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Apare lunar

ANUNŢ DE RUGÃ
Deoarece la sfârşitul lunii mai comuna noastră a
fost în pericol de inundaţii, “Ruga nădrăgeană” ce
trebuia să aibă loc în ziua Sfintelor Rusalii, s-a amânat
pentru ziua de 24 iulie.
Dragi cetăţeni ai comunei , pregătiţi-vă pentru
rugă!
Având în vedere că trecem peste un an de criză,
anul acesta vom comasa două evenimente: Ruga
nădrăgeană şi Ziua Padeşului.
Cu mai multe informaţii în ceea ce priveşte ruga,
vom reveni în numărul viitor al ziarului local. Rămâneţi
alături de noi dacă doriţi să fiţi informaţi.

CALAMITĂŢILE ANULUI 2010
Anul 2010 se anunţă un an dezastruos pe mai toate planurile. Pe lângă criza care ne dă bătăi de cap foarte
mari, am avut parte şi de furia apelor care pe alocuri au depăşit cota, revărsându-se peste culturile şi fâneţele
oamenilor, inundând subsolul blocului 17 şi rupând digul râului Nădrăgel pe o porţiune de 200 m.
Au fost inundate 5 ha de fâneţe şi 20 de ha de teren cultivat.
Cetăţenii care au avut parte de pagube, au fost recompensaţi cu sămânţă de porumb pentru a-şi reface
culturile şi cu motorină pentru efectuarea lucrărilor.
Sperăm că natura nu ne va mai fi potrivnică şi vom putea lupta doar cu criza, încercând să ieşim cu bine din acest
an.
Primar Liviu Muntean

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr.20 din 17 mai 2010 privind aprobarea încheierii unui contract de arendare a păşunilor de pe
raza comunei Nădrag, în scopul creşterii animalelor.
HOTĂRÂREA nr.21 din 25 mai 2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
al Comunei Nădrag pentru anul 2010.
HOTĂRÂREA nr.22 din 25 mai 2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Nădrag, pentru
anul fiscal 2011.
HOTĂRÂREA nr.23 din 25 mai 2010 privind modificarea Hotărârii nr. 101 din 29.12.2009 a Consiliului Local al
comunei Nădrag, pentru stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2010.
HOTĂRÂREA nr.24 din 25 mai 2010 privind preluarea în domeniul privat al Comunei Nădrag a unor terenuri
intravilane situate în comună.
HOTĂRÂREA nr.25 din 25 mai 2010 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 /
25.01.2002.
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ LA DUMINICA a-III-a
DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH
“Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi mânca, sau pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; nu este
sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?” Mt. 6, 25
Apoi ca să ne arate bunătatea Sa ne trimite la păsările cerului zicând:”Căutaţi la păsările cerului, că nici nu seamănă
nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe şi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte”. Mt. 6,26
Iată din cele două texte se poate vedea clar cât de mare este purtarea de grijă a lui Dumnezeu, atât pentru om cât şi
pentru păsările cerului şi apoi pentru tot ce a creat Dumnezeu.
Se cuvine făcută însă o precizare că în cele două versete Mântuitorul Iisus Hristos, nu ne îndeamnă la lene,
la nemuncă, ci ne consolează să nu cădem în deznădejde, în îngrijorare peste măsură care nu are ce căuta în viaţa
noastră, pentru că în versetul următor face precizarea “ Şi cine dintre voi îngrijindu-se poate să adauge staturii sale
un cot?” Mt. 6, 27
Aşadar omul de la creaţie a fost făcut pentru muncă ca şi pasărea pentru zbor, iar Sfântul Apostol Pavel
spune categoric: cine nu munceşte nici să nu mănânce.
Dar există astăzi denigratori ai credinţei noastre care spun că Dumnezeu s-a retras undeva şi stă pasiv şi nu
mai poartă de grijă de lume, aducând dovezi în acest sens: inundaţii în diferite zone, cutremure, furtuni, războaie şi
alte cataclisme.
Ori aceste teorii sunt false pentru că Dumnezeu, chiar dacă a păcătuit Adam şi consecinţele păcatului le-a
suportat, totuşi Dumnezeu îi promite iertarea, mântuirea, reîntoarcerea în Rai.
Dumnezeu urăşte păcatul din om, dar nu urăşte pe om, pe păcătos, ci dimpotrivă ca să arate cât îl iubeşte pe
om, a fost în stare să-l jertfească pe singurul Său Fiu, pentru mântuirea omului şi îi poartă de grijă până la sfârşitul
veacului.
Ori noi trăim vremuri când îngrijorarea atinge cote tot mai înalte, tot mai mulţi suferă de depresie, alţii de
atac de panică şi toate acestea au la bază frica pentru ziua de mâine, teama ce vor face, cum se vor descurca, ducând
în final la deznădejde, sau atacul de panică duce la sinucidere.
Împotriva tuturor acestor necazuri care ne lovesc în prezent avem la îndemână exemplul enunţat la început
de Domnul Iisus cu păsările cerului şi deci să nu ne îngrijorăm peste măsură, să nu cădem în deznădejde ci să ne
punem încrederea în Dumnezeu care ne poartă de grijă şi de toată lumea ce ne înconjoară, să nu uităm că nu suntem
singuri, ci întotdeauna avem pe cineva sus care ne iubeşte şi ne poartă de grijă, dar tot aşa de adevărat este că un
Tată ne mai şi pedepseşte, dar cu blândeţe, nu după măsura răutăţilor noastre ci după mila Sa cea mare,
Amin
PREOT MIZUN MIHAI

