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Ani de liceu…

50 de ani de învățământ
liceal la Nădrag

Emoția revederii colegilor, a
dascălilor, a claselor în care
au luat note,mai bune sau
mai rele, au dat extemporale
și teze, au scris primul bilețel
de dragoste. ”Prezența” în catalog făcută de cei care le-au
îndrumat pașii în școală și
i-au pregătit pentru viață.
Lacrimi pentru cei plecați departe, în ceruri.De toate acestea vor avea parte sutele de
foști, actuali elevi și dascăli la

aniversarea unei jumătăți de
secol de la înființarea liceului
nădrăgean.
Întâlnirea absolvenților celor
50 de ani de liceu la Nădrag
va avea loc sâmbătă, 29 octombrie, începând cu ora 11 la
actualul Grup Școlar ”Traian
Grozăvescu”. După primirea
invitaților, la ora 12, la baza
sportivă, se va ține o adunare
festivă. Sutele de elevi vor sta,

Directorii
liceului nădrăgean
Bela Ștefan 1961 – 1962
Martin Ștefan 1962 – 1967
Ghiuţă Toader 1967 – 1969
Floriţa- Seracin Dan 1969 – 1973
Lăpădat Romulus 1973 – 1982 și
2004- 2005
Neamţu Caius 1982 – 1983
Ungur Vasile 1983 – 1987 și 1999
– 2004
Jurconi Ioan Jian 1987 – 1999
Mărcuţ Monika 2005 – 2011
Stoiconi Cristian Ioan 2011

în careu, grupați pe clasele de
odinioară. În cadrul acestui
moment vor fi ținute discursuri de foști și actuali dascăli
dar și de absolvenții celor 50
de ani ai școlii. Vor fi înmânate diplome absolvenților
primei promoții a liceului
dar și cadrelor didactice care
au activat ani buni din viață
în slujba învățământului nădrăgean. Cu acest prilej, va
fi prezentată și o publicație
a istoriei școlii, realizată de
profesorii Monika Mărcuț,
Mihaela Cristina Dumescu
și Cristian Ioan Stoiconi. Cei
prezenți la eveniment vor lua
parte la dezvelirea unei plăci
comemorative dedicate acestei zi speciale. Apoi, foștii
diriginții își vor chema elevii
în clase. Se va striga catalogul, se vor schimba impresii,
amintiri. Este așteptată să
participe și prima promoție a
liceului: absolvenții generației
1965. Din cei 28 care au terminat primii liceul mai sunt
în viață 25.

Editorial

Liviu Muntean
Dragi nădrăgeni,
Aniversăm jumătate de secol
de când a luat ființă liceul în
Nădrag. Este o onoare deosebită să particip la festivitățile
prilejuite de acest eveniment
important în viața comunității.
Am fost și eu elev al școlii și
mai apoi a liceului. Nu pot uita
acei ani, acea perioadă în care
profesorii ne-au pregătit pentru viață. Ca elev, ca primar, ca
cetățean al Nădragului țin să le
mulțumesc tuturor dascălilor liceului nostru, cei de ieri și cei de
azi. Profesionalismul lor a făcut
și face posibilă absolvirea a zeci
de generații, oameni care astăzi
fac cinste, oriunde s-ar afla,
școlii și comunității din Nădrag.
În altă ordine de idei, așa poate
cum ați observat, au început
lucrările de pregătire pentru
asfaltare pe multe din străzile
comunei. Acestea fac parte dintr-un proiect european în valoare de de 2,5 milioane de euro
câștigat de către administrația
comunei. Este o realizare deosebită pentru Nădrag, mai ales
că multe alte localități timișene,
deși au dorit foarte mult, nu au
reușit să beneficieze de bani
europeni pentru proiectele de
dezvoltare.
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Liceu – cetate de cultură
(1961- 50 de ani – 2011)

