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Dragii mei concetăţeni 
 

 Am deosebita onoare de a vă transmite un mesaj de mulţumire, pentru participarea dumneavoastră  în 
număr mare la urne  .Aţi dat dovadă de înţelepciune şi responsabilitate, nelăsând să decidă alţii în locul 
dumneavoastră. Vă transmit acest mesaj ca fost şi actual primar al acestei comune. Sunt mândru că cetăţenii 
comunei Nădrag au dat dovadă de maturitate politică. Ţin să mulţumesc în mod special celor care mi-au dat 
votul lor de încredere. Voi face tot ce îmi stă  în putere să  nu vă dezamăgesc şi promisiunile făcute în timpul 
campaniei electorale, să nu rămână simple promisiuni ,ci să transpun totul în fapte. 
 
 
         PRIMAR LIVIU MUNTEAN 
 
 
 
 

 
NǍDRAGUL LA POARTA EUROPEI  SAU FAŢA EUROPEANǍ A NǍDRAGULUI 

 
 

 În călătoria mea prin o parte din ţările Europei , am încercat de fiecare dată, să compar Nădragul cu 
locurile văzute. Şi mi-am dat seama că în ultimii ani, am realizat câte ceva care să ne apropie de Europa.  
 Am început cu ce a fost mai simplu şi mai la îndemână, dar am reuşit să facem schimbări, ceea ce este 
foarte important. 
 FLORILE... Peste tot, rondouri cu flori, ghivece cu flori la geam. Şi noi am început acest lucru. Avem 
rondouri cu flori în faţa Primăriei, avem flori la geamurile Primăriei, pe podurile şi pe podeţele de peste 
Nădrăgel, avem rondouri cu flori în faţa blocurilor, chiar şi la geamurile oamenilor care locuiesc în blocurile 
respective. 
 Văd concurenţa; fiecare încearcă să facă aceste rondouri , să aibă cât mai multe flori, să fie cât mai 
multă culoare. 
 Domnul primar, ne-a dat un impuls în acest sens şi se pare că a mers. 
 Dacă tot avem flori, hai să ne educăm copiii să nu arunce ambalaje de snacksuri, îngheţată, ciocolată, 
napolitane, în aceste rondouri, ca să ne putem alinia cu Europa.  
 LOCURI DE POPAS... Avem în faţa blocurilor şi a caselor, puse de Primărie, pentru cei ce vor să se 
odihnească sau să stea la o şuetă. Exista iarăşi un dar, care ne scoate în afara Europei, mâncatul necivilizat al 
seminţelor. Nimeni nu zice că e interzis să mănânci seminţe, dar nu e frumos să-i punem pe alţii, în mod 
obligatoriu să ne măture mizeria pe care am făcut-o. 
 La acest capitol mai avem de muncit pentru a ajunge europeni. 
 Şi-am văzut apoi pădurile lor. Aliniate, ordonate, o împădurire forţată. Probabil că şi ei au defrişat la 
un moment dat inconştient, iar acum muncesc pentru a reface aceasta inconştienţă. 
 Noi avem încă păduri sălbatice de o rară frumuseţe. Ar fi bine să le păstrăm la acest nivel, să ne 
protejăm fauna şi flora existentă la acest moment. Este un atu pe care noi îl avem faţă de ei. 

Anul I  Nr.4 -  Iunie 2008    Apare lunar 

Mesajul domnului primar 
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 La ei casele, blocurile sunt proaspăt văruite, vopsite. Aceasta la noi lipseşte. S-a încercat câte o pată de 
culoare ici colo dar e puţin. Domnul primar ne-a promis că se va ocupa de izolarea blocurilor şi automat de 
văruitul acestora. Sunt convinsă că se va ţine de promisiune. Este un om de onoare, hotărât şi ambiţios, ceea ce 
e foarte bine pentru comuna noastră. De aceea a şi primit girul mulţimii. După opinia mea consider că şi noi ar 
trebui să dăm o mână de ajutor. Am putea începe prin a construi în exteriorul blocurilor coşuri pentru fum. 
Degeaba vom izola şi zugrăvi ca mai apoi să le afumăm la loc. Nu trebuie să aşteptăm totul de la edilii noştri, 
suntem proprietari, putem face şi noi ceva, pentru a schimba faţa comunei. 
 Am fost primiţi în Europa, ar trebui să ne comportăm ca nişte europeni. Oameni sunt ei, oameni 
suntem şi noi. Nu e nici o diferenţă în acest sens. Avem mentalităţi învechite, le putem schimba. Putem face o 
schimbare în bine prin bunăvoinţa noastră. 
 Aveţi vreo sugestie, vreo propunere; veniţi cu ele la Primărie. Nu veţi găsi urechi surde. Timpul lor s-a 
dus. Avem in fruntea urbei oameni deschişi la minte, deschişi pentru nou  pentru binele nostru. 
Împreună putem face schimbări mari, putem intra în Europa pe poarta din faţă. 
 
          EMILIA BRÎNDUŞESCU 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 iunie 2008 
          NEAG TEODOR 

Să câştigi din primul tur, 
La alegeri este bine, 
Iar pentru învingători 
Respectul ce se cuvine! 
 
Am anticipat corect  
Când le-am pus pe frunte stima 
Totul s-a adeverit 
Şi au câştigat din prima! 
 
Ce urmează? este clar 
Patru ani de muncă multă 
Pentru a face din Nădrag  
O “steluţă”-n vârf de stâncă! 
 
Cei aleşi să pună suflet, 
Minte, dar şi pasiune 
Pentru ca Nădragul nostru 
Să ajungă “staţiune”. 
 