LADA CU ZESTRE ediţia a-IV-a
Concursul “Lada cu zestre” ediţia a-IV-a, faza zonală, a avut loc la sfârşitul lunii mai. Şi comuna noastră s-a
prezentat la acest concurs cu următoarele: recitatori în grai bănăţean, expoziţie, gastronomie, dansuri populare,
dans modern, solist vocal.
În 29 mai ne-am prezentat în localitatea Margina cu 2 recitatori în grai bănăţean, Faur Ionuţ [a câştigat
anul trecut locul I la faza judeţeană] cu poezia “După răvoluţie” şi Băban Marian

cu poezia “La rugă”. Poeziile în grai bănăţean au fost scrise de poetul amator, colaborator al ziarului nostru,
domnul Peţa Petru, un înflăcărat susţinător al dulcelui grai bănăţean.
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Tot la Margina am participat cu o “expoziţie de icoane pe sticlă”, create de către elevii Cercului de
pictură al Grupului Şcolar Traian Grozăvescu, sub îndrumarea doamnei educatoare Mirela Crivineanţu, care a şi
prezentat comisiei exponatele cercului.
Şi la secţiunea “gastronomie” am participat cu produse specifice zonei: produse din afine, mure, zmeură,
pârve şi mâncăruri tradiţionale.

La toate cele trei secţiuni la faza intercomunală am fost premiaţi, astfel că ne vom prezenta la faza
judeţeană pe 12 iunie la Centrul de Cultură şi Artă a judeţului Timiş.
În 30 mai tot la acest concurs am participat la Coştei cu formaţia de dansuri populare şi cu dansul modern
Franch Can-Can.
Formaţia de dansuri populare, pregătită şi coordonată de profesorul Cristian Chira, a fost promovată
pentru faza judeţeană la începători. Ei vor fi prezenţi la Timişoara, la faza judeţeană pe data de 20 iunie la Cercul
Militar.
Ţin să reamintesc cu această ocazie, faptul că această formaţie de dansuri, s-a format şi pregătit mulţumită
domnului primar Liviu Muntean, susţinut de către Consiliul Local.
Şi formaţia de dans modern a fost foarte bine pregătită, având în vedere că fetiţele de clasa a-III-a şi-au stăpânit cu
brio emoţiile, evoluând pe scenă foarte bine.
Dansul modern a fost pregătit de către doamna învăţătoare Anda Rusu. Din păcate, deşi sala a aplaudat şi
încurajat tinerele talente, dansul modern nu a fost promovat pentru faza judeţeană.
Tot în 30 mai, la Dumbrava, la secţiunea “solişti vocali”, a debutat Bianca Muntean, cu o doină şi două cântece de
joc, fiind promovată pentru faza judeţeană ce va avea loc la Timişoara, pe data de 27 iunie, la Centrul de Cultură şi
Artă a judeţului Timiş.
În numărul următor al ziarului vă vom informa cine vor fi câştigătorii fazei judeţene, cei care vor participa
la spectacolul de gală din septembrie, pe scena Filarmonicii din Timişoara.
Le urăm mult succes tuturor!
Emilia Brînduşescu

