


La realizarea acestui almanah au fost folosite materiale apărute 
în ziarul „Dudeșteanul” în anul 2016, pentru a păstra cronologia

exactă a evenimentelor petrecute în comunitatea dudeșteană.

Almanahul „Dudeșteanul 2017” poate ) citit și pe site-ul 
Primăriei Dudeștii Noi

www.primariadudestiinoi.ro
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Calendar 2017

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE
JANUARY FEBRUARY MARCH

L 2 9 16 23 30 L 6 13 20 27 L 6 13 20 27
M 3 10 17 24 31 M 7 14 21 28 M 7 14 21 28
M 4 11 18 25 M 1 8 15 22 M 1 8 15 22 29
J 5 12 19 26 J 2 9 16 23 J 2 9 16 23 30
V 6 13 20 27 V 3 10 17 24 V 3 10 17 24 31
S 7 14 21 28 S 4 11 18 25 S 4 11 18 25
D 1 8 15 22 29 D 5 12 19 26 D 5 12 19 26

APRILIE MAI IUNIE
APRIL MAY JUNE

L 3 10 17 24 L 1 8 15 22 29 L 5 12 19 26
M 4 11 18 25 M 2 9 16 23 30 M 6 13 20 27
M 5 12 19 26 M 3 10 17 24 31 M 7 14 21 28
J 6 13 20 27 J 4 11 18 25 J 1 8 15 22 29
V 7 14 21 28 V 5 12 19 26 V 2 9 16 23 30
S 1 8 15 22 29 S 6 13 20 27 S 3 10 17 24
D 2 9 16 23 30 D 7 14 21 28 D 4 11 18 25

IULIE AUGUST SEPTEMBRIE
JULY AUGUST SEPTEMBER

L 3 10 17 24 31 L 7 14 21 28 L 4 11 18 25
M 4 11 18 25 M 1 8 15 22 29 M 5 12 19 26
M 5 12 19 26 M 2 9 16 23 30 M 6 13 20 27
J 6 13 20 27 J 3 10 17 24 31 J 7 14 21 28
V 7 14 21 28 V 4 11 18 25 V 1 8 15 22 29
S 1 8 15 22 29 S 5 12 19 26 S 2 9 16 23 30
D 2 9 16 23 30 D 6 13 20 27 D 3 10 17 24

OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

L 2 9 16 23 30 L 6 13 20 27 L 4 11 18 25
M 3 10 17 24 31 M 7 14 21 28 M 5 12 19 26
M 4 11 18 25 M 1 8 15 22 29 M 6 13 20 27
J 5 12 19 26 J 2 9 16 23 30 J 7 14 21 28
V 6 13 20 27 V 3 10 17 24 V 1 8 15 22 29
S 7 14 21 28 S 4 11 18 25 S 2 9 16 23 30
D 1 8 15 22 29 D 5 12 19 26 D 3 10 17 24 31
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Calendar 2018

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE
JANUARY FEBRUARY MARCH

L 1 8 15 22 29 L 5 12 19 26 L 5 12 19 26
M 2 9 16 23 30 M 6 13 20 27 M 6 13 20 27
M 3 10 17 24 31 M 7 14 21 28 M 7 14 21 28
J 4 11 18 25 J 1 8 15 22 J 1 8 15 22 29
V 5 12 19 26 V 2 9 16 23 V 2 9 16 23 30
S 6 13 20 27 S 3 10 17 24 S 3 10 17 24 31
D 7 14 21 28 D 4 11 18 25 D 4 11 18 25

APRILIE MAI IUNIE
APRIL MAY JUNE

L 2 9 16 23 30 L 7 14 21 28 L 4 11 18 25
M 3 10 17 24 M 1 8 15 22 29 M 5 12 19 26
M 4 11 18 25 M 2 9 16 23 30 M 6 13 20 27
J 5 12 19 26 J 3 10 17 24 31 J 7 14 21 28
V 6 13 20 27 V 4 11 18 25 V 1 8 15 22 29
S 7 14 21 28 S 5 12 19 26 S 2 9 16 23 30
D 1 8 15 22 29 D 6 13 20 27 D 3 10 17 24