Salutăm proiecte clare, 
Şi aşa precum se ştie  
Păstrăvii cu pete roşii 
Vor zburda in pescărie. 
 

Azi suntem in Europa, 
Vremea e de... finanţare 
Primaria are sanse 
Să facă Nădragul”mare”! 
 
Câştigând din primul tur 
Nu-s probleme în “hotar” 
Un îndemn pentru mai bine 
Şi succes pentru primar. 
 
Noi visăm, va fi frumos 
Primăria-i pe cai mari, 
Va avea mai multă grijă 
Până şi de ...pensionari! 
 
Cei aleşi să ţină minte- 
Că trăim pe-un mândru plai- 
Să se acopere de cinste, 
Nădragu-i gura de rai! 
 
Prin brazii săgetaţi spre cer 
Se simte izul cald de fag 
Mă bucur mult că la alegeri 
N-au fost surprize la Nădrag. 

VICTORIE 



 
DE LA CINCIZECIME LA POGORÂREA SFÂNTULUI DUH 
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Suntem în cel mai frumos anotimp al anului când natura ne înconjoară cu atâta dărnicie, fiind plină de 
farmec, de viaţă şi de tot ce este mai frumos în lume. Câmpiile, livezile, grădinile sunt pline de zumzet şi 
lumină, de cele mai frumoase podoabe şi de cea mai frumoasă şi bogată vegetaţie de cele mai frumoase flori 
iar toate acestea ne făgăduiesc un an plin de belşug. 
 Cincizecimea sau Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh se prăznuiesc tocmai în acest timp frumos. 
Cincizecimea înseamnă cincizeci de zile de la Paşti sau Înviere. 
 Fiindcă sărbătoarea Paştilor vine încă din Vechiul Testament şi Cincizecimea vine tot de atunci. Erau  
două sărbători importante pentru poporul evreu. Prima în amintirea ieşirii din Egipt, din robie la libertate iar a 
doua la cincizeci de zile de la Paştele iudaic, numită Cincizecime şi apoi mai era în toamnă încă una  
„Sărbătoarea Corturilor”. La toate aceste 3 sărbători evreii erau obligaţi să vină la Ierusalim să prăznuiască şi 
să aducă jertfă. 
 Dar pentru că Domnul Iisus a fost răstignit înainte de Paştele iudaic [evreiesc] dar în ziua următoare 
după sâmbăta lor adică  Duminica de azi Domnul Iisus a înviat şi noi creştinii sărbătorim Învierea Domnului 
care însă este numită şi Paşti ca la evrei numai fiecare cu semnificaţia ei. 
 Tot la fel este şi cu Cincizecimea . La cincizeci de zile după Paştele iudaic urma a-2-a sărbătoare 
iudaică –Cincizecimea pentru poporul evreu. 
 Şi tot la această sărbătoare a Cincizecimii Domnul Iisus Hristos , după ce la 40 de zile se înalţă la cer, 
la 10 zile de la Înălţare sau la 50 de zile de la Înviere trimite în lume pe cea de a treia persoană a Sfintei Treimi 
pe Sfântul Duh , de unde şi sărbătoarea creştină „ Pogorârea Sfântului Duh” . Aşadar pentru evrei a rămas pe 
mai departe Cincizecimea legată de Paştele iudaic iar pentru noi „Pogorârea Sfântului Duh”, legată de Învierea 
Domnului dar tot la 50 de zile de la Înviere. Pogorârea Sfântului Duh era promisă de Iisus ucenicilor înainte de 
patimi şi prorocită încă în Vechiul Testament. 
 Pentru noi cei din Nădrag , sărbătoarea are o importanţă deosebită, fiind şi hramul Bisericii noastre, o 
zi deosebită când se prăznuieşte şi „ Ruga localităţii”.   
 „Ruga” este prilej de adunare a fiilor satului ca oarecând la evrei la Ierusalim. Dar sărbătoarea sau 
„Ruga” îşi are originea de la rugăciunile mai deosebite ce se săvârşesc la Sfânta Biserică după care urmează 
masa festivă urmată de petrecerea cu muzică în curtea Bisericii sau la Club sau Căminul Cultural din 
localitate. Sărbătoarea durează 2 sau 3 zile  şi este tot ca la evrei una din sărbătorile importante ale creştinilor,  
alături de Înviere. Cu acest prilej transmitem tuturor credincioşilor noştri din Nădrag „Sărbători fericite” şi „La 
mulţi ani cu sănătate”. 
 
           AMIN  
 
           PREOT MIZUN MIHAI 
 
 
 
 
 Pentru Nădrag ruga nu a existat până acum 3 ani. Exista hramul bisericii de sărbătoarea Rusaliilor, dar 
nu şi ruga, aşa cum e obiceiul în Banat, prilej de a se întâlni neamurile şi prietenii la o masă festivă, ca mai 
apoi să iasă la horă în sat. 
 La toate acestea s-a gândit pe atunci cel care era proaspăt primar, Liviu Muntean. Şi uite aşa, creat 
precedentul, a devenit azi, tradiţie.  
 Domnul primar a căutat să ne aducă la rugă cântăreţi consacraţi, a căror nume nu este anonim, iar 
pentru copii, maşinuţe şi carusele, pentru distracţia şi plăcerea lor. 
 