Din agenda sportivă
Nădragul a onorat revanşa Tomeştiului!
Duminică 4 iulie, la ora 11, echipele de Old Boys ai comunelor Nădrag şi Tomeşti s-au întâlnit la un meci
de fotbal jucat în comuna Tomeşti. Echipa nădrăgeană a fost formată în majoritate din foştii jucători de la
Laminorul Nădrag.
Acest meci a marcat o veche prietenie legată prin destinul celor două localităţi puternic afectate de
desfiinţarea uzinelor, care au asigurat locuri de muncă pe teritoriul comunelor acestea.
La eveniment au participat şi primarii celor două comune, cărora li s-a alăturat şi primarul oraşului Făget.
Scorul final al meciului a fost de 3 – 3.

1 IUNIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI
Ziua de 1 Iunie este sărbătorită în lumea întreagă, fiind “Ziua Internaţională a copilului.”
Acest eveniment a fost sărbătorit şi în comuna noastră, marcat prin concursurile sportive care s-au ţinut pe
raza comunei Nădrag, cu desenele pe asfalt şi spectacolele dedicate copiilor de către preşcolarii pregătiţi de
doamnele educatoare Crivineanţu Mirela şi Ionescu Andreea Valentina.
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La concursurile sportive, au fost mai multe probe, printre care amintim: cross – băieţi şi fete, viteză – băieţi
şi fete, concurs de biciclete, role, trasul funiei – băieţi şi fete. Toate aceste concursuri s-au desfăşurat sub
îndrumarea profesorului de sport, Gheorghe Anăstăsoaie.
Câştigătorii concursurilor au primit diplome, medalii, cupe, cutii şi tablete de ciocolată.
Premierea lor a fost posibilă datorită faptului că Primăria şi Consiliul Local au aprobat sumele necesare
cumpărării celor necesare premierii.
Singura problemă a fost faptul că din cauza vitregiei vremii nu am putut organiza evenimentul în ziua de 1
Iunie, acesta având loc în ultima zi de şcoală.
Îmbucurător este faptul că totuşi s-a putut organiza până la urmă spre încântarea şi bucuria copiilor, cărora
le dorim “ Vacanţă plăcută!”
Emilia Brînduşescu

JUCĂRII PENTRU COPII
Am un cal trăpaş
Tare nărăvaş
Ce vrea să se joace
Dar eu nu-i dau pace,
Am şi-o gâscă grasă
Lipăind prin casă
Strigă Ga, Ga, Ga,
Asta-i casa mea!
Şi-un porc Şunculiţă
Ce-ntr-una guiţă
Cu nasu-n ţărână
Unde-ntr-una râmă;
Răţuşca Mac – Mac
Vrea să-noate-n lac
Lângă un brotac
Ce cântă Oac, Oac;
Cloşca are pui,
Cu puf gălbior
Ce piuie-n cor

Alergând hai-hui;
Un mic şoricel
Chiţcăie şi el
Şi e mort de frică
Că-l vede-o pisică
Mâţa-i prinsă-n joc
Cu un ghemotoc
Nu-şi face habar
De-un şoarec hoinar;
Am şi-un căţeluş
Cu blana de pluş
Care-ntr-una latră
La focul din vatră
Pe foc e-o căldare
Unde mama mare
Face-o mămăligă
Toţi, de foame strigă!
Dar, s-avem răbdare,
Că-i fierbinte tare!
PETRU PEŢA