Pentru o comună
modernă

Noroi, zăpadă, cizmulițe pentru micuții care merg cu ghiozdanul la școală. Praf în zilele toride de vară. Toate acestea vor fi
date uitării de nădrăgenii de pe multe din străzile comunei. Recent, au fost demarate lucrările de pregătire pentru asfaltare.
Primăria Nădrag a câștigat anul trecut un proiect integrat în
valoare de 2,5 milioane de euro. Acesta prevede asfaltarea a 8,1
km de străzi în Nădrag si Crivina, achiziția unui buldoexcava
tor pentru întreținerea drumurilor și deszăpeziri, construirea
unei creșe, achiziția de costume populare pentru formația de
dansuri populare și o serie de dotări pentru căminul cultural
(instalații de sonorizare, scaune, mese etc). După ce au fost trecute etapele solicitate de legislație, recent au început efectiv o
parte din lucrările prevăzute de proiect. Astfel, s-au demarat
pregătirile pentru asfaltare pe mai multe străzi din comună. ”La
finalul lucrărilor de asfaltare, străzile vor avea lățimi cuprinse
între 3,5 și 7,5 metri, vor fi prevăzute cu marcaje rutiere, rigole,
canale de scurgere. De asemenea, pe lângă asfaltarea celor 8,1
km de străzi se vor realiza 650 de metri de apărări de maluri.
Cât privește construcția noii creșe, lucrările vor începe în curând. Avem deja stabilită locația, pe un teren al comunei amplasat pe strada Ghioceilor” spune primarul Liviu Muntean.

Unde și cât se va asfalta?

În Nădrag - Pe străzile: Ghioceilor- 300m; Haiduca- 234 m; Tineretului- 421
m; spate Stadion- 100 m; Cantina școlii- 50 m; Bloc 14-15, în spate- 92 m; Pasaj
stadion- 125 m; Izvodea și Fagului- 977 m; Teiului- 283 m; Teiului, bl.22- 135 m;
Școlii- 389 m; Padeș- 1.500 m; Nucilor- 240 m; Liniștei- 520 m; Bretoane- 210 m;
Alunului- 850 m; Bradului- 450 m
În Crivina - Pe strada 1A, între numerele de casă 85 și 104, pe o lungime de 280
m; pe strada 1B, între numerele de casă 100-106, pe lungime de 260 m; pe strada
3, între numerele de casă 8-14, pe o lungime de 312 m; pe strada 4, între numerele
de casă 57-64, pe o lungime de 407 m.
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de Peţa Petru
Trecură anii, unu câte unu
De la acel omienouăsuteşaizeciş’unu,
Taman o jumătate veac……
Cum trece timpul ! ... Ce să fac ?!
S-a întâmplat atuncea o minune
Căci s-a deschis lăcaş de-nţelepciune,
Liceul „Traian Grozăvescu”-al cărui prag
Trecutu-l-au copiii în Nădrag !
Numărul lor, credem să fie
Cu mult trecut peste o mie !
Aici copiii-avură parte
De-a lumii-nţelepciune scrisă-n carte !
Liceul , azi e-n sărbătoare,
La ani cincizeci trecuţi sub soare !
O fi fost greu, sau poate n-o fi
Traiu-mpreun-al elevilor cu profii ?
Ca elevii să înveţe bine,
A trebuit să se supună unei discipline !
Să facă teme şi mult să citească,
Să fie-atenţi la cursuri şi să nu chiulească !
Ne amintim acum, poate cu haz,
Cum copiam o temă, să nu dăm de necaz,
	Şi că-nvăţam de multe ori de frică
Să nu luăm în catalog o notă mică…
Ne amintim de joaca-n pauză pe coridoare,
De gălăgia ce-o făceam, asurzitoare,
De proful de serviciu, un martir sau sfânt
Ca Don’Quijote-n faţa morilor de vânt…
Ne amintim de uniform-albastră,
Ne amintim de tinereţea noastră,
Cât de frumoşi doream să fim,
Să fim iubiţi, să ne iubim, să ne iubim !...
Să ne-amintim de tot şi toate,
De optşpe ani şi de maturitate,
De rostu-n lume ce ni l-am făcut,
De cum viaţa ne-a trecut …… !
Grijă s-avem pe mai departe,
Ca şi copiii noştri să înveţe carte,
Că rost mai bun în lume şi în viaţă
Are acela care carte-nvaţă !!!
		Nădrag 20 Oct. 2011