IULIE AUGUST SEPTEMBRIE
JULY AUGUST SEPTEMBER

L 2 9 16 23 30 L 6 13 20 27 L 3 10 17 24
M 3 10 17 24 31 M 7 14 21 28 M 4 11 18 25
M 4 11 18 25 M 1 8 15 22 29 M 5 12 19 26
J 5 12 19 26 J 2 9 16 23 30 J 6 13 20 27
V 6 13 20 27 V 3 10 17 24 31 V 7 14 21 28
S 7 14 21 28 S 4 11 18 25 S 1 8 15 22 29
D 1 8 15 22 29 D 5 12 19 26 D 2 9 16 23 30

OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

L 1 8 15 22 29 L 5 12 19 26 L 3 10 17 24 31
M 2 9 16 23 30 M 6 13 20 27 M 4 11 18 25
M 3 10 17 24 31 M 7 14 21 28 M 5 12 19 26
J 4 11 18 25 J 1 8 15 22 29 J 6 13 20 27
V 5 12 19 26 V 2 9 16 23 30 V 7 14 21 28
S 6 13 20 27 S 3 10 17 24 S 1 8 15 22 29
D 7 14 21 28 D 4 11 18 25 D 2 9 16 23 30
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Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de

cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

(marți, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâm-

bătă, 15 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12

iunie– miercuri, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (marți, 1 au-

gust - luni, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiem-

brie - duminică, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite
Liturghii

Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio
Sfântă Liturghie): miercuri şi vineri, în săptămâna
Lăsatului sec de brânză (22 şi 24 februarie); luni
şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfintelor
Paşti (27 și 28 februarie); în Sfânta şi Marea Vine ri
(14 aprilie); vineri înaintea Naşterii Domnului (22
decembrie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvâr-
şeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 5, 12, 19 și 26
martie; 2, 13 și 15 aprilie; 25 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvâr-
şeşte în zilele de rând din Postul Sfintelor Paşti
(luni - vineri), până în Sfânta şi Marea Miercuri in-
clusiv, cu excepția zilelor de luni și marți din prima
săptămână a Postului Mare.

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvâr-
şeşte în toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc 
parastase

În toate duminicile de peste an; la Praznicele
Împărăteşti (la Înălțarea Domnului se va săvârși
doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând
(luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele aliturgice;
în perioada de la Duminica Floriilor până la 
Duminica Sfântului Apostol Toma (9 - 23 aprilie);
în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25
decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (duminică, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare

naţională (marți, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei

antinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (marți, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (miercuri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 4 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 20 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii

pentru mediu (vineri, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (luni, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 25 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul

României (joi, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care 
nu se lucrează 

Anul Nou (duminică, 1 şi luni, 2 ianuarie)
Unirea principatelor Române (marți, 24 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (luni, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 16 şi

luni, 17 aprilie)
Ziua Internațională a Copilului (joi, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 4 şi

luni, 5 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (marți, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul

României (joi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (vineri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (luni, 25 şi marți,

26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2017)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an

(enumerate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-

2 februarie; 24-25 mai; 3-5 iunie; 15 august; 13-
14 septembrie) 

De luni după lăsatul secului de carne pentru
Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apostol
Toma (20 februarie-23 aprilie) 

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25
decembrie-6 ianuarie)

RÂNDUIELI BISERICEŞTI ÎN ANUL 2017
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Vin colindătorii, cum veneau odată, leru-i ler,
Să colinde-n seara asta minunată, leru-i ler,

Dar li-i gura arsă şi li-s ochii-n lacrimi, leru-i ler
Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, leru-i ler.

Gazdelor creştine să-i primiţi în casă, leru-i ler,
Şi cum se cuvine să-i poftiţi la masă, leru-i ler

Ni-i trimite sfântul să ne-‘ncerce mila, leru-i ler,
Domnii mari de astăzi să-şi deschidă vila, leru-i ler.