RUGA LA NǍDRAG 
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 De rugă la Nădrag, au auzit satele din împrejurimi, chiar şi cele care au ruga în satul lor de Rusalii 
(Fârdea, Jupani etc.), vin să se distreze la noi. 
 E frumos să ne păstrăm tradiţiile, să nu le deformăm, ascultând doar manele, în loc de muzică 
populară. Muzica populară bănăţeană are frumuseţea ei de neegalat şi ar fi un mare păcat să se piardă în 
curente de muzică la modă. Jocul de doi şi hora trebuie să fie de bază, să nu fie uitate. 
 Luptăm pentru integrarea în Europa, dar să nu ne uităm tradiţiile, rădăcinile cele mai puternice ale unei 
naţii. 
 Aşa că de Rusalii, chemaţi-vă la masă rudele şi prietenii, ieşiţi cu ei la horă şi distraţi-vă! 
 
          EMILIA BRÎNDUŞESCU 
 
 
           

 
 
 
 În spaţiul alocat bunelor maniere , în acest număr vom vorbi despre ”ARTA CONVERSAŢIEI”. 
 Cel mai bun remediu pentru plictiseală este „conversaţia”. 

Există oare o reţetă pentru conversaţie?…Nu, din păcate! Este doar un domeniu în care unii au ocazia 
să-şi desfăşoare pe deplin puterea de seducţie, iar altora să comită gafă după gafă .Între ariditatea plictiselii şi 
pericolul ridicolului trebuie să parcurgem nişte etape cum sunt: tactul, discreţia, atenţia, însufleţirea, umorul, 
cultura, politeţea şi sinceritatea. 

Apar în conversaţie cel puţin două atitudini greşite. Există unele persoane foarte sigure pe ele , care 
polarizează conversaţia , îmbătându-se cu propriile lor cuvinte, vorbind fără încetare şi interzicându-le 
celorlalţi orice participare la discuţie. La cealaltă extremă , se situează a doua categorie: tăcuţii, timizii cei 
cărora le e frică teribilă să nu greşească sau să-şi manifeste vreo părere. 

„În orice conversaţie sunt două feluri de indivizi: pisălogii şi victimele.” 
Arta conversaţiei nu se învaţă ca nişte formule matematice. Ea este dobândită mai degrabă ca o limbă 

străină, respectând câteva reguli şi exersând-o la nesfârşit. Nici o conversaţie generală nu se poate prelungi 
multă vreme între zece sau douăsprezece persoane. De aceea musafirii trebuie grupaţi după anumite criterii. 

Veţi constata că cele mai reuşite reuniuni sunt acelea în care invitaţii au aceeaşi profesie sau acelaşi 
hobby. 

Dar viaţa socială ne pune în situaţia să avem relaţii cu oameni din diferite domenii de activitate, cu 
diverse preocupări. De aceea , de multe ori, suntem gazde ale unor petreceri în care asistenţa este eterogenă. 
Obligaţia noastră este să-i antrenăm pe cei prezenţi în discuţii plăcute, accesibile tuturor. 

Un subiect , cel mai important, este cel al banilor. Dacă ester permis să discuţi la o petrecere despre 
preţul unei călătorii, este o gafă să discuţi preţul unui cadou. Asemenea gafe ne fac să-i cunoaştem pe cei 
parveniţi de la o poştă. Dar culmea  prostului gust este să te plângi de lipsa banilor, de necazurile din familie 
sau de la serviciu. 

Tot o gafă e ca la o petrecere să ceri consultaţii unui om de meserie. 
Banii, grijile familiale sau profesionale, consultaţiile de orice fel sunt teme de ocolit. De asemenea, 

discuţiile despre politică şi religie sunt considerate tabu. 
  Arta replicii şi conversaţia agreabilă  
Trebuie să fi întotdeauna atent la ceea ce spui, astfel încât să nu-ţi pui interlocutorul în inferioritate, 

chiar dacă eşti mai instruit sau mai informat decât el. Asta nu înseamnă că trebuie să-i dai mereu dreptate 
celuilalt. A şti să asculţi este o  artă ,iar a te abţine să dai mereu sfaturi este o dovadă de înţelepciune . 

Este bine să respecţi opinia celuilalt, chiar dacă diferă de a ta. Asta nu 
înseamnă să renunţi automat la propria-ţi opinie şi nici s-o consideri minoră. Nimic nu te împiedică să-ţi susţii 
ideea în cadrul discuţiei Fă-o fără a-ţi jigni interlocutorul. 

 
 

CODUL BUNELOR MANIERE 
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Să fim atenţi cu cine ”conversăm. Să nu discutăm cu oricine, fără discernământ, anumite subiecte 

deoarece riscăm ca spălătoreasa noastră, o femeie foarte cumsecade de altfel, să umple târgul cu necazurile 
noastre! 

Dacă suntem din întâmplare într-o societate alcătuită din persoane cu un nivel de pregătire mai înalt 
decât al nostru, prudent este să nu deschidem gura; cel puţin nu riscăm să ne facem de râs! 

   Complimentele    
Micile complimente întreţin conversaţia, aşa cum micile cadouri întreţin prieteniile. Nu este o ipocrizie 

să-i faci un compliment stăpânei casei asupra gustului bun al mâncării, chiar dacă nu a gătit-o ea. Dar să-i spui 
unei femei de 60 de ani, că ai luat-o drept fiica ei nu este un compliment ci o impoliteţe. 

A face complimente exagerate este o lipsă de tact, dar a cere să ţi se facă este o dovadă de prostie. Să-i 
lăsăm pe ceilalţi să ne aprecieze după fapte nu după vorbe. Categoriile de oameni ce ţin să se prezinte singuri 
cu calităţile pe care le au, nu obţin încrederea celor din jur, dimpotrivă ei trezesc suspiciuni.  

Mai sunt multe de spus despre „ Arta conversaţiei” , deci vom continua cu aceasta în numărul viitor. 
 
