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Apare lunar

RUGA LA NĂDRAG
`
La cererea mai multor locuitori ai comunei, care au venit şi s-au interesat de ruga nădrăgeană, de continuarea
tradiţiei înviate de câţiva ani, ne-am hotărât să ţinem ruga la Nădrag, deşi e an de criză.
Rusaliile, hramul bisericii din Nădrag, ruga nădrăgenilor, ne-am dori să o sărbătorim împreună aşa cum se
cuvine.
De dimineaţă, la biserica ortodoxă, se va oficia slujba religioasă a hramului bisericii. Tot de dimineaţă, la ora
11 se va juca un meci de fotbal între echipele din Nădrag şi Crivina.
Anul acesta am pregătit un spectacol muzical coregrafic, cuprinzând formaţii din mai multe localităţi.
Rugămintea mea este să veniţi cât mai mulţi la acest spectacol. El va începe la ora 16. Luaţi-vă musafirii şi
alăturaţi-vă spectatorilor.
Anul acesta vor ieşi în faţa dumneavoastră şi tinerii din
Nădrag, care au pregătit o suită de dansuri populare cu profesorul lor,
prin efortul financiar al Primăriei şi Consiliului Local. Veniţi şi
încurajaţi-i, au nevoie de aceasta. Cu această formaţie de dansuri dorim
să ne prezentăm la diverse spectacole şi concursuri. Vom începe cu
data de 30 mai, să ne prezentăm la concursul „Lada cu zestre”.
Pe lângă tinerii noştri, vor mai fi şi tineri din Coştei şi Gladna
– Română cu suite de dansuri populare bănăţene, pe generaţii… Demn
de amintit este faptul că formaţia din Coştei „Florile Stăvilarului”, au
mai fost musafirii noştri şi anul trecut de Ziua Padeşului. Pe lângă
dansuri populare, va mai fi grup vocal, solişti de muzică populară,
recitatori în grai bănăţean, piesă de teatru, Franch Can – Can. La acest
spectacol vor cânta şi solistele în formare de la clasa de canto a
doamnei Luminiţa Jucu, solista vocală invitată la rugă pentru a distra
nădrăgenii şi musafirii acestora.
Spectacolul de rugă va fi televizat şi transmis de postul de televiziune Europa Nova.
PRIMAR LIVIU MUNTEAN

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr.18 din 27 aprilie 2010 privind încheierea unei convenţii cu AJOFM Timiş pentru angajarea de
şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată
parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă.
HOTĂRÂREA nr. 19 din 27 aprilie 2010 privind evaluarea în vederea vânzării a unui teren intravilan situat în
comuna Nădrag.
[Duminica Slăbănogului]