CÂINELE DOAMNEI PROFESOARE
Continuarea compunerii care a obţinut locul I la Concursul de creaţie literară
La un moment dat doi copii din altă clasă vor să intre în şcoală. Nu ştiu nici acum cum a mirosit Sparky
mişcarea lor, că deodată, ţuşti printre picioarele noastre şi ale celor doi copii şi intră şi dumnealui în şcoală. Vezi
mare scofală, poate a început să-i placă cartea. S-o fi molipsit de la noi. Noi după Sparky. Binenţeles nu cu dor de
carte, ci să-l scoatem pe patruped din şcoală. Să nu ne credeţi copii deştepţi, că dacă ar fi fost aşa, am fi rezolvat
problema rapid, dar noi am început să alergăm disperaţi în căutarea lui Sparky care nu-şi mai arăta coada de loc.
Am fugit spre cancelarie crezând că s-a dus să o caute pe stăpână, de parcă câinele ar fi înţeles că doamna
profesoară când a zis că merge în cancelarie ar fi zis şi pe limba câinească. Surpriză însă! Niciun câine în faţa uşii
de la cancelarie. Unii dintre noi, mai deştepţi de fire, au început să strige “Câine în şcoală!” Atunci am început să
ne împrăştiem ca muştele de pe tavan când dai pe ele cu Raid.
[continuarea în numărul viitor]
Rusu Oana Maria
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CODUL BUNELOR MANIERE
Cui dăm? Cât dăm?
1.Au dreptul la 10%, 14%, 20% din valoarea notei: chelnerii, şoferii de taxi, coafezele, frizerii.
Aprecierea sumei se face şi în funcţie de categoria restaurantului. La cele modeste va fi de minimum 19%,
iar la cele de lux în jur de 20%. Celui care îl ajută pe chelner îi vom da separate un sfert din cât îi lăsăm primului.
2.Sumele de bani lăsate la aprecierea clientului se dau: garderobierelor, plasatoarelor, băieţilor care ne fac
diverse comisioane, şoferilor de autocar, ghizilor precum şi personalului de serviciu dintr-o casă în care suntem
invitaţi.
3.Chiar dacă serviciul este inclus în nota de plată, este recomandabil să lăsăm ceva portarilor, în special
celor de noapte, hamalilor, cameristelor, liftierilor, bucătarilor, mecanicilor auto sau chiar recepţionerilor de hotel.
Nu vom da însă nimic în plus patronului sau directorului unui hotel sau restaurant. Demnitatea unui om este un
lucru extreme de preţios, la care ţinem cu toţii foarte mult. Să nu jignim pe nimeni printr-un gest negândit.
În regimul comunist bacşişul era interzis prin lege. Este aproape inutil să spunem că această lege nu se
respecta şi că exista o lege nescrisă ce cuprindea regulile şi categoriile celor îndreptăţiţi să primească anumite sume
de bani din partea clienţilor. Această situaţie se datora faptului că legile comuniste aveau în vedere un singur mod
de retribuţie – salariul primit de la stat.
În toate ţările din lume este strict interzis să oferi bani funcţionarilor publici, pentru că aceste sume sunt
considerate mită. Cel care dă şi cel care ia intră sub incidenţa legii.
Dar a-ţi arăta recunoştinţa faţă de medicul care ţi-a salvat viaţa oferindu-i un dar sau un buchet de flori este
un gest de politeţe elementară. Îl vei face chiar dacă medical are cabinetul său particular şi preţul pe care l-ai plătit
pentru tratament este substanţial.
În Germania, de pildă, bolnavii care s-au însănătoşit obişnuiesc să aducă flori sau dulciuri surorilor sau
infirmierelor care i-au îngrijit cu devotement. Dar dacă salariatelor respective le-ar trece prin minte să ia acasă
darurile primite, ar rămâne în mod sigur fără serviciu. Despre bani nici nu poate fi vorba, pentru că fiecare cetăţean
dintr-o ţară civilizată este asigurat pentru cazurile de boală. Gestul de gratitudine care se face este doar un semn de
bună creştere.
[Text cules din Codul bunelor maniere scris de A. A. Marinescu]