     EMILIA BRÎNDUŞESCU 

 
 
 

Montaigne [Michel Eyquem de ] -eseist şi moralist francez  
Montaigne spunea despre medici: 
-Ferice de ei. Succesele lor strălucesc în soare, în vreme ce pe erorile lor le acoperă pământul. 

 
Montaigne spunea: 

-Adesea dragostea face să treacă timpul, timpul face însa totdeauna să trecă dragostea. 
 

Cineva îi povestea lui Montaigne că în anumite insule mai trăiesc încă popoare barbare , care îşi 
mănâncă  prizonierii morţi. Montaigne îi răspunde prompt: 
 -Nu ştiam ! Oricum a devora un mort e mult mai puţin grav şi mai puţin barbar decât a-l arde de viu, 
cum facem noi ,europenii şi ceea ce e şi mai rău , în numele religiei. 
 
Moravia Alberto – scriitor italian  
 

Plictisit, într-o societate în care femeile cu flecăreala lor nu mai dădeau răgaz şi bărbaţilor să ia 
cuvântul, Moravia explodă: 
 -Când o femeie îşi laudă prea mult virtuţile, ori le-a pierdut de mult ori o costă prea scump să şi le 
păstreze. 
 Şi altul adaugă: 
 -Cine crede în femei se înşeală, cine nu crede rămâne de asemenea înşelat. Femeia este deci , 
primejdioasă oricând , dincolo de bine şi de rău . 
 
Tudor Muşatescu -dramaturg român  
 
O tânără admiratoare a scrierilor lui Muşatescu îl întrebă într-o bună zi pe dramaturg: 
 -Ce este un alibi, maestre? 
 -Un alibi? - zâmbi mucalitul Tudor Muşatescu. Nimic mai simplu: Alibi este dovada criminalului că el 
nu a fost de faţă când şi-a ucis victima. 
 
Alfredo Panzini – scriitor italian 

Panzini , când era profesor la Institutul tehnic , auzi sunând telefonul din Cancelarie. O voce de copil 
spunea:  
 -Domnule profesor vă anunţ că fiul meu fiind bolnav nu vine la scoală. 
 -Bine – răspunse Panzini – dar cu cine vorbesc? 

UMOR CELEBRU 
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 -Tatăl meu e la telefon, domnule profesor! - se auzi la celălalt capăt al firului. 
 
NICOLO MACHIAVELLI –scriitor, istoric şi om politic italian 
 
Acuzat într-o zi că prin opera sa îi învăţase pe tirani cum să cucerească puterea, Machiavelli cu un aer grav şi 
majestuos răspunse:  
 -E adevărat , dar tot eu i-am învăţat şi pe tiranizaţii cum să-i năruie pe tirani! 
 
Cardinalul de Rouen îi spuse lui Machiavelli : 
 -Voi italienii, nu vă pricepeţi la război! 
 -Şi voi , francezii, nu vă pricepeţi la politică!- replică Machiavelli! 
 
 
TITU MAIORESCU -  publicist român şi om politic, teoretician, literat 
 
Pe vremea când Titu Maiorescu înfiinţase revista „Convorbiri literare” , un redactor îi vorbi astfel: 
 -Domnule director, am impresia că salariul meu nu corespunde capacităţii mele intelectuale, în sfârşit, 
posibilităţilor mele… 
 -Sunt convins de tot ce spui şi încă de mult timp- îi răspunse Maiorescu- dar m-am gândit că nu te pot 
lăsa pe drumuri! 
 
 
 
 
   GLUME 
 

 
-Chelner ! 
-Da , domnule? 
-Poţi să-mi mai prăjeşti puţin puiul? Îmi mănâncă toată salata! 
 
 
Un om în vârstă doreşte să emigreze . La completarea formalităţilor , este întrebat de către oficialităţi de ce. 
 -Datorită homosexualităţii... 
 -Cum aşa? 
 -Păi, în timpul naziştilor se pedepsea chiar cu moartea, după aceea cu închisoare, iar acum este permisă 
prin lege. Aş dori să emigrez până nu devine obligatorie. 
 
 
Iţic şi Ştrul erau prieteni. Moare Ştrul. Iţic se duce la mica publicitate să dea un anunţ. Scrie:”Ştrul mort “ 
Funcţionara îi spune: 
 -Oricum se taxează pe minimum patru cuvinte. 
 Iţic se gândeşte şi scrie: 
 “Ştrul mort vând Trabant”. 
 
 

Cred că aţi aşteptat cu nerăbdare numărul 4 al ziarului nostru „Foaia Nădrăgeană” . Ne cerem scuze 
pentru această întârziere. Se datorează faptului că doi membri ai colectivului de redacţie au fost în concediu în 
această perioadă. 
 Vă mulţumim pentru înţelegere . 
 
Colectivul de redacţie: Brânduşescu Emilia, preot Mizun Mihai,  Balaş Dorina,  Wagner Marian. 
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HOTĂRÂREA nr. 36 din 07 aprilie  -privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unui serviciu pentru întocmirea proiectului 
tehnic aferent obiectivului :   „Reparaţie cu piatră a străzilor din comuna Nădrag ”   
  
HOTĂRÂREA nr. 37 din 22 aprilie 2008 - privind aprobarea încheierii unei asocieri în participaţiune în vederea construirii 
şi exploatării  unei staţii de distribuire a carburanţilor în comuna Nădrag.  
  
