardul de tablă ce împrejmuia stadionul, 
amenajează gazonul verde al stadionului, aducând glii de iarbă chiar şi din alte localităţi, pentru ca fotbaliştii 
să poată juca fără probleme meciul mult visat. 
 Mai jos vă vom relata, aşa cum a fost scrisă ea atunci, avancronica meciului. 
 “Culoarea meciurilor de cupă o constituie elementul surpriză al rezultatelor. Echipele mici, dar mult 
visează un loc sub soarele fotbalului comentat şi de multe ori buturuga mică răstoarnă…pronosticurile. Echipa 
Laminorul Nădrag repetă şocul surprizelor de proporţii fiind prezentă pentru a-2-a oară consecutiv la praznicul 
şansei în 16-zecimile CUPEI ROMÂNIEI la fotbal, întâlnind prin harul sorţilor după Universitatea Craiova 
o excelentă ambasadoare a fotbalului românesc, specialistă – cupei STEAUA BUCUREŞTI, finalista ediţiei 
trecute. 
 Suporterul speră, desigur în lovitura secolului, dar eliminarea stelei din această fază este aproape 
imposibilă dat fiind valoarea de necontestat a echipei. 
 Sperăm într-un joc plăcut ochiului din care câştigător principal să fie fotbalul. Prezenţi pentru prima 
dată în localitate, Marcel Răducanu, Iordănescu, Iordache, Sameş şi ceilalţi stele de primă mărime nu numai 
în echipa de club ci şi naţională, sperăm să aducă cu şi virtutea fotbalului românesc cel care a îngenunchiat 
Anglia în această toamnă. 
 Să aplaudăm marele eveniment sportiv, pentru echipa noastră, cea care a întrecut UTA, Oraviţa, Oţelu 

Roşu, Vulturii Lugoj, făcându-şi loc, prin trudă şi ambiţie, spre cea de a doua transmisie radiofonică. Nume ca: 
Nemeş, Bînea, Păcăţan, Fuior, cunoscute doar pe… plan Judeţean vor fi înserate alături de ultimele 31 loturi 
rămase în competiţia şoc a fotbalului românesc CUPA ROMÂNIEI organizată în cadrul Daciadei. 
 Urăm deplin succes acestei partide , care suntem convinşi, va rămâne o amintire foarte plăcută.” 
 Şi acum, vă vom prezenta cele două echipe: 
 
 STEAUA – BUCUREŞTI    LAMINORUL NĂDRAG 
Antrenor: Gh. Constantin şi Carol Crăiniceanu   Portar: Rădărău 
Culoarea clubului: roşu – albastru    Fundaşi: Matei, Fuior, Bînea, Lucian 
Stadionul: Ghencea      Mijlocaşi: Păcăţan, Nemeş, Buzan 
Şef secţie fotbal: Colonel Nanciu    Înaintaşi: Vasilescu, Popa, Linginar 
Portar: Iordache      Rezerve: Avram, Călin, Pleşa 
Fundaşi: Rotar, Fl. Marin, Sameş, Niţu    Instructor sportive: Nedelcu Ştefan 
Mijlocaşi:: Iordănescu, Zahiu, Mincu    Şef secţie fotbal: Garay Tiberiu. 
Înaintaşi: Marcel Răducanu, Adrian Ionescu, Jurcă   
 
 O poveste sportivă frumoasă, care sperăm că nu se va termina definitiv. Sperăm într-o revigorare a 
echipei din Nădrag şi meciuri de anvergura celor de acum 30 de ani. 
 
Colectivul de redacţie: Brînduşescu Emilia, , preot Mizun Mihai, Balaş Dorina, Wagner Marian, 
Teodor Neag, Peţa Petru. 
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