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 Se încearcă o ieşire din anonimat a comunei 
noastre – Nădrag. 
 Se publică pe site-ul Primăriei, noutăţile din 
comună, zonele de atracţie prin imagini 
reprezentative; din frumuseţile naturale ale comunei. 
 O promovare a comunei o realizează şi 
domnul primar, Liviu Muntean, prin interviurile pe 
care le are pe posturile TV. De curând a avut un 
interviu de o oră pe postul naţional TVR 2, în care a 
informat ascultătorii despre prosperitatea comunei, 
de planurile şi proiectele de viitor. 
 În curând va realiza un interviu cu postul TV 

– Europa Nova, unde va încerca să promoveze 
Nădragul ca punct turistic de mare atracţie din estul 

judeţului Timiş. 
 Pentru ca Nădragul să arate ca o staţiune 
turistică, sunt necesare o serie de lucrări, pentru 
îmbunătăţirea aspectului comunei. 
 În acest sens s-au demarat o serie de 
lucrări, în cel de-al doilea mandat al domnului 
primar, Liviu Muntean. 
 S-a început o lucrare de apărare a 
malurilor Nădrăgelului, în zona Aleii Bradului şi 
a străzii Padeş. 
 Se continuă pavarea pe Aleea Nucilor şi 
strada Şcolii [ bl. 18, 23]. Se consolidează 
porţiuni de drum în zona blocurilor 4 şi 23. 
 De curând s-a achiziţionat de către 
Primărie, un tractor cu maşină de măturat, pentru 
curăţenia comunei şi o tocătoare de iarbă, pentru degajarea şoselei ce duce spre comună. 
 De asemenea s-a achiziţionat un microbuz, marca,Mercedes cu 21 de locuri, atât pentru 
transportul elevilor din Crivina, la Gr. Şc. Traian Grozăvescu, cât şi pentru transportul locuitorilor 
comunei, care, organizaţi în grupuri, pot beneficia de transport cu acesta spre alte zone turistice din ţară şi 
de ce nu chiar şi din străinătate. 
 În acest sens, a fost deja organizată o ieşire la mănăstiri din zona Bihor. 
         
 
 

EMILIA BRÎNDUŞESCU 
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 HOTĂRÂREA nr. 49 din 17 iunie 2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2009. 
HOTĂRÂREA nr. 50 din 17 iunie 2009 privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag pentru 
implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia 
de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, 
achiziţia de utilaje pentru intreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”  
HOTĂRÂREA nr. 51 din 17 iunie 2009 privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag pentru 
implementarea proiectului  „Consolidarea, reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a Grupului Şcolar 
Traian Grozăvescu din comuna Nădrag judeţul Timiş ”. 
HOTĂRÂREA nr. 52 din 17 iunie 2009 privind achiziţionarea directă fără licitaţie de servicii de 
consultanţă şi elaborare studii de specialitate pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare 
străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate 
conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru 
întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”   
HOTĂRÂREA nr. 53 din 17 iunie 2009 privind aprobarea dezlipirii unui teren intravilan situat pe str. 
Ghioceilor. 
HOTĂRÂREA nr. 54 din 30 iunie 2009 privind stabilirea unei taxe pentru închirierea microbuzului 
aparţinând Primăriei comunei Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 55din 30. iunie 2009 privind stabilirea programului de linişte în comuna Nădrag. 
Se aprobă programul de linişte în comuna Nădrag între orele 1400 – 1700 şi 2200 – 0800. 
HOTĂRÂREA nr. 56 din 30 iunie 2009 privind organizarea unei licitaţii pentru achiziţia contractului de 
lucrări „Reparaţii străzi comuna Nădrag în suprafaţă de 1615 mp.”  
 