” Let’s Do It, Romania!” la Nădrag

La finele lunii septembrie, România a avut parte de Ziua
curățeniei generale în natură. Evenimentul,desfășurat
sub sloganul ” Let’s Do It, Romania!”, a avut loc și în
comuna noastră.
”Înarmați” cu saci de plastic și mănuși puse la dispoziție
de către Primăria Nădrag, 20 elevi din clasele a V- XII de
la Liceul ”Traian Grozăvescu” au vrut să demonstreze că
nu le este indiferent cum arată comuna. Însoțiți de primarul Liviu Muntean și de dascăli au ieșit la acțiunea de
curățenie în zona centrală a localității. S-au igienizat marginile drumurilor, spațiile verzi din parc. Sacii cu deșeurile
adunate- hârtii, pet-uri, au fost depozitați în locuri special
amenajate, de unde au fost preluate ulterior de către operatorul de salubritate local. ”A fost o acțiune reușită. Îi felicit
pe elevi pentru modul responsabil în care s-au implicat în
acțiune, demonstrând că sunt buni gospodari. De asemenea, mulțumesc și conducerii școlii pentru că a sprijinit activitatea Primăriei„ spune primarul Liviu Muntean.
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Hotărâri ale
Consiliului Local
Nădrag

În ședințele din lunile august și septembrie, aleșii locali au adoptat mai multe hotărâri de interes local ce vizează concesionări de
terenuri, rectificarea bugetului local, diferite achiziții de bunuri
etc. Acestea sunt următoarele:
- HCL nr. 50 din 30.08.2011- privind concesionarea, prin
licitație, a terenului intravilan situat în Nădrag str. Lunca, înscris în CF 307 Nădrag nr. Cadastral 1/1/1/a/1/
a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7, proprietatea Statului Român.
Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani, în
scopul amplasării unei stații de carburant
- HCL nr. 51 din 30.08.2011 - privind rectificarea bugetului
de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2011. Veniturile totale ale comunei reprezintă
3.453 lei.
- HCL nr. 52 din 30.08.2011 - prin care s-a aprobat suma
de 10.000 de lei destinată organizării sărbătorii Ruga satului
Crivina
- HCL nr. 53 din 30.08.2011 - privind achiziționarea a patru
camere de luat vederi de supraveghere pentru exterior.
- HCL nr. 54 din 27.09.2011 - prin care s-a luat decizia alocării de fonduri în vederea achiziționării unei centrale pe gaz la
Biserica Ortodoxă Română Nădrag.
- HCL nr. 55 din 27.09.2011 –în urma căreia aleșii locali au
aprobat organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului

de execuţie a lucrării „Reabilitare, refuncţionalizare şi mansardare sediu primărie în comuna Nădrag judeţul Timiş”.
- HCL nr. 56 din 27.09.2011 prin care s-a aprobat vânzarea,
către titularii contractelor de închiriere, la cererea expresă a fiecăruia dintre aceştia, a apartamentelor din blocul nr. 23 de pe
strada Şcolii, bloc proprietate a Comunei Nădrag.
- HCL nr. 57 din 27.09.2011- privind aprobarea dezlipirii
unei parcele de 500 mp. din terenul intravilan situat pe str. Tineretului din Nădrag, înscris în CF 400008 Nădrag. Parcela
menționată va fi închiriată prin licitație.
- HCL nr. 58 din 27.09.2011 - prin care a fost aprobată con
cesionarea unui teren intravilan, în suprafață de 170 mp, situat pe Aleea Teiului, comuna Nădrag și înscris în CF 400248
Nădrag, număr cadastral 400248. Terenul va fi concesionat, pe
o perioadă de 49 de ani, celor cinci proprietari ale garajelor
amplasate pe respectiva locație.