Din acest număr al ziarului vă vom informa despre numele celor născuţi, cununaţi şi decedaţi pe raza
comunei Nădrag.
Iată mai jos lista primului semestru al anului 2010:
NAŞTERI:
Maiornik Damaris – 20 ian., Kanalos Helga – 2 mai, Enăşoni Andra Maria – 9 mai, Ursulescu
Sebastian Casian – 16 iunie.
CUNUNII:
Budin Cătălin cu Cojan Eugenia -17 feb., Minea Ionel cu Ungur Livia Elena – 8 mar., Enăşoni
Ovidiu cu Biriescu Marinela Daniela 14 mar., Nicolin Bogdan Sebastian cu Suciu Ioana Karola – 8 mai,
Matei Iulian cu Şuta Lenuţa – 8 mai.
DECESE:
Tokacs Iuliana – 21 ian., Minune Dumitru – 5 feb., Stoica Iasmina – 8 feb., Lăzărescu Matilda – 8
feb., Roşu Ioan – 16 feb., Ianculescu Marie – 27 feb., Grijak Ioan – 11 mar., Lugojan Ana – 13 mar.,
Fărcădean Ştefan – 24 mar., Frunzilă Ioana – 26 mar., Anyos Dafina – 27 apr., Condoiu Stanca – 9 mai,
Toader Sava – 17 mai, Adler Ladislau – 30 mai, Pinţoiu Ioan – 30 mai, Voinea Ilie – 14 iunie, Esterle
Carol – 26 iunie.
ANUNŢURI
Dorim ca în 17 iulie să instituim “ziua curăţeniei”…. Cu atât mai mult cu cât se apropie ruga. Rugăm pe
domnii consilieri să se implice în mobilizarea cetăţenilor de pe strada unde locuiesc, în organizarea şi bunul mers al
curăţeniei.
Sperăm că veţi răspunde favorabil invitaţiei noastre.
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Pentru degajarea cursului apei de pe râul Nădrăgel, în lunile iulie şi august se vor dispune tăieri de masă
lemnoasă pe cursul Nădrăgelului.
Cei care doresc să-şi pregătească lemne de foc pentru iarnă, să se prezinte la sediul Primăriei pentru a
depune cerere în vederea cumpărării lemnelor de foc pentru iarnă.
Dorim să organizăm un campionat de fotbal local “Cupa Nădragului”. Fiecare stradă a comunei să-şi
formeze o echipă şi să se prezinte la Primărie pentru stabilirea regulamentului de joc.
Vă aşteptăm la înscriere!
Conducerea Primăriei şi Consiliul Local
Din numărul următor al ziarului , la secţiunea “Publicitate”, am dori să vă informăm asupra ofertelor agenţilor
economici de pe raza comunei. Ei ne vor comunica ofertele, noi le vom publica pentru documentarea şi interesul
dumneavoastră.
Colectivul de redacţie

PUBLICITATE
S.C. TERA PROFIL S.R.L.
Producătorul cu cele mai mici preţuri de pe piaţă
www.teraprofil.ro
Vă oferă într-o gamă variată de culori:
- Tablă imitaţie ţiglă ; Tablă cutată;
- Acesorii standard şi nonstandard pentru acoperiş;
- Sisteme pluviale metalice;
- Profile CD şi UD;
- Lungimea de debitare la comanda clientului;
- Porţi metalice rulante pentru garaje şi industriale;
- Transport gratuit pe o rază de 50 km faţă de Timişoara [lungime max. 5 m]
* Ofertă la marfa de pe stoc 3,5 euro/mp
Fabrica : Loc. Dudeştii Noi, jud. Timiş, Tel. 0724211385;
Birou comenzi: Timişoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, Mobil 0728903380
Tel. 0256/471449; Fax: 0256/471450
Discoteca “ CLUB CANADA”, vă invită în fiecare sâmbătă de la orele 22 până la 4 dimineaţa să petreceţi cu
muzică, dans şi voie bună.
Vă aşteptăm să veniţi la Nădrag pentru a vă convinge că distracţia e pe cinste!
P.F.A.Sepetiuc Lelica produce mobilier rustic pentru casa si
gradina.
Scopul nostru este sa realizam un decor rustic cat mai placut, care
sa puna in evidenta arhitectura naturii, impreuna cu arta moderna.
Contact: sepe_nd@yahoo.com
rustic_doru@yahoo.com

Colectivul de redacţie: Muntean Liviu , Brînduşescu Emilia, , preot Mizun Mihai, Balaş Dorina, Wagner
Marian, Teodor Neag, Peţa Petru.