 
 
 
 
 “Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”. Mt.4,17 
 Cu acest îndemn şi-a început activitatea sa şi Sfântul Ioan Botezătorul şi tot cu acest îndemn sau 
chemare îşi începe activitatea mesianică şi Domnul Iisus Hristos. 
 Despre pocăinţă care în limba greacă însemna “metanoia” adică schimbare, transformare din om 
rău să devii mai bun, aşa cum explică concret Sfântul Ioan Botezătorul celor care veneau la el să se boteze 
la Iordan. 
 “Nu am venit să chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă.” Mt. 9,13 şi iarăşi: 
  “Nu au trebuinţă cei sănătoşi de doctor ci cei bolnavi.” Lc. 5,31 
 Pentru a ilustra acest adevăr şi cum trebuie înţeleasă pocăinţa Mântuitorul Iisus ne spune în faţă 
câteva pilde şi anume: 
 “Pilda Fiului Risipitor”, Pilda cu oaia cea rătăcită”, Drahma cea pierdută” în care explică foarte 
clar ce înseamnă pocăinţa şi cât s-a bucurat şi tatăl că s-a reîntors fiul pierdut; cât s-a bucurat păstorul că 
şi-a găsit oaia cea rătăcită, cât s-a bucurat femeia că şi-a găsit drahma pierdută şi în final cât se bucură 
Tatăl cel ceresc cu un păcătos ce se pocăieşte, se bucură mai mult decât de ceilalţi drepţi care nu au 
păcătuit, dar acest lucru nu înseamnă că nu se bucură şi de ei ca şi păstorul cu oaia pierdută, se bucură şi 
de cele 99 care nu s-au pierdut, dar se bucură mai mult pentru că a aflat-o şi pe cea rătăcită. 
 Din pilda “Fiului Risipitor “ însă se poate deduce foarte clar că fiul pleacă de la tatăl şi se 
reîntoarce tot la tatăl. 
 Astăzi se practică pocăinţa plecând de la o Biserică şi ajungând la alta invocând diferite motive cu 
privire şi la credinţa şi valabilitatea Sfintei Taine a botezului şi alte motive care însă nu au un suport din 
Sfânta Scriptură. 
 În viziunea Bisericii Ortodoxe pocăinţa are câteva trepte printre care încercăm să enumerăm: 
 A] Conştientizarea stării de păcătoşenie în care ajungem la un moment dat, deci încărcarea 
conştiinţei cu tot felul de păcate, conştiinţa noastră fiind primul judecător care aprobă sau dezaprobă 
faptele noastre. 
 B] Părerea de rău pentru toate relele săvârşite până la actul pocăinţei. 

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL  NĂDRAG 

DESPRE POCĂINŢĂ 
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 C] Hotărârea ca la Fiul Risipitor pentru întoarcerea la calea cea bună sau la Tatăl. 
 D] Recunoaşterea vinovăţiei “Tată am greşit la cer şi înaintea Ta”, deci mărturisirea. 
 E] Iertarea cerută chiar cu preţul de a nu fi repus în aceiaşi demnitate dinainte de păcătuire: “Nu 
sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argaţi”. 
 F] Dezlegarea de aceste păcate pe care o practică Biserica pe baza poruncii Domnului Iisus lăsată 
apostolilor şi Bisericii “Câte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer.” 
 Aşadar în Sfânta Taină a Pocăinţei sau spovedaniei sunt prezente la noi în Biserică 3 persoane: 
penitentul sau păcătosul care doreşte să se scape de păcate; preotul ca martor care ascultă mărturisirea şi 
apoi la sfârşit intervine şi cere celei de-a treia persoane nevăzute; Domnul Iisus Hristos prezent în chip 
nevăzut în faţa păcătosului prin rugăciunea: “Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu harul şi cu 
îndurările iubirii Sale de oameni, să te ierte pe tine robul lui Dumnezeu şi să-ţi lase ţie toate păcatele, iar 
eu nevrednicul preot te iert şi te dezleg de toate păcatele tale în numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului 
Duh, 
         Amin 
 
          Preot  MIZUN MIHAI  
      
 