Totul despre
ajutoarele de încălzire
cu lemne și gaz
La fel ca și anul trecut, persoanele nevoiașe vor primi ajutoare pentru încălzire. Beneficiază de aceste ajutoare familiile cu venituri sub 615 lei.
La începutul lunii octombrie, Primăria Nădrag a demarat acțiunea
de preluare a dosarelor pentru acordarea ajutorului de încălzire. Cererile se depun la biroul social. Termenul limită de depunere a dosarelor este de 15 noiembrie 2011.
Ce acte sunt necesare
la dosar?
Actele necesare sunt următoarele: cerere și declarație tip (se primește
de la primărie); acte de identitate BI/CI și certificat naștere copii
sub 14 ani (în copie); adeverință salariu din luna precedentă depunerii cererii; cupon pensie; cupon alocație copii; adeverință de la
Registrul Agricol (din Primăria Nădrag); adeverințe de venit (de la
Finanțe Lugoj); o folie de plastic.

Relații suplimentare se pot obține de la doamna Paraschiva
Angheloni, inspector asistent în cadrul compartimentului
social al Primăriei Nădrag, sau la telefon 0256/328304.

Inițiativă lăudabilă
În centrul comunei, locatarii
unei scări din blocul 17 au decis să-și izoleze termic scara.
Costurile lucrării, circa 1.500
lei de apartament, sunt suportate integral de proprietari.
Lucrările au fost demarate de
către o firmă specializată și se
vor finaliza, cel mai probabil,
la primăvară. ”Este o inițiativă
ce merită aprecierile Primăriei
Nădrag și nu putem decât să-i
felicităm pe respectivii locatari.
Prin reabilitarea blocului, pe
lîngă confortul termic, se dă un aspect plăcut zonei. Să sperăm că și alți
nădrăgeni vor lua exemplul celor din blocul 17” e de părere primarul Liviu
Muntean.

Piață agroalimentară modernă la Nădrag
A fost aprobată alocarea de la bugetul local a sumei de 70.000 de lei, bani
cu care se va finanța construcția unei noi piețe moderne în comună. Aceasta va fi amplasată la intersecția străzilor Cornet cu Nucilor. Noua piață
agroalimentară va fi acoperită integral, va avea o lungime de 25 de metri
și o lățime de 11 metri, putând găzdui la mese circa 100 de comercianți.
Pe spațiul pieței vechi din vecinătate se va construi o parcare.
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AS FC Bazoșul Vechi
- AS Nădrag 2-0

Echipa comunei noastre a pierdut în ultima etapă la
Bazoșu Vechi, ocupanta locului trei în serie. Meciul
a avut loc în data de 23 octombrie și a contat pentru
etapa a 11-a a seriei a III-a din Liga V Timiș.

Antrenorul Puiu Linginari a trimis pe teren următorul 11: Cătălin Bozdoc- Lică Pașca, Oxi Arhimescu,
Cristian Berciu, Andi Jupan- Alin Crângașu, Petru
Subțire, Cristian Mitroi, Florin Pașca- Toni Pistolea, Livius Tudor. Au mai evoluat Darius Vâlcu și
Cristian Seico. ” A fost un meci greu în compania
unei echipe bine disciplinată tactic. Am fost conduși
pe tabelă încă din minutul 4, însă băieții au trecut repede peste șocul primirii golului. Ne-am
creat multe ocazii, dar, din păcate, nu am reușit să finalizăm. Am mai avut ghinion și cu accidentările a doi importanți jucători: căpitanul Berciu și Livius Tudor, golgheterul echipei. În repriza
a doua, din dorința de a egala, am avut mai multe contraatacuri dar gazdele au speculat spațiile
libere, reușind să marcheze cel de-al doilea gol în minutul 75. Oricum, pentru o echipă nou promovată am avut un joc bun, apreciat de altfel, la finalul întâlnirii, și de echipa adversă. Obiectivul
nostru este clasarea, la finalul turului, pe poziția a cincea” spune ”principalul” Puiu Linginari.
După disputarea etapei cu nr. 11, AS Nădrag ocupă locul 6 cu 19 puncte, având următoarea linie
de clasament: 6 victorii, un egal, patru înfrîngeri, golaveraj 27-21.