HOTĂRÂREA nr. 38 din 22 aprilie 2008 - privind aprobarea participării Consiliului Local al comunei Nădrag la 
Parteneriatul încheiat pentru realizarea proiectului „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele Găvojdia, Criciova, 
Nădrag şi Ştiuca judeţul Timiş”  
 
HOTĂRÂREA nr. 39 din 22 aprilie 2008  -privind aprobarea participării Consiliului Local al comunei Nădrag la 
cofinanţarea cheltuielilor suportate de membrii Parteneriatului încheiat pentru realizarea proiectului „Colectarea şi transportul 
deşeurilor în comunele Găvojdia, Criciova, Nădrag şi Ştiuca judeţul Timiş” 
 
HOTĂRÂREA nr. 40 din 22 aprilie 2008  - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Colectarea şi 
transportul deşeurilor în comunele Găvojdia, Criciova, Nădrag şi Ştiuca judeţul Timiş” 
 
 
 
 
 
 

În fiecare an la 21 Mai Biserica Ortodoxă îşi aduce aminte de cei care sunt întocmai cu apostolii şi de Dumnezeu 
încoronaţii împăraţi Constantin şi Elena. 

Dacă s-a arătat vreodată în chip vădit mâna lui Dumnezeu în istoria Bisericii Sale, apoi aceasta a fost în zilele lui 
Constantin cel Mare. 

Sunt cunoscute patimile ce le-au îndurat creştinii sub împăraţii păgâni timp de peste trei veacuri. Cezarii romani, 
începând cu Nero, au încercat să şteargă orice urmă de creştinism prigonind cu o ură şi o cruzime nemaipomenită pe ucenicii 
lui Hristos, dar încercarea le-a fost zadarnică. 

Sprijinită de Dumnezeu, Biserica nu numai că a rezistat , ci dimpotrivă , s-a întărit.. 
Sângele creştinilor s-a făcut sămânţă pentru noi creştini încât Evanghelia la începutul veacului IV era vestită în toată 

lumea cunoscută până atunci. 
Aşa cum Moise a fost o personalitate providenţială care a scos  poporul evreu din robia egipteană, tot la fel apare în 

istorie şi Constantin cel Mare care avea să pună capăt persecuţiilor la anul 313 prin edictul de la Milan prin care religia creştină 
devenea liberă în tot imperiul 

Dar această faptă nu a fost întâmplătoare ci a fost voia lui Dumnezeu pentru că înainte de a porni la luptă împotriva lui 
Maxenţiu, lui Constantin i se arată o cruce pe cer pe care scrie: „Cu acest semn vei învinge” şi cu o armată mult mai mică , dar 
cu ajutorul lui Dumnezeu, Constantin cel Mare câştigă bătălia şi devine singurul împărat al romanilor. 
 După ce a dăruit creştinismului libertatea, Constantin cel Mare şi-a câştigat alt merit: acela de a asigura unitatea 
Bisericii creştine, prin convocarea primului sinod ecumenic la anul 325 la Niceea la care participă 318 sfinţi părinţi din toată 
lumea pentru a restabilii adevărul cu privire la erezia lui Arie- preotul care învăţa greşit cu privire la Dumnezeu Fiul afirmând 
că Fiul este o apariţie în timp şi nu naştere din veci din Tatăl , ci o creatură a Tatălui. 

Arie a fost condamnat şi liniştea în Biserică şi unitatea ei a fost restabilită. 
Tot în această perioadă mama sa Elena a pornit la Ierusalim să găsească crucea pe care a fost răstignit Domnul Iisus, 

găsind în final toate cele trei cruci, dar cea pe care a fost răstignit Iisus a fost descoperită prin minunea care s-a făcut prin voia 
lui Dumnezeu. Un bolnav a fost adus şi s-a atins de o cruce apoi de alta iar când s-a atins de cea din urmă s-a făcut sănătos şi 
astfel a fost descoperită cu adevărat crucea lui Iisus. 

Tot Constantin cel Mare îşi mută reşedinţa în noul centru – Constantinopo l(Istanbulul de azi). 
Mai sunt şi alte multe fapte ale celor doi dar Biserica îşi aduce aminte în fiecare an de ei împlinind ce spune Sfântul 

Pavel „ Aduceţi-vă aminte de mai marii noştri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu şi văzând cum şi-au săvârşit ei viaţa 
să le urmaţi şi voi credinţa. Evrei 13,7. 

 
 
         AMIN 
        Preot MIZUN MIHAI 

 
 

SFINTII  ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA 

CUVÂNT DE MULŢUMIRE 
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Luna aprilie, pentru o parte din elevii şcolii noastre, a fost una plină de 
concursuri. 

Implicarea copiilor în diferite evenimente (concursuri, olimpiade), nu face decât să le mărească interesul pentru 
receptarea lucrurilor de care sunt atraşi în mod special şi să le dea încredere în viitor, în primul rând lor, dar şi părinţilor sau 
cadrelor didactice. Dar, să nu uităm că performanţele trecute nu garantează rezultatele viitoare. 

Doamna Ionescu-Moratelli Claudia ne-a informat că, în data de 18 aprilie, anul curent, 3 dintre elevii Grupului Şcolar 
„Traian Grozăvescu” au participat la Concursul Judeţean de Comunicări Ştiinţifice „INFO-TEH”, obţinând locul 9. Cei trei 
sunt: Bagiu Daiana-Simona, Faur Cristina-Larisa, Juratoni Daniel-Adrian din clasa a X-a. 

La Târgul Liceelor Timişene, Bagiu Daiana-Simona, Faur Cristina-Larisa si Lăzărescu Gabriel-Cristian, au 
prezentat planul de şcolarizare pe anul 2008-2009, lucrări realizate de elevii noştri şi premii obţinute în anul precedent. Târgul 
a avut loc în perioada  23-24 aprilie la  Centrul Regional de Afaceri Timişoara. 