Şovăielnic pasul, mâinile plăpânde, leru-i ler,
Tremurat li-i glasul, nu ştiu să colinde, leru-i ler,

Dacă stau la poartă şi nu zic nimica, leru-i ler,
Domnilor de astăzi să v-apuce frica, leru-i ler.

Mută-i întrebarea ce răsună afară, leru-i ler,
Am murit degeaba, ce-aţi făcut din ţară, leru-i ler,

Tot în frig şi-n foame, tot cu mâini întinse, leru-i ler,
Pe la porţi străine ce ne stau închise, leru-i ler.

Vin colindătorii cum veneau odată, leru-i ler,
Să colinde în seara asta minunată, leru-i ler,

Dar li-i gura arsă şi li-s ochii-n lacrimi, leru-i ler,
Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, leru-i ler’.

Radu GYR

Vin colindătorii
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Vine capra de la munte
Cu steluță albă-n frunte

Are-n coarne ramuri multe
Și mai mari, și mai mărunte!

Pe munte ca .orile
Pasc ciobanii caprele.

Bine-i șade caprei mele
Cu hurmuz și cu mărgele
Frumoasă-i căprița mea

Cu covor și cu basma.

Ța, ța, ța, căpriță, ța
A trecut cerbul Carpații
Ca să joace la toți frații

Cu covor împestrițat
Cu luceferi înstelat.

Pe câmpul cu .oricele
Pe ape cu pietricele
Din copite scânteia
Cărările deschidea

Lumea-ntreagă bucura
Ța, ța, ța, căpriță, ța.

Cu covor și cu basma
Pentru anul care vine

S-auzim numai de bine
La anul și la mulți ani!

Vine capra de la munte
Cu steluțe albe-n frunte.
Asta-i capra-adevărată.

Ța, ța, ța, căpriță, ța!
Gazdele să-ți dea paraua

Și să-ți umple teșchereaua!
Hai căpriță să jucăm,

Ța, ța, ța, căpriță, ța! Măi!

Câte șindrile pe casă,
Atâția galbeni pe masă!

Câte pene pe cocoși,
Atâția copii frumoși!

Câte .ori sunt în livadă,
Atâția galbeni în ladă!

Câți cărbuni sunt în cuptor,
Atâtea vite-n obor!

Zi, măi! Da’ mai zi, măi!

Gazdele să-ți dea paraua
Și să-ți umple teșchereaua!

Hai căpriță să plecăm!
Ța, căpriță, ța!

Capra de Anul Nou
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Cuvânt înainte

Aveți în față, dragi locuitori
ai comunei Dudeștii Noi, o
nouă ediție a Almanahului
ziarului local „Dudeșteanul”.

A mai trecut un an de când
răsfoiam împreună prece-
denta ediție și este timpul ca,
prin intermediului almana-
hului, să facem și un scurt
bilanț al zilelor care au trecut
până aici.

Martor al vieții comunei noastre, zia-
rul „Dudeș teanul” a consemnat, și în
2016, evenimentele care au marcat co-
munitatea, a trecut în revistă realizări și
a tras semnale de alarmă atunci când a
fost cazul în privința lucrurilor mai puțin
plăcute. Ați cunoscut, prin intermediul
articolelor, reportajelor, interviurilor,
viața multora dintre consătenii noștri,
mai noi sau mai vechi în localitate. Cu
alte cuvinte, la fel ca și până acum, a fost
un „cronicar” atent al vieții noastre de zi
cu zi.

La final de an, toate aceste evenimente
se regăsesc consemnate, ca într-un coro-
lar, în paginile Almanahului „Dudeș -
teanul” 2017.

Am avut un an 2016 mai deosebit,
pentru că a fost un an electoral, în care a
trebuit să ne gândim cu responsabilitate

la drumul pe care-l avem de
parcurs în următorii ani.

Ați ales să mergeți pe mâna
experienței pe care am acumu-
lat-o, eu, ca primar, și echipa
pe care o conduc în
administrația locală și în Con-
siliul Local, iar prin aceasta
ne-ați dat încredere nu doar că
am făcut lucruri importante
până acum, ci și că, împreună,

vom reuși să continuăm pe aceeași linie
și de acum încolo.