CUVÂNT LA DUMINICA A-IV-A DUPĂ PAŞTI

Aşa cum în Postul mare înainte de Sfintele Paşti, fiecare Duminică are o denumire deosebită:
I-a a Ortodoxiei; a-II-a a Sfântului Grigore de Palama; a-III-a a Sfintei Cruci; a-IV-a a Sfântului Ioan Scărarul;
a-V-a a Sfintei Maria Egipteanca; a-VI-a a Floriilor. Tot aşa şi după Paşti fiecare Duminică poartă o denumire deosebită:
a Sfântului Toma; a Mironosiţelor; a Slăbănogului; a Samarinencii etc.
Duminica a-IV-a după Înviere [a Slăbănogului] cuprinde o minune descrisă de Sfântul Evanghelist Ioan la o
scăldătoare de lângă Ierusalim numită “Vitezda” în care din când în când cobora un înger şi tulbura apa şi numai cine
intra primul în apa tulburată se vindeca de orice boală era cuprins. Şi printre cei care aşteptau acest moment se afla şi un
slăbănog de 38 ani la care se opreşte Domnul Iisus cu întrebarea: “ Vrei să te faci sănătos?” Poate întrebarea i s-a părut
nelalocul ei şi totuşi slăbănogul dă un răspuns decent: “ Da, Doamne, dar nu am om care să mă arunce în scăldătoare
după ce se tulbură apa.” In 5,7.
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De precizat se cuvine că vindecarea slăbănogului se făcea în zi de sărbătoare când Mântuitorul urca la Ierusalim,
dar din toată mulţimea de bolnavi se opreşte la acest slăbănog singurul care este vindecat în acea zi pentru că în el
găseşte Domnul Iisus câteva virtuţi deosebite: credinţa, nădejdea şi îndelunga răbdare. Toate aceste virtuţi deosebite l-au
ţinut 38 de ani cu ochii spre scăldătoare ca să-i vină şi lui rândul să se vindece şi iată că a venit “Omul” dar nu l-a mai
aruncat în scăldătoare ci doar i-a zis: “Scoală-te ia-ţi patul şi umblă.”
Fariseii şi cărturarii cunoscându-l pe slăbănog au intervenit imediat cu acuza: “E sâmbătă, nu se cădea să iei
patul; iar slăbănogul a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis”, fără a-l putea descoperii pentru că Iisus s-a
strecurat prin mulţime şi s-a dus spre templu unde îl reîntâneşte pe slăbănog şi-i precizează: “ Iată te-ai făcut sănătos,
dar să nu mai păcătuieşti ca să nu ţi se întâmple ceva şi mai rău.” Abia acum slăbănogul l-a descoperit pe vindecătorul
său şi se duce la farisei şi le spune că: “ Iisus este cel ce m-a vindecat”. Din convorbirea de la templu cu slăbănogul,
Domnul Iisus scoate în evidenţă că multe suferinţe au la bază păcatul aşa cum a mai vindecat Domnul Iisus tot un
slăbănog purtat de cei 4 prieteni care l-au pus înaintea Domnului Iisus prin spărtura acoperişului; iar Iisus văzând
credinţa celor 4 i-a zis:”Iertate sunt păcatele tale, ridică-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta.” Marcu cap. 2
Dar nu întotdeauna între păcat şi suferinţă este o legătură; dreptul Iov în V.T. a avut de suferit fără să fi păcătuit,
acolo fiind doar o înţelegere între Dumnezeu şi Satan, dar revenind la minunea noastră, ori de câte ori o recitim,
totdeauna apreciem virtutea răbdării acestui slăbănog alimentată de credinţă şi nădejde şi mi se pare foarte mare această
virtute pentru că noi nu o avem, noi suntem mereu porniţi să ne justificăm, că de ce numai nouă ni se întâmplă să
suferim, de ce noi pierdem pe cineva drag şi totdeauna am vrea să ne ocolească necazurile, nu avem răbdarea
slăbănogului, nici credinţa şi nici nădejdea lui. Ori Sfântul Apostol Pavel spune că omul atunci este credincios când este
în stare să accepte toate situaţiile fie bune fie rele aşa cum vin la rând fără să cârtească, că Dumnezeu ştie de ce ne mai
mustră cu câte un necaz, dar niciodată nu-i peste puterea noastră.
AMIN
PREOT MIZUN MIHAI