În perioada 28.04.2008-4.05.2008, domnul profesor Dumescu Dan împreună cu doamna profesoară Luminosu 
Mihaela, au însoţit un grup de 6 elevi ai şcolii noastre la Tabăra Interjudeţeană de Matematică Buziaş, unde cei 6 copii şi-au 
arătat capacităţile la materia sus menţionată. Micii matematicieni sunt: Băban Marian, Luntraşu Andreea, Măran Lorena, 
Flocan Alexandru, Puricaru Elena, Vodă Andreia. Dintre cei enumerati, Băban Marian a obţinut locul I şi Măran 
Lorena, menţiune. 

Acum să trecem la artă şi, dacă vă mai amintiţi, în primul număr al ziarului, vă spuneam că talentaţii copii de la 
Cercul de creaţie plastică condus de doamna Crivineanţu Mirela, participă la Concursul naţional intitulat „Muzica Sferelor” 
care avea 3 secţiuni, respectiv pictură, creaţie de mărţişoare şi de felicitări. În momentul de faţă, doamna învăţătoare ne-a 
anunţat că rezultatele nu au întârziat să apară şi, 4 copii au câştigat diferite locuri: locul I a fost obţinut de Bălan Adela din 
clasa a.III-a A la secţiunea mărţişoare. Locul al II-lea a reuşit să îl ocupe Prună Mirabela la secţiunea felicitări, locul al III-lea 
a fost obţinut de Rusu Cezara din clasa a VIII-a B pentru pictură şi tot locul III, Franţescu Laurenţiu din clasa I pentru 
secţiunea felicitări. 

Copiii de la Cercul de creaţie plastică au mai participat la un concurs de pictură intitulat Simpozionul naţional - 
„Materialitate şi imagine în arta modernă”. Vă anunţăm despre rezultate în numărul viitor. 

Noi îi felicităm pe toţi pentru premiile obţinute şi le dorim succes pe viitor. 
Cadrele didactice împreună cu elevii, vă doresc un mai călduros şi să aveţi parte de tot ce vă doriţi! 

         ADRIANA WACHSMAN 
 

 
 Dintr-o discuţie avută cu domnul primar Liviu Muntean, am aflat că                                       
dânsul apreciază foarte mult munca, oamenii care muncesc pentru bunăstarea comunei şi a 
lor personală , dar că uneori obosim de atâta muncă şi este necesară puţină distracţie. 

 În timpul mandatului său , a organizat o serie de baluri , care au avut un real succes şi care au făcut plăcere 
participanţilor. 
 Deşi este campanie electorală , asta nu înseamnă că nu ne putem distra. 
 Dânsul a venit cu o propunere, căreia sper ca cei vizaţi să îi dea curs 
  Doreşte să organizeze un bal în cursul lunii mai:-Balul administraţiei  şi Balul pensionarilor  în data de 24. 05. 2008 
 La Balul administraţiei sunt invitaţi domnii profesori, învăţători, personalul auxiliar al şcolii, administratori ai firmelor 
din comună , consilierii şi bineînţeles angajaţii Primăriei. 
 Balul pensionarilor s-a mai organizat acum doi ani şi a avut un mare succes. Sper dragi pensionari că veţi da curs 
invitaţiei şi veţi veni. 
 Dumnealui , vă invită şi vă aşteaptă cu drag. 
          EMILIA BRÎNDUŞESCU 
 

 
Suntem în plină campanie electorală , avem candidaţi pentru Primărie , avem 
promisiuni electorale.  

 Până aici totul e bine şi frumos, dar trebuie să fim foarte atenţi când cineva ne promite lucruri grandioase. Trebuie să 
ne punem problema, sunt realizabile aceste promisiuni, cu ce fonduri, cu ce efort din partea noastră , a tuturor. 
 Pe de altă parte nu avem voie să ne apuce lehamitea, asta ar însemna să dăm mână liberă unor ambiţioşi care să ne 
decidă soarta comunei. 
 Avem dreptul la vot , atunci hai să-l folosim . Dragi cetăţeni ai comunei , nu vă risipiţi dreptul de a hotărî soarta 
comunei noastre. A început să prindă viaţă , să înflorească , nu avem voie să o lăsăm de izbelişte. 
 Rugămintea mea este : îmbrăcaţi-vă de sărbătoare, ieşiţi la o plimbare şi exprimaţi-vă votul. 
 Doriţi să votaţi un anume candidat, foarte bine; veniţi şi votaţi-l. Nu lăsaţi pe altcineva să hotărască în locul 
dumneavoastră. 
 Înainte de toate însă urmăriţi pe tot parcursul campaniei ,toţi candidaţii. Urmăriţi-le mişcările , promisiunile , 
denigrările la adresa celorlalţi candidaţi , puneţi în balanţă totul şi apoi vedeţi cine merită votul vostru. 

EXPRIMAREA VOTULUI 

PARTICIPĂM ŞI CÂŞTIGĂM 

INVITAŢIE LA BAL 



 Sper din tot sufletul să nu greşim şi apoi să batem pasul pe loc 4 ani. Ar fi un salt uriaş înapoi, iar noi nu ne dorim 
acest lucru şi nici nu este bine pentru comuna noastră. 
 Ca şi cuvânt de încheiere: - Mergeţi la vot ! 
 
          EMILIA BRÎNDUŞESCU 
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            NEAG TEODOR 
 
 
 

V-am promis în numărul trecut că voi reveni cu rubrica: ”Cum şi   cui    ne 
adresăm?” 