Distribuția ajutoarelor
cu alimente

Primăria Nădrag va începe, din data de 1 noiembrie, distribuirea ajutoarelor cu alimente
de la Uniunea Europeană. Vor beneficia de
ajutoarele sociale persoanele ce primesc ajutor
social, șomerii, persoanele cu handicap și cele
cu pensie sub 400 de lei pe lună. În comuna
noastră sunt înregistrate 52 persoane beneficiare de ajutor social în Nădrag, 36 de șomeri la
Nădrag și 5 la Crivina, 39 de bătrâni cu pensie
sub 400 de lei la Nădrag și 13 la Crivina, respectiv 63 de persoane cu handicap la Nădrag

și 21 la Crivina.
Acte necesare
 Beneficiari de ajutor social: dispoziție acordare ajutor social și CI (ambele în copie)
 Șomeri: carnet șomer vizat la zi și CI (ambele în copie)
 Pensionari cu pensie sub 400 lei: ultimul cupon de pensie
și CI (ambele în copie)
 Persoane cu handicap: certificat încadrare în grad de
handicap și CI (ambele în copie)

Program de distribuire

Zilnic, de luni până vineri între orele 8-12, la
cantina școlii. Beneficiarii sunt rugați să vină
după ajutoarele în alimente, în timp cât mai
scurt de la începerea distribuirii acestora.

Balul bobocilor la Liceul
”Traian Grozăvescu”

Distracție, glume, concursuri, surprize și mult, mult
dans- de acestea au avut parte participanții la ediția
din acest an a balului bobocilor de la liceul nădrăgean.
Concurenții au avut de trecut mai multe probe: de cultură generală, de îndemnare, de dans și altele. Juriul a
avut o misiune dificilă deoarece toți bobocii au avut
evoluții apreciate, prin multe aplauze, de publicul din
sală. În final, Miss boboc a fost aleasă eleva Alexandra
Berindea iar Mister boboc, Marian Băban.
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Microbuz
pentru excursii

Primăria Nădrag îi anunță
pe cei interesați că închiriază microbuzul instituției,
cu o capacitate de 21 de locuri, pentru organizarea de
excursii. Până în prezent, cu
acest mijloc de transport s-au
efectuat excursii la Crișan (în
11.09.2011), la Salina Turda
(în 16.10.2011) iar în data
de 30 octombrie 2011, se va
merge la Mănăstirea Prislop.
Relații suplimentare pot fi
obținute la Primăria Nădrag.

Urez tuturor locuitorilor
comunei Nădrag care
poartă numele Dumitru, Mihail şi Gavril un
sincer “La mulţi ani!”
Primar Liviu Muntean

CĂSĂTORII

Ionescu Sergiu Nicolae cu Logoș
Daiana Rodica în 21.08.2011
Linginari Daniel Alin cu Lexmal
Rodica Gabriela în 28.08.2011
Lugojan Marinică Cornel cu
Halașciuc Dorina în 1.09.2011
Huma Daniel cu Sintescu Lucia
Marcela în 3.09.2011
Jorz Radu Valentin cu Raia
Alexandra Loredana în 3.09.2011
Le dorim „Casă de piatră!”

Nașteri
Muntean Andi Ioan în
27.07.2011
Titan Ovidiu Gabriel în
27.07.2011
Knejnik Ștefania Georgiana în
28.09.2011
Terec Andreea în 02.10.2011

Să crească mari și sănătoși!
Felicitări părinților!

Dumnezeu
să-i odihnească
în pace!
Popa Maria (79 de ani)născută în 07.09.1931,
decedată la 21.07.2011
Vitez Ioan (76 de ani)- născut în 21.07.1935, decedat
la 16.08.2011
Ianculescu Iosif (87 de
ani)- născut în 04.09.1924,
decedat la 07.09.2011
Konya Ana Maria (64 de
ani) - născută în 23.03.1947,
decedată la 02.10.2011
Jula Valeriu (75 de ani)- născut în 01.04.1936, decedat la
25.10.2011