 
 

 
 

        DRAGI COPII ŞI ADOLESCENŢI 
 

Pentru a nu trece prin anumite situaţii ce ar putea să vă afecteze sănătatea ori 
viaţa, ar fi bine să citiţi cu atenţie următoarele sfaturi pe care vi le dăm cu toată 
dragostea şi grija noastră, noi cei ce suntem îmbrăcaţi în haină albastră şi care 
veghează zi de zi asupra voastră, alături de părinţi, profesori şi prieteni, după 
cum urmează: 

• Când sunteţi singuri este bine să nu purtaţi cheia de la intrarea în locuinţă 
la vedere şi nici să o ascundeţi în locuri unde ar putea fi găsită uşor de 
răufăcători, care astfel pot intra în locuinţa voastră.  

• Niciodată nu deschideţi uşa necunoscuţilor, chiar dacă vă spun că sunt 
trimişi de părinţii voştri, uşa trebuind să fie încuiată şi asigurată cu     

lanţul de siguranţă.  

Deci spuneţi părinţilor voştri să vă asigure locuinţa prin orice mijloace pentru ca voi să fiţi în siguranţă, 
iar vizorul apartamentului vostru să fie la înălţimea voastră pentru a putea vedea cine este la uşă. 
_____________________________________________________________________________________ 
Atunci când vă aflaţi singuri pe stradă, în drumul vostru către şcoală sau de la şcoală către casă, în timp ce 
vă jucaţi cu prietenii voştri trebuie să ţineţi cont de următoarele: 

• Nu purtaţi cercei, lănţişoare, inele din aur, telefoane mobile, pentru că 
puteţi rămâne fără ele;  

• Aveţi grijă de lucrurile voastre, nu le lăsaţi nesupravegheate sau 
neasigurate deoarece pot tenta pe răufăcători, care vi le pot fura;  

• Aveţi curaj să spuneţi nu necunoscuţilor. Trebuie să ştiţi că pentru a 
scăpa de un pericol care vă ameninţă puteţi ţipa, fugi sau chiar lovi;  

Nu vă apropiaţi şi nu urcaţi în autoturismele unor persoane necunoscute, 
indiferent ce vă spun sau vă dau, nu primiţi jucării,  
 
 

POLIŢIA NE INFORMEAZÃ 
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• dulciuri sau bani de la aceştia. Respingeţi orice apropiere sau atingere din partea necunoscuţilor;  
• Când intraţi în bloc nu urcaţi în lift cu persoane pe care nu le cunoaşteţi;  

Dacă întâlniţi astfel de persoane spuneţi acest lucru părinţilor, profesorilor voştri sau poliţiştilor pe care îi 
vedeţi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 Zâmbeşte plaiul,    Stele mii pe cer, 
 Culorile-şi arată!    Perechilor de tineri 
 Senin şi soare!     Clipesc şăgalnic! 
 
 La fel de darnici,    Vecin cu Marea, 
 Ca soarele de-am fi    Se bucură de Soare 
 Şi noi cu-n zâmbet!    Şi-un bob de nisip! 
 
 În zbor spre zenit,    Nisipul plajei, 
 Mai cântă ciocârlia…!   Ce trupuri îi mlădie, 
 Sublim spectacol!!    …fost pisc de munte! 
 
 Licăr de stele     Lanu-i cu Marea! 
 Scânteie-n pragul serii!   Corăbii, combinele, 
 Să fie îngeri?     Pline-s de aur! 
 