DIN AGENDA ŞCOLARĂ
Rezultatele elevilor de la Grupul Şcolar Traian Grozăvescu din Nădrag, obţinute la Olimpiada naţională
a sportului şcolar 2010
Şah – clasele I – VIII mediul urban şi rural, fete, etapa pe judeţ din 27.02.2010
Organizator doamna Rădoi Lenuţa profesor la Şcoala generală nr. 1 din Lugoj.
Pe locul V din 13 concurente, s-a clasat eleva Olariu Mirabela Alina din clasa a-IV-a de la Gr. Şc. Traian
Grozăvescu din Nădrag.
Îndrumător – profesor de sport, domnul Anăstăsoaiei Gheorghe.
Fotbal – clasele V – VIII, băieţi, competiţia a avut loc în localitatea Nădrag în data de 28.02.2010. la competiţie
au participat elevii următoarelor şcoli:
-Grupul Şcolar Traian Grozăvescu – Nădrag
-Şcoala generală cu clasele I – VIII – Criciova
-Şcoala generală cu clasele I – VIII – Ştiuca
-Şcoala generală cu clasele I – VIII – Găvojdia
-Şcoala generală cu clasele I – VIII – Fârdea
S-au clasat pe locul I elevii de la Gr. Şc. Traian Grozăvescu
locul II elevii Şcolii generale Criciova
locul III elevii Şcolii generale Fârdea
Organizatorul competiţiei şi îndrumătorul echipei câştigătoare, profesor Anăstăsoaei Gheorghe, ajutat de
Primăria Nădrag.
Prima clasată a mers la etapa pe judeţ care s-a ţinut la Deta, unde echipa din Nădrag a obţinut locul III din 13
echipe.
Cross – etapa pe judeţ din 20.03.2010
Profesor organizator Grigorescu Marcel. Crossul s-a ţinut în Timişoara la Pădurea Verde.
Locurile ocupate de elevii Gr. Şc. Traian Grozăvescu:
La categoria 600 m băieţi şi fete clasele III – IV:
-Grecu Marian clasa a-III-a – locul 5
-Oargă Alina clasa a-III-a - locul 18
-Buzan Andra clasa a-III-a – locul 19
-Sabău Aurel clasa a –III-a – locul 20
La această categorie de vârstă au participat 47 de concurenţi.
La categoria 800 m fete clasele V- VI:
-Sîrbu Ana [n. 1998] clasa a-VII-a B – locul 14
-Anghel Larisa clasa a-V-a B
- locul 16
-Buzan Octavia clasa a-V-a A
- locul 17
La categoria 1200 m băieţi clasele V – VI:
-Olaru Eduard
clasa a-V-a A
-locul 11
-Grecu Sebastian clasa a-V-a
-locul 15
La această categorie de vârstă au participat 43 de concurenţi la fete şi 50 de concurenţi la băieţi.
La categoria 1800 m băieţi clasele VII – VIII :
-Jujonescu Ionuţ clasa a-VIII-a
- locul 11
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-Popescu Alexandru clasa a-VII-a A – locul 14
-Goldschmid Cristoph clasa a-VIII-a – locul 15
La această categorie de vârstă au participat 63 de concurenţi.
Cu această ocazie, doresc să mulţumesc tuturor celor care şi-au dat concursul şi sprijinul la organizarea şi desfăşurarea în
bune condiţii a acestor competiţii: primar Liviu Muntean, Consiliul Local Nădrag, profesor Nicolae Ilian, director