Comuna Dudeștii Noi a devenit, o
spun fără nici un fel de falsă modestie, un
model pentru multe administrații pu-
blice locale din județ, dar și din țară.
Suntem lăudați, pe bună dreptate, la
toate nivelurile, pentru progresele pe
care le-am făcut de-a lungul anilor. Iar
acest lucru nu trebuie doar să ne facă
mândri, ci ne și obligă ca de acum încolo
să ne ridicăm la un nivel și mai înalt.

Anul 2016 a consemnat și o serie de
realizări notabile, iar amănunte despre
ele veți găsi în paginile almanahului de
față. Doresc să amintesc, pe scurt, des-
chiderea drumului județean ce leagă co-
munele Dudeștii Noi, Becicherecu Mic
și Sînandrei, o dorință mai veche a
dudeștenilor și a mea personală. 
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Am demarat, de asemenea, proiecte
importante pentru comunitate, care se
vor materializa în viitorul apropiat. Au
început lucrările la sala de sport poliva-
lentă și așteptăm demararea proiectelor
de alimentare cu gaz, construirea noii
grădinițe, reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice „Sfântul Vendelin”, ca să enu-
măr doar câteva dintre ele. Despre
celelalte, cum aminteam, găsiți amă-
nunte în paginile ce se deschid de aici 
înainte.

Țineam să subliniez, prin această
exemplificare, că avem în continuare
dorința să transformăm și să moderni-
zăm în permanență localitatea în care
trăim, pentru că doar așa putem ridica
calitatea vieții locuitorilor din Dudeștii
Noi. Comuna noastră a devenit deosebit
de atractivă pentru mulți timișoreni care,
dorind să se retragă din tumultul marelui
oraș, se îndreaptă spre comunele limi-
trofe pentru a locui aici. Tocmai de aceea,
trebuie să continuăm investițiile în in-
frastructură, în toate zonele comunei.

Pentru că spuneam că despre Dudeștii
Noi se vorbește la modul superlativ,
vreau să precizez că acest lucru nu se în-
tâmplă doar datorită dezvoltării sale, ci
și, din ce în ce mai mult, datorită modu-
lui în care viața culturală este încurajată.
Dincolo de facilitățile traiului modern,
avem nevoie și de cultură, și de tradiții,

și de folclor. Nu trebuie să ne uităm ori-
ginile, fiecare dintre noi, fie că suntem
dudeșteni din neam în neam, fie că sun-
tem din alte zone ale țării. Dudeștii Noi
înseamnă, pentru noi toți, acasă, iar acest
lucru trebuie să-l înțelegem cu toții.

Am organizat, și anul acesta, pe lângă
alte evenimente culturale, festivalurile
„Hora” și „Rapsodiile Neamului”, două
manifestări care devin, de la an la an, din
ce în ce mai apreciate din punct de vedere
calitativ, dar și Ruga Dudeșteană, una
dintre cele mai mari sărbători ale
comunității, ori „Seara bănățeană”, o
continuare a organizării unor seri spe-
ciale dedicate zonelor din care provin lo-
cuitorii așezării noastre.

Dar pentru că veți avea cu toții prilejul
să răsfoiți și să citiți Almanahul
„Dudeșteanul” 2017, am să mă opresc
aici cu prezentarea conținutului ediției
din acest an.

Sunt sigur că veți avea aceeași plăcere
ca și mine, citind și retrăind momentele
importante ale anului care s-a încheiat și,
la fel, sunt sigur că Almanahul
„Dudeșteanul” 2017 își va găsi locul în
biblioteca fiecărui dudeștean.

Lectură plăcută!