         PEŢA PETRU  
  

       
            
 

 
 Cum ne purtăm pe stradă? 
 Când ieşim din casă, este obligatoriu să avem un aspect îngrijit. Să fim curaţi, pieptănaţi şi 
îmbrăcaţi decent. Nu este permisă nici o excepţie de la această regulă, chiar dacă ne ducem doar până la 
colţ după pâine. 
 Să nu dăm din mâini fără rost, să nu alergăm îmbrâncind trecătorii, să nu îi lovim cu pachetele sau 
cu umbrela ţinute neglijent. În general, să nu îi deranjăm pe ceilalţi. Dacă din întâmplare am atins pe 
cineva, vom spune politicos: “Pardon!” sau “Vă rog să mă scuzaţi!” Răspunsul firesc este: “Nu face 
nimic!” şi nu… “Fi atent boule!” cum auzim deseori. 
 Să nu privim fix, curioşi, o persoană care ne trezeşte interesul – o fată frumoasă, o femeie 
însărcinată sau, mai grav, un infirm. 
 Să ne abţinem să facem remarci cu glas tare, chiar dacă îmbrăcămintea cuiva este mai excentrică. 
 Să nu tragem cu urechea şi cu atât mai mult să nu intervenim în discuţia dintre două persoane 
chiar dacă subiectul ne interesează. 
 Să nu îngroşăm rândurile acelor gură cască ce îşi irosesc timpul asistând la întâmplările străzii – certuri, 
bătăi, filmări etc. În schimb în cazul unor accidente să nu ne ferim să dăm o mână de ajutor, dar s-o facem  

CODUL BUNELOR MANIERE 

HAIKU-URI DE VARĂ 
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numai dacă ne pricepem. Unii bolnavi de inimă nu trebuie mişcaţi din loc şi ajutorul nostru le poate fi 
fatal! 
 Să nu fim indiscreţi şi să privim pe ferestre în casele oamenilor. Este o dovadă crasă de proastă 
creştere. Pe de altă parte, nici locatarul n-ar trebui să se expună privirilor noastre într-o ţinută indecentă 
uitând să tragă perdelele. Dacă la o fereastră vedem o persoană cunoscută, nu ne angajăm într-o 
conversaţie cu aceasta, ci o vom saluta cu un gest amical. Cu atât mai mult, nu ne vom striga prietenii sau 
membrii familiei din stradă. 
  [Text cules din Codul bunelor maniere scris de A. Anastasia Marinescu] 
 
 
  
 

Parcu-i viu, atrăgător 
 Insulă de voie bună 
 Semn că şi pe la Nădrag 
 Treburile ne merg strună. 
 
 S-au băgat mulţi bani în parc 
 S-a muncit din noapte-n zori 
 Azi putem să constatăm 
 Parcul nostru-i numai flori! 
 
 Pe alei, bunici, nepoţi 
 Îşi dau mâna-n ziua bună 
 Tinerii-şi vorbesc codat 
 Când apare blânda lună. 
 
 Sunt flori multe, peste tot 
 Ne încântă prin lumină 
 Când vezi tinerii prin parc 
 Bătrâneţea-i mai senină! 
 
 Linişte, aer curat 
 Iz de brad, foşnet de fag 
 Putem să ne şi mândrim 
 Că-i frumos şi la … Nădrag! 
     TEDOR NEAG 

     
   GLUME    
 
 

 
 
La teatru, unde se joacă o piesă poliţistă, o spectatoare sare în sus, strigând: 
 -Unde este ucigaşul? 
 La care o voce din spate îi dă replica: 
 În spatele dumitale, dacă nu te aşezi imediat.  
 
 Un cetăţean merge la casa de bilete a aeroportului J.F.K.şi îi spune domniţei de acolo: 
 -Un billet până la Pentagon aş dori vă rog! 
 -Păi, stimabile, avionul ăsta nu merge la Pentagon… 
 -Pe pariu? 
 
 Într-un castel medieval, ghidul îi conduce pe turişti pe nişte scări întortocheate, coborând tot mai 
jos şi mai jos. Undeva la capătul labirintului apare o uşă pe care scrie: “Cameră de tortură”. Intră cu toţii; 
înnăuntru o mulţime de schelete, unele mai noi, altele mai vechi… Turiştii întreabă: 

PRIVIRE SPRE…PARC 
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 -Ale cui sunt rămăşiţele?... 
Ghidul răspunde: 
 -Legenda zice că aici şi-au găsit sfârşitul turiştii care n-au dat bacşiş ghidului… dar asta este doar 
o legendă…   
 
 Un sinucigaş masochist:  
 -Daţi-mi o lamă, vena o am eu! 
 