Monika Mărcuţ şi director adjunct Cristian Stoiconi.
GHEORGHE ANĂSTĂSOAIEI
ECO PARADA
La finele primului semestru de şcoală, am fost invitată de doamna profesor Mihaela Dumescu la ECO
PARADA, organizată de dumneaei.
Această “paradă” era cuprinsă în activităţile din
cadrul proiectului naţional “Şcoli pentru un viitor verde”.
În cadrul proiectului sunt cuprinse mai multe activităţi
ecologice şi de asemenea un colţ verde al şcolii care cuprinde
10 reguli:
1. Apă curată = sănătate curată!
2. Protejarea pădurii înseamnă viaţă lungă!
3. Mai puţină poluare, mai mult oxigen!
4. Nu aruncaţi nimic din ceea ce poate fi refolosit!
5. Decât să defrişaţi, mai bine plantaţi! Tăiaţi
doar ce este necesar.
6. O floare ruptă, un zâmbet mai puţin!
7. Arătaţi-vă afecţiunea strângând material
reciclabil!
8. Pentru un viitor verde, fiţi ECO!
9. Depozitaţi gunoiul în spaţiile special amenajate!
10. STOP indiferenţei pentru mediu!
La proiectul “Şcoli pentru un viitor verde” s-a încheiat un parteneriat între Ocolul Silvic Ana Lugojana din
Nădrag şi Gr. Şc. Traian Grozăvescu. În urma acestui parteneriat, elevii au participat la plantarea de pini “Silvestru” în
parcul din localitate.
În perspectivă se doreşte înfiinţarea unor ateliere de lucru pentru” Realizare, confecţionare decoruri din
materiale reciclabile.”
Toate aceste informaţii mi-au fost furnizate de către doamna profesor Mihaela Dumescu, dumneaei fiind
coordonator de Proiecte şi Programe Educative.
EMILIA BRINDUŞESCU
REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSURILE ŞCOLARE
În cursul lunii martie au avut loc o serie de concursuri şi olimpiade la care au participat şi elevii Grupului
Şcolar Traian Grozăvescu din Nădrag. Mai jos vă vom informa despre rezultatele obţinute de elevii participanţi la
aceste concursuri.
La concursul judeţean de limbă engleză “English Made Fun”, desfăşurat în 23 martie 2010, s-au calificat:
Pojoni Mircea Luchian cu media 9
Angheloni Raluca
cu media 9
Aceşti elevi au fost coordonaţi de doamna profesor Adriana Olariu.
În 20 martie 2010, a avut loc “Olimpiada de Religie”, faza judeţeană. Rezultatele obţinute au fost următoarele:
Locul III
-Nicoleta Kuth,
clasa a-X-a
cu media 9,70;
Locul III
-Cristina Faur,
clasa a-XII-a cu media 8,54;
Locul IV
-Georgiana Haivacă
clasa a-XII-a cu media 8,21.
Profesor coordonator, Daniel Iancu.
La concursul internaţional “Copilul în lumea cuvintelor”, s-au obţinut următoarele rezultate:
Locul I la proză
-Rusu Oana Maria
clasa a-V-a;
Locul II la poezie
-Băban Marian clasa a-VII-a B.
Profesor coordonator, doamna Mihaela Dumescu.