 Având în vedere că e democraţie [prost înţeleasă] uităm să, fim manieraţi şi ne luăm unele libertăţi care nu fac parte 
din nici un cod. 
 Deci să începem cu „E permis să te adresezi unor necunoscuţi?”… Da şi nu – depinde de situaţie . 
 A interpela pe cineva poate fi un semn de obrăznicie, dar şi un simplu mijloc de a ieşi din încurcătură . 

Spre exemplu într-un oraş străin este absolut normal să întrebăm pe cineva care este drumul spre o gară sau cel spre o 
catedrală celebră. Este suficient să salutăm şi apoi, politicos, să spunem ce dorim. O dată informaţia obţinută , vom mulţumi 
politicos înainte de a pleca în direcţia indicată. 

Nu vom interpela persoane în vârstă sau persoanele grăbite şi nici femeile[atenţie bărbaţi]. E de preferat să ne adresăm 
agentului de circulaţie, unui şofer de taxi sau unui vatman . 

„Problema titlurilor – politeţe sau formalism?” 
În faţa lui Dumnezeu şi a legii oamenii sunt egali şi cu toate acestea istoria omenirii este de multe ori expresia 

vanităţii omului. Între aceasta şi etalarea cu ostentaţie a titlurilor n-a fost decât un pas. 
Bunul-simţ şi aprecierea corectă a efortului depus în şcoală ne obligă să luăm în consideraţie competenţa individului şi 

nu titlul cu care se prezintă . 
Astăzi a avea diplomă fără a fi în stare să faci dovada cunoştinţelor tale într-un anumit domeniu, nu îţi asigură un loc 

în societate sau o slujbă. 
De câţiva ani au apărut titluri noi – manager, boss, patron. 
Nu sună bine nici” Patroane” nici „Domnule patron” . E de preferat să ne adresăm cu numele de familie al acestuia: 

„Domnule Ionescu” nicidecum „Şefule”. 
Dacă nu cunoaştem numele persoanei , dar ştim ce profesie are putem spune: „Bună ziua domnule profesor [doctor, 

inginer]. 
Dacă suntem subalterni , titlul este absolut obligatoriu. 
Dar nici cei care sunt în funcţie nu trebuie să uite să fie politicoşi cu subalternii. 

CODUL BUNELOR MANIERE 

ALEGERI LA NĂDRAG 

La Nădrag e primăvară, 
„Mai „îşi face mendrele, 
Prin vitrine multe clipuri 
Semn că vin alegerile! 
 
Cei din fruntea Primăriei 
Au pe frunte toată stima; 
Şi au dreptul ca să spere 
Că vor fi aleşi din prima! 
 
Realizări? Sunt la tot pasul, 
Muncind bine , bată-i vina, 
Apa rece de la munte 
Ajunge şi la Crivina! 
 
Parc , alei , bănci pe la blocuri 
Dau aspect de bunăstare 
Drum spre Padeş , drum ca lumea 
Este semn de „Lucru”mare! 
 
Cosmote ne intră-n case 
Printre ace verzi de brad 
Azi vorbim cu toată lumea, 
Azi se ştie de Nădrag. 

 

Putem spune , putem zice, 
Că-i momentul potrivit 
Fost primar şi viitorul 
E primarul”Favorit”! 
 
Putem spune, putem zice 
Când alţii se zbenguie, 
C-am făcut şi că vom face 
În Nădrag ce trebuie. 
 
Nădrăgeni , cu mic cu mare, 
Să votăm cu inima 
C-am legat printr-o conductă 
Nădragul de Crivina. 
 
Prin brazii săgetaţi spre ceruri 
Se simte izul cald de fag 
La viitoarele alegeri 
Nu sunt surprize la …Nădrag! 
 



Să nu uităm că orice om are dreptul să fie numit „domn”  sau „doamnă „ şi că folosirea acestui apelativ este în primul 
rând un semn al educaţiei dumneavoastră. 

„Când şi cui putem spune „tu”? 
Aici există două reguli – 1 –tutuirea nu se face decât când eşti sigur că este binevenită; 

            2 – iniţiativa de a spune tu o poate avea persoana mai în vârstă , superiorul sau doamna. 
La vârste apropiate, la cei din medii sociale asemănătoare , cu acelaşi grad de cultură, este chiar ridicol să spunem 

mereu dumneavoastră. 
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Azi nu se mai spune părinţilor „ dumneata” ,ci li se spune mama , tata sau pe numele mic. 
Dacă atmosfera este destinsă şi calmă , dacă relaţiile se bazează pe respect şi afecţiune profundă , totul este OK. Nu 

este cazul să ne formalizăm şi să considerăm familia respectivă prost crescută. 
Şi pentru socrii se poate adopta aceeaşi situaţie , ca al părinţilor, dacă aceştia acceptă. 
Revenim în numărul următor cu „Arta conversaţiei” 
 
[Fragmente culese din” Codul bunelor. maniere „, al editurii Humanitas scrise de Aurelia Anastasia Marinescu]. 
 
     EMILIA BRÎNDUŞESCU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUGA ÎN BANAT 

Poace fi dă m ii dă ani, 
În  a vrem ilor năvală, 
Pă unge trăiesc ţărani 
S-o pus lum ea-n rânduială. 
 
N u dă alta,dar la ţară, 
N u-i vrem e dă leneveală; 
V ice,hoare,casă,m asă, 
Loc d-ogină nu  prea-ţ lasă !  
 
Dă nu-i dai lături,agică, 
Porcu-n cocină coică 
Şî calu ’ flăm ând nechează…  
Som nu-ţ fu je,m incea-i trează…  
 
D ar făr’dă bună m âncare 
N ici ţăranii nu-s înstare 
M uncili la câm p să-ş facă 
D ară m i-ce să petreacă ! 
 
D -aia , după rânduială, 
S-o brogit –  m are scofală ! –  
Z âle-anum e dă ogină, 
Dă joc,vorbă, m asă p lină …  
 
U na-i D um inica sfântă 
Când pră D om nul toţ îl cântă 
Ş-alta-i ruga (odată-n  an , 
Când e-al bisăricii h ram  ). 
 
Cu  m ulce dzîle-năince, 
Tot gospodaru’ cu m ince, 
Casa dă rug-o găceşce 
Şî goşcii la rugă-i pofceşce, 
 
Că nu-i altă m are fală 
Să ai casa-n rânduială, 
Bucace bune pră m asă 
Petrecerea fain să iasă  

G oşcii ce-n  prag o să-ţi vină 
S-aibă parce dă ogină, 
Tot aşa să ce cinstească 
La a lor rugă ţărănească. 
 
Şî cum  ,D oam ne,rău să fie, 
Cu gustări şî cu  răchie, 
Cu zupă,sarm e,friptură 
Ş-alce bunătăţ la gură… ! 
 
Ş-apoi joc şî voie bună 
Cu m uzicanţî-m preună 
Că acasă n-ai p leca 
U n an d-ar ţîne ruga ! 
 
V rem ea însă iuce trece 
Când om u’ bine.ş petrece…  
Şî rugănii, tot aşa, 
A casă n-ar măi pleca… !! 
 
… D ar, iacă ce-o  păţît odat’ 
U nu leneş şî obraznic, 
Ce-acasă n-o măi plecat 
D upă zâlili dă prazn ic…  
 
D upă rugă-n  zâua-tria, 
Om u nostru -ncet să scoală, 
… dar şcergura nu-i acia 
O brazu ud  să ş-îl sceargă 
    D upă ce cu -apă să spală…  
 
Frace Ioane,nu-i prosopu’ 
     Z ice om u cu  năcaz; 

- Ce să faci cu el măi frace 
Pă-ce tu măi ai obraz ?.... 
 

 



 
 
     PEŢA PETRU 
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 GLUME : 
 
Un tip se uita la televizor şi se trezeşte cu o tigaie în cap de la nevastă-sa: 

- Asta pentru ce este, dragă? 
- Ce e cu numele Laura Jonson , scris pe biletul acela? 
- A, este numele unui cal pe care am pariat la cursele de cai! 

Pleacă tipa liniştită… A doua zi , iarăşi se trezeşte tipul cu o tigaie şi mai zdravănă în cap. 
- Asta pentru ce mai e, dragă? 
- Te-a sunat calul! 

 
 
Un canibal cu fiul lui văd un avion. Fiul zice: 

- Tată , acela se mănâncă ? 
- Nu tot , fiule , numai miezul! 
-  

 
    

                 Gandolin (Luigi Arnaldo Vassalo) – ziarist italian 
   Câţiva prieteni discutau cu Gandolin despre experienţa care vine odată cu vârsta. 
- Da , - observă marele ziarist- timpul este într-adevăr cel mai mare maestru , dar are un mare defect , îşi ucide elevii 

tocmai când au impresia că i-au înţeles mai bine lecţiile. 
 
Johann Wolfgang Goethe – scriitor german 
 Unui individ care-i reproşa câteva neologisme folosite de Goethe , poetul i-a răspuns : 

- Puterea şi bogăţia unei limbi nu constă în a elimina , ci în a acumula. 
 
 

Goethe se afla pe o cărare îngustă din parcul Weimar . La un moment dat  se pomeni faţă în faţă cu unul din cei mai 
acerbi critici ai săi .Cu îngâmfare criticul nu se abţinu şi-i spuse: 

- Nu mă dau în lături în faţa unui nebun ! 
- Eu da – îi răspunse zâmbind , Goethe , şi-i facu loc să treacă. 

 
Wilhelm Grimm – sriitor şi filolog german 
 
 Într-o bună zi se prezentă în faţa lui Grimm un student francez care , deşi studia la Berlin de trei ani , nu reuşise să 
înveţe deloc germana. Tot el îi spuse cu impertinenţă filologului german: 

 - E oribilă germana! E o limbă ca un nechezat de cai … 
Şi cine ştie ce mai vroia să adauge. Dar Grimm , privindu-l cu mare ironie , îi tăie elanul : 

- Se prea poate să ai dreptate. Acum înţeleg de ce măgarii n-o pot învăţa nici în trei ani. 
 
Heinrich Heine – poet german 
 
Boala lui Heine se tărăgăna atât de mult , încât mai toţi prietenii pregetau să-i facă vizite. Într-o zi totuşi , veni al el Hector 
Berlioz . Heine îi spuse: 

- În toate eşti un original , Berlioz! 
- De ce ? – întrebă uimit celebrul compozitor . 
- În ciuda avantajului de a mă şti prietenii mereu acasă , nu mă mai vizitează nici unul … 

 
Victor Hugo – poet şi romancier francez  
 
Renumitul scriitor francez , Victor Hugo , călătorea spre Prusia . La graniţă e întrebat cu ce se ocupă . 

- Scriu – răspunse laconic Hugo . 
Gănicerul îi răspunse : 
- Bine , bine , scriem cu toţii . Eu v-am întrebat cum vă câştigaţi mijloacele de existenţă. 

UMOR CELEBRU 



- Cu pana – răspunse flegmatic scriitorul. 
- Să scriem deci :”Victor Hugo , negustor de pene”- murmură cel care-l interogase. 
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