Alin-Adrian NICA, 
primarul comunei Dudeștii Noi
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Continuarea proiectelor începute
Ca o continuare a investiţiilor începute în

anul 2015, primarul comunei Dudeştii Noi ne-a
prezentat care au fost proiectele ce se vor finaliza
în 2016: „În anul 2016 – ne spune primarul Alin
Nica – am continuat o serie de proiecte începute
cu un an înainte. Astfel, s-a finalizat asfaltarea
străzilor Dealului, Rozelor şi Verde. Am conti-
nuat şi finalizat proiectul de supraveghere video
a comunei. Am finalizat proiectul de extindere a
reţelei de iluminat public în cartierul Solaris IV.
S-au finalizat, tot în 2016, lucrările de renovare şi
reabilitare a capelei din cimitirul satului. În 2016,
instituţiile publice au fost branşate la sistemul de
canalizare al comunei. Nu în ultimul rând, s-a as-
faltat drumul de legătură dintre comuna Dude-
ştii Noi şi comuna Becicherecu Mic, după ce s-a
reuşit asfaltarea tronsonului ce leagă Dudeştii
Noi de comuna Sînandrei”.

Proiecte care au intrat în execuţie
în anul 2016

Al doilea capitol abordat de primarul Alin
Nica a fost cel al proiectelor care au fost dema-
rate în acest an: „S-a semnat contractul cu firma
carte va executa investiția în cadrul proiectului
de acoperire a terenului de handbal. Aceasta în-
seamnă că Primăria va putea organiza, începând
din anul 2017, Ruga Dudeșteană în condiții op-
time și nu va mai fi nevoită să recurgă la închi-
rierea unui acoperiș pe durata desfășurării
evenimentului. Lucrările de acoperire a terenului
vor începe în primăvara anului viitor și se vor în-
cheia până în luna octombrie, când are loc Ruga
Dudeșteană. La terenul de fotbal s-au construit
vestiare şi, de asemenea, tot în plan sportiv, au în-
ceput lucrările la noua sală multifuncţională. Tot
în 2016 am continuat realizarea de trotuare şi s-
au amenajat piste de biciclete. De asemenea, s-a
semnat contractul pentru proiectul de finanțare
a străzilor din vatra veche a satului. Proiectul este
finanțat prin FEADR Este vorba despre asfalta-
rea străzilor din vatra veche a satului. Urmează,
dacă toate lucrurile merg bine și nu vor fi

contestații și nu se ivesc alte probleme birocra-
tice sau opreliști, procedurile de achiziție publică
pentru execuția efectivă a lucrării. Sperăm ca din
primăvara anului 2017, când vremea va permite,
să începem efectiv lucrarea pe teren. Fac
mențiunea că toate celelalte străzi din extinde-
rile urbanistice ale comunei sunt deja cuprinse în
proiectul finanțat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală (PNDL). Contractul de
finanțare a fost semnat deja în vara acestui an, s-
a realizat și Proiectul Tehnic, urmând, la fel ca și
în cazul celuilalt proiect, să se realizeze, în iarna
acestui an, procedurile de achiziție publică, iar în
primăvară să înceapă execuția în teren. În total,
sunt peste 20 de kilometri de străzi care vor fi as-
faltate. Practic, la sfârșitul realizării celor două
proiecte, nu va mai rămâne nici un kilometru de
stradă neasfaltată în comuna Dudeștii Noi. 

Tot în 2016 s-au efectuat lucrări de reparații
pe Calea Sînandreiului, Calea Becicherecului,
Calea Timișoarei și Drumul Comunal 45 către
Drumul Național 6. 

Un alt proiect de investiție care a intra în
execuție în această perioadă este cel de extindere
a rețelei de apă și canalizare pe străzile Liliacu-
lui, Gării și Lisabona. Pe final de an 2016, am mai
câștigat un proiect cu finanțare europeană. Și
anume, cel privind realizarea Parcului «Prome-
nada», în parteneriat cu orașul Zrenjanin. Spe-
răm să semnăm contractul cât de curând. Zona
de promenadă ar urma să fie amenajată pe strada
Carpaţi și va include şi un parc pentru copii”.