Şi la matematică s-a ţinut concursul intitulat “Arhimede”, unde elevii şcolii noastre au participat la faza
naţională. Cei care s-au remarcat la acest concurs au fost:
Locul IV
-Lazea Maria
clasa a-V-a B;
Locul IX
-Adler Bogdan
clasa a-V-a A;
Locul X
-Gostilean Thomas
clasa a-V-a A;
Locul XI
-Rusu Oana
clasa a-V-a A.
Profesor coordonator Dan Dumescu.
Şi Grădiniţa cu Program Normal din Nădrag a avut parte de o serie de concursuri. Preşcolarii din grupa mică
au participat la concursul intitulat “Daruri pentru mama”, ediţia I 2010 şi au obţinut următoarele premii:
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Locul II
-Salvan Gregory;
Locul II
-Popa Cristina;
Menţiune
-Kis Iasmina;
Menţiune
-Franţescu Alexandru.
Şi concursul naţional “Tradiţie şi credinţă”, ediţia a-IV-a, 2010, a adus premii copiilor din grupa mică. Aceştia
sunt:
Locul I
-Stoiconi Mihnea;
Locul II
-Popescu Robert.
Profesor coordonator, institutor, Mirela Crivinanţu.
Aşteptăm cu nerăbdare şi celelalte rezultate de la concursurile la care au participat copiii noştri.
MIRELA CRIVINANŢU
La Concursul Internaţional “Copilul în lumea cuvintelor”, secţiunea proză, eleva Rusu Oana a obţinut locul I.
Doamna profesoară de limba română Mihaela Dumescu, ne-a oferit spre publicaţie lucrarea elevei sale. O vom
publica sub forma unui “serial”.
CÂINELE DOAMNEI PROFESOARE
Joi, ora 11, ianuarie, anul acesta.
Stam pe coridorul şcolii în faţa cabinetului de limba română. Aşteptam să vină doamna profesoară de Educaţie
Civică. Colegii se uitau pe geam cum ninge încet afară. M-am apropiat şi eu de ei să privesc dansul fulgilor ce semănau
cu florile de măr ce cad primăvara din copaci.
În faţa şcolii apare doamna profesoară de Limba Germană însoţită de câinele său maidanez. Noi ne-am dus la ea
şi am început să mângâiem câinele. Aceasta ne-a rugat să avem puţin grijă de câine cât timp ea intră în cancelarie să ia
ceva de acolo. Câinele era jucăuş şi era bucuros că se află în preajma copiilor. Toată lumea ştie cât de bine se potrivesc
copiii şi câinii. Să nu vă imaginaţi că era un câine mic, ci era o corcitură destul de mare pe care dacă aş fi văzut-o pe
drum, aş fi ocolit-o crezând că e dulău. Dar când a apărut alături de doamna profesoară noi am căpătat încredere în el şi
l-am considerat un câine paşnic. Blana lui lucioasă era galbenă şi ochii erau ca două mărgele verzi. Bineînţeles că prima
noastră întrebare a fost “cum îl cheamă”. Doamna profesoară ni l-a prezentat ca fiind Sparky. Am rămas doar noi şi
Sparky în faţa şcolii şi am început să ne jucăm fugărindu-l, când noi pe câine, când câinele pe noi.
[Continuare în numărul viitor]