 Deviza avocatului: un om este nevinovat până demonstrează că nu mai are bani… 
 
 Un om în deşert vede o fântână şi strigă: 
 -Apă, apă, apăăăăăă! 
 Imediat iese unu’ din fântână şi zice:  
 -Unde, unde? 
 
 Am ajuns la concluzia că tot mai bine e să dai decât să primeşti. 
 -Aveţi o gândire generoasă, sunteţi filantrop? 
 -Nu, sunt boxer. 
 

    
-                   

 Franz Jozef Haydn – compozitor austriac 
 Având o voce plăcută, copil fiind, Haydn a fost admis să cânte în corul bisericii, putând lua astfel 
şi lecţii de muzică de la maiestrul capelei, un oarecare Reuter. Dar copilul era foarte vioi şi nedisciplinat. 
În timpul unei lecţii, se strecură în spatele învăţătorului şi-i tăie coada perucii. A fost dat imediat afară şi 
trimis ca ucenic la un bărbier. Destinul a vrut ca mai târziu să se căsătorească cu fata patronului. 
 
 Haydn şi-a dat seama că la concertele sale, câteva doamne mai în vârstă moţăiau când şi când. Se 
gândi atunci să le facă o surpriză. Şi compuse anume pentru ele Simfonia Surprizelor, în care pe 
nepregătite, când te aşteptai mai puţin, în mijlocul unei muzici suave, explodau sunete puternice de 
timpane, care ar fi trezit şi morţii, aşa că trezeau brusc şi pe cele ce moţăiau. Spre bucuria lui Haydn, reuşi 
să le întrerupă somnul, dându-le chiar bătăi de inimă şi obligându-le astfel să fie atente la muzica lui. 
 
 Printre operele acestui rafinat muzician, Haydn, se află şi un menuet care poartă un nume foarte 
bizar Menuetul Boului. Datorează acest nume nu numai ritmului lent care aminteşte pasul agale al boului, 
ci şi faptului că a fost compus pentru nunta unui neguţător de boi care l-a răsplătit pe autor cu un bou. 
 
 
  
 

În numărul trecut al ziarului nostru, la Cronica Sportivă, ne-am amintit de vremurile de odinioară, 
la ce potenţial era atunci, sportiv mă refer. 
 Azi nu putem vorbi despre o echipă a Nădragului, sau despre campionate. Este o stare de fapt care 
trebuie şi poate fi schimbată. Ştim că a fost amenajat un teren de fotbal cu gazon artificial, tocmai pentru 
a se putea desfăşura meciuri de fotbal. În acest sens conducerea Primăriei, a luat hotărârea de a organiza 
nişte meciuri de fotbal cu amatori din Nădrag, pentru a putea în urma acestora selecta tinerii cu potenţial 
fotbalistic şi pentru a forma o echipă care să poată să reprezinte Nădragul. Se doreşte încurajarea sportului 
de cea mai mare popularitate, fotbalul. 
 Din această toamnă se va începe selectarea elevilor din clasele IX – XII, cu aptitudini sportive, 
pentru a forma o echipă de viitor pentru Nădrag. 
 Şi în acest scop a fost achiziţionat microbuzul marca Mercedez, cu 21 de locuri, pentru a putea 
transporta lotul fotbalistic la campionate, în deplasare. 
 
Colectivul de redacţie: Brînduşescu Emilia, preot Mizun Mihai, Balaş Dorina, Wagner Marian, Teodor Neag, 
Peţa Petru, Marcu Sorin  
 

UMOR CELEBRU 
 

CRONICA SPORTIVĂ 
 