Anton BORBELY

Viziunea primarului comunei Dudeştii
Noi privind bugetul local pe anul 2016

„Ne-am axat pe dezvoltare, finalizarea proiectelor începute, demararea
altora noi şi accesarea de fonduri europene”, afirmă primarul Alin Nica

La fel ca şi în anul 2015, şi în anul 2016 bugetul comunei Dudeştii Noi a fost
unul axat pe dezvoltarea localităţii. Alin Nica, primarul localităţii, ne-a dez-
văluit care a fost viziunea sa privind investirea banilor din bugetul local al
comunei în anul 2016.
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Administraţie
În anul 2015, Consiliul Local

al comunei Dudeştii Noi a adop-
tat 140 de hotărâri, în 31 de şe-
dinţe de plen. În acelaşi interval,
primarul Alin Nica a emis 224 de
dispoziţii. Nici unul dintre actele
emise de către Consiliul Local sau
primarul comunei Dudeştii Noi
nu a fost atacat, în anul 2015, la
instanţele de contencios adminis-
trativ.

Statistic, se constată o creştere
a numărului de hotărâri locale
adoptate în forul legislativ al co-
munei faţă de anul 2014, de la 124,
la 140.

În anul care a trecut, în apara-
tul de specialitate al primarului s-au făcut patru
angajări, respectiv patru persoane cu contract de
muncă, din care doi asistenţi personali pentru
persoanele cu handicap. Aparatul primăriei avea,
la sfârşitul anului 2015, următoarea structură:
funcţii alese – două; funcţionari publici – 11; per-
sonal contractual – 5; total angajaţi – 18, la fel ca
şi în anul 2014. S-au mai înregistrat zece activi-
tăţi prin cooperare şi o activitate în cadrul pro-
iectelor europene.

Din statistica prezentată de edilul comunei re-
iese că în anul 2015 s-au înregistrat 17 acte la
notar (vânzare terenuri la licitaţie sau legi spe-
ciale), trei proceduri de achiziţii publice prin ce-
rere de ofertă pe SEAP; 133 de contracte
înregistrate, dintre care nouă contracte de execu-
ţie lucrări şi 124 de achiziţie bunuri şi servicii;
6.809 documente înregistrate; 612 adeverinţe eli-
berate; nouă solicitări în baza legii 544/2001 pri-
vind liberul acces la informaţii de interes public.

Buget-finanţe
În ceea ce priveşte execuţia bugetului local, în

anul 2015 bugetul iniţial a fost de 8,42 milioane
lei, în timp ce bugetul realizat a fost de 9,81 mi-
lioane lei. Pentru anul acesta bugetul iniţial este
de 8,75 milioane lei, în timp ce bugetul realizat
se estimează că va fi de 10,2 milioane lei.

Gradul de realizare a bugetului local faţă de
bugetul iniţial a fost, în anul 2015, de 116,5%, cu
o creştere simţitoare faţă de 2014, când acest pro-
cent a fost de 102,6%. Creşterea este preconizată
să continue şi anul acesta, prognozându-se un
grad de realizare de 121,5%.

În ceea ce priveşte execuţia bugetului servicii-
lor autofinanţate în afara bugetului local, bugetul
iniţial pentru anul 2015 a fost de 90 mii lei, în
timp ce bugetul realizat a fost de 49 mii lei. Bu-
getul iniţial pentru anul 2016 este de 100 mii lei
şi se speră într-un procent de realizare de 55 mii
lei.

Situaţia veniturilor la bugetul local în anul
2015 a fost următoarea: impozitul pe venit din
transferuri imobiliare – 91.206 lei, faţă de 65.309
lei în 2014; cote defalcate din impozitul pe venit
– 1.743.513 lei, faţă de 1.363.902 lei în 2014;
sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetului local – 989.728 lei, faţă de 762.862 în
2014; impozite şi taxe pe proprietate – 1.476.354
lei, faţă de 1.389.108 lei în 2014; sume defalcate
din TVA pentru cheltuieli curente ale comunei
(învăţământ, asistenţă socială) – 1.373.414 lei,
faţă de 1.373.067 lei în 2014; sume defalcate din
TVA pentru drumuri – 133.000 lei, faţă de
150.000 lei în 2014; sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetului local – 397.000 lei,
faţă de 310.160 lei în 2014; taxe pe utilizarea bu-
nurilor – 154.706 lei, faţă de 211.876 lei în 2014; 

Raportul primarului privind starea 
socio-economică a comunei Dudeştii Noi
Alin Nica, primarul comunei Dudeştii Noi, a prezentat raportul anual privind starea

socio-economică a localităţii. 
Documentul trece în revistă toate aspectele muncii administrative desfăşurată în anul

2015 şi face unele previziuni cu privire la perspectivele anului 2016. Prezentăm, în cele
ce urmează datele făcute publice de primarul Alin Nica.
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alte impozite şi taxe, total –
21.028 lei, faţă de 20.955 lei în
2014; venituri din concesiuni –
223.783 lei, faţă de 225.929 lei în
2014; venituri din taxe, adminis-
trări, eliberări – 11.029 lei, faţă
de 9.737 lei în 2014; amenzi, pe-
nalităţi, confiscări – 17.647 lei,
faţă de 16.243 lei în 2014; diverse
venituri – 421.156 lei, faţă de
3.083 lei în 2014; venituri din
prestări servicii – 14.685 lei, faţă
de 20.461 lei în 2014; venituri
din vânzarea unor bunuri –
368.382 lei, faţă de 301.058 lei în
2014; subvenţii curente (încăl-
zire, urbanism etc.) – 12.636 lei,
faţă de 89.306 lei în 2014;
FEADR, FEDR, FEN – 2.152.915 lei în 2015.
Totalul acestor venituri în anul 2015 a fost de
9.808.090 lei, faţă de 6.314.246 lei în 2014.

Scutirile acordate în anul 2015 au fost urmă-
toarele: bonificaţia de 10%, respectiv 5% – 77.125
lei, faţă de 51.551 lei în 2014; HCL nr. 20/2012 –
12 persoane, 1.512 lei; strămutaţi şi deportaţi –
55 de persoane, 14.111 lei; eroi revoluţie, veterani
sau văduve de război – cinci persoane, 660 lei;
persoane cu handicap – 21, 2.894 lei; Federaţia
Caritas – 3.683 lei. Total – 99.940 lei, faţă de
70.303 lei în 2014.

În anul 2015, din 2.545 de persoane fizice în-
registrate în Registrul ROL, 1.159 au înregistrat
întârzieri la plata impozitelor şi taxelor locale,
respectiv servicii, concesiuni şi rate teren – 45,5%
(faţă de 57% în 2014). În consecinţă, au fost tri-
mise 1.090 de somaţii şi titluri executorii, s-au în-
tocmit 52 de dosare de poprire (faţă de 109 în
2014) pentru persoanele cu datorii mai mari de
1.000 de lei. 

În anul 2015, din 142 de persoane juridice în-
registrate în Registrul ROL, 69 au înregistrat în-
târzieri la plata impozitelor şi taxelor locale,
respectiv servicii – 48,6% (faţă de 53% în 2014).
Ca urmare, s-au trimis 69 de somaţii şi titluri
executorii şi s-au întocmit şapte dosare de po-
prire (faţă de 20 în 2014).

În ceea ce priveşte gradul de colectare de la
contribuabilii persoane fizice, în anul 2015 acesta
a fost: 70,7% la impozitele şi taxele locale; 58% la
concesiuni şi închirieri; 73,6% la taxe speciale şi
servicii; 66,1% la rate teren/case, ceea ce duce la
un total de 68,4%.

La capitolul persoane juridice, situaţia este ur-
mătoarea: 91,9% la impozite şi taxe locale; 84,9%
la concesiuni şi închirieri; 36,7% la taxe speciale
şi servicii, ceea ce duce la un total de 91,1%.

Per total, persoane fizice şi juridice, gradul de
colectare, defalcat, este următorul: 83,7% la im-
pozite şi taxe locale; 60% la concesiuni şi închi-
rieri; 72,6% la taxe speciale şi servicii; 66,1% la

rate teren/case, adică un total de 76,6%. 
Situaţia cheltuielilor de funcţionare pe anul

2015 a fost următoarea: autorităţi publice –
1.441.925 lei, faţă de 1.696.692 lei în 2014 (-15%);
alte servicii publice generale – 71.472 lei, faţă