RUGĂ LA NĂDRAG
Fraţilor veniţi la rugă;
Parcul vrem să-l asaltaţi,
În zi caldă, zi de vară
Vrem ca să vă bucuraţi!
Lăsaţi grijile de-o-parte
Toţi în vatră v-adunaţi
În această zi de rugă
Să fim toţi ca nişte fraţi.
Ruga-i suflet şi credinţă;
Bunii te aşteaptă-n prag…
Muzica-i la club afară,

Doar e rugă la Nădrag.
Neamurile se adună
Şi toţi se sărută-n prag
Dinspre Padeş, doar lumină,
Fiindcă-i RUGA la Nădrag.
Clar, prilej de bucurie
Şi de zarvă în zăvoi
Totu-i zâmbet, totu-i cântec
Fiindcă RUGA este-n toi!
TEODOR NEAG

CODUL BUNELOR MANIERE

Bacşişul – o problemă delicată

Am stabilit de la început că un om bine crescut este în primul rând un om cinstit, căruia nu-i place să rămână
niciodată dator. El este obligat, prin statutul său, să dea mici sume de bani celor ce au salarii modeste sau chiar nu sunt
plătiţi de loc, în schimbul unor servicii mărunte.
La noi cuvântul bacşiş, de origine turcească, a intrat în uz cu sensul lui peiorativ – sumă de bani dată cuiva
pentru a obţine un avantaj nemeritat. La fel şi cuvântul ciubuc. Nu este chiar aşa. În Ciocoii vechi şi noi de N. Filimon,
descriind viaţa de la curţile bogaţilor boieri fanarioţi, vorbeşte despre îndeletnicirea lui Dinu Păturică, sluga ce aducea
dulceţuri când boierul avea oaspeţi şi curăţa “ciubucele”, capetele narghilelelor ce se terminau într-un muştiuc. La
plecare musafirii lăsau o sumă mică de bani [ciubuc] celui care se numea ciubucciu.
În nici un caz nu se vor da sume de bani pentru a obţine nişte avantaje, pentru că drumul care duce de la mită la
corupţie şi de aici la dereglarea bunului mers al societăţii este deschis. Un om educat va şti cui trebuie şi cui nu trebuie să
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dea “bacşişuri”. Tot el va şti că nu are voie să primească nimic de la cei din preajmă, atunci când are un salariu pentru
munca pe care o prestează.
Fiecare ţară îşi are obiceiurile ei, pe care e bine să le cunoaştem când facem o călătorie.
În Europa se aud voci tot mai numeroase care se ridică împotriva bacşişului. Se recomandă soluţia serviciilor
incluse. La hoteluri, la restaurante, în turism, se precizează de cele mai multe ori faptul că în nota de plată sunt trecute
toate obligaţiile clientului. Se înţelege că e vorba de un acord între patron şi salariaţii săi. Singura noastră obligaţie, în
toate ţările în care ştim că există acest obicei, este de a întreba dacă serviciul este inclus sau nu. Dar şi în aceste cazuri se
recomandă să lăsăm chelnerului, de exemplu, mărunţişul rămas după achitarea consumaţiei.
Totuşi personalul din domeniile pe care le aminteam preferă să primească aceşti bani care i se cuvin direct de la
client. Sunt bani cinstiţi, obţinuţi prin efectuarea unor munci nu întotdeauna uşoare, şi nu constituie o pomană din partea
noastră. A nu-i da înseamnă a-l lipsi pe cel care te serveşte de salariul care i se cuvine. La noi în modestele faze de
privatizare prin care trecem, au apărut cei pe care îi numim particulari. Patronul însă are nişte salariaţi. Este bine să
întrebăm dacă serviciile chelnerului sunt incluse în nota de plată, ieşind onorabil din încurcătură.
Este important să ştim cât trebuie să dăm. Aceste sume nu vor fi nici prea mici, nici prea mari. A da bacşişuri
exorbitante nu constituie o dovadă de generozitate, cum am crede, ci de proastă creştere. Este un gest care dă naştere
unor comentarii ironice, chiar din partea celor care le primesc şi ne face să recunoaştem parvenitul de la distanţă.
A nu da deloc atunci când e strict necesar, consolându-te că cel care primeşte are mai mulţi bani ca tine sau că
nu o să-l mai vezi niciodată, te califică drept prost crescut.
[Text cules din Codul bunelor maniere scris de A. Anastasia Marinescu]

ARDERE
Flacără de lumânare,
Uşor fie vântul care
Cu aerul să te-atingă
Fără flacăra să-ţi stingă!

Pe-un nou firişor de aţă,
Altei lumini să-i dea viaţă!
Viaţa-i precum bate vântul,
Vântul bate cum vrea Sfântul!

Arzi liniştită în sfeşnic,
Dar nimica nu e veşnic…
O pală de vânt te-nvinge
Şi slaba flamă ţi-o stinge!

Tu arzând dărui căldură,
Treci încet şi cu măsură…
Când te stingi , totul e rece,
Nu mai simţi cum timpul trece,

Tu arzi, ceara se topeşte,
Până când se isprăveşte…
O parte-n cer se ridică,
Cea topită se-nfiripă,

Dar lumina dăruită,
De Domnul va fi cinstită
Şi rămâne amintire,
Semenilor după fire!
PEŢA PETRU

POLIŢIA VĂ INFORMEAZĂ
Începând cu luna IANUARIE 2009 cererile pentru eliberarea cazierului judiciar pot fi depuse la ghişeul situate
la Poliţia Municipiului Lugoj, lângă sediul Poliţiei Rutiere.
Documente necesare:
-actul de identitate;
-timbrul fiscal de 1 leu;
-5 lei pentru taxa de urgenţă.
Solicitanţilor născuţi pe raza judeţului Timiş li seliberează certificarul de cazier judiciar pe loc.
Program de lucru:
LUNI ŞI MIERCURI 10.00 – 12.00
MARŢI ŞI JOI
13.00 – 16.30

CRONICA SPORTIVĂ
În Foaia nădrăgeană din aprilie, s-a consemnat faptul că în 25 aprilie se va juca meciul de fotbal între AS
Padeşul şi echipa de fotbal din Măguri. Revenim asupra acestui meci pentru a vă informa în legătură cu scorul final,
acesta fiind de 7 – 0 în favoarea echipei din Nădrag.
Duminică, 2 mai, la orele 17, pe stadionul din Nădrag s-a jucat meciul de fotbal dintre AS Padeşul şi echipa din
Dumbrava. Din nou băieţii noştri au demonstrat că sunt o echipă bună, prin scorul final al meciului, acesta fiind de 5 – 0.
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Felicitări băieţi! Aţi demonstrat că Nădragul are potenţial fotbalistic.
Meciul următor s-a jucat la Cutina, cu echipa locală. De data aceasta soarta a fost potrivnică pentru echipa
nădrăgeană, scorul înclinând în favoarea echipei din Cutina, cu 4 – 2.
GLUME

Guvernul român a promis că va asigura slujbe pentru şomeri pe perioada crizei financiare. Ele vor fi oficiate de preoţi,
episcopi şi mitropoliţi.
-Ia uită-te în ce hal eşti, de abia te mai ţi pe picioare. Faci rău că bei aşa de mult.
-Nuuuu…., fac rău că vreau să umblu.
-Draga mea, să şti că băutura te face mai frumoasă.
-Dar eu nu am băut nimic.
-Tu, nu, dar eu, da!
-Alo! Secretara pe care mi-aţi trimis-o corespunde pentru ceea ce am nevoie, dar puteţi să-mi trimiteţi una care
să ştie şi dactilografie?
-Ce-i cu tine pe plajă directore? Ştiam că ţi-ai terminat concediul…
Bulă :
-Mă aflu aici în interes de serviciu. Caut o secretară….

EXPEDIŢIA
VĂLIŞOARA – TINCOVA – VALEA RADU ‘99
Pornim de dimineaţă urcând pe Izvodea – Ocna lui Dan – peştera Căprioarei – trecem Măgura şi de la
răscrucea de la barieră cotim la stânga pe drumul “părăsit” şi coborâm jos pe Aleea cu Castani. Aici e noroi din cauza
“tafurilor” care trag buşteni. Trecem pe lângă vechile
mine şi ajungem la cabana de la răscruce. Lăsăm în
stânga drumul ce coboară spre Tincova şi urmăm
drumul spre Vălişoara, apoi după câteva sute de
metri părăsim şi acest drum şi continuăm traseul pe
firul văii. Când am coborât ultima dată acum 25 de
ani pe această vale, aici era o pădure bătrână şi valea
era minunată, presărată cu cascade. Între timp
pădurea a fost “rasă” şi în locul ei, o pădurice deasă
ca peria i-a luat locul. Acest lucru ne-a obligat să
facem traseul pe firul apei, peste stânci şi cascade.
Dar cu cât a fost mai greu, cu atât amintirile ne-au
rămas mai frumoase. Şi din piatră în piatră, din
gâldău în gâldău, am ajuns cu bine în sat. De aici am
continuat pe Valea Radu în sus. Vizităm cele două
cascade Aurada şi cascada Ţiganilor. Valea Radu
mai e încă afectată de ultimele inundaţii, drumul
acum se poate parcurge în unele porţiuni doar cu piciorul. În rest valea e tare frumoasă, cabana în schimb nu mai este
deloc. Izvorul “rece” încă mai este folosibil. Copiii au rămas tare impresionaţi de tot ce au văzut pe traseu, cu toate că a
fost deosebit de greu. Dimineaţă a fost cald, apoi spre seară a început să se înnoreze şi să picure puţin ca apoi să se
oprească. În schimb la Nădrag a plouat destul de tare.
La această expediţie au participat: Olariu Adina, Barna Mihaela, Pojoni Diana, Dakas Richard, Balaş Daniel.
Expediţia a avut loc în 12. 06. 1999.
TUDOR BALAŞ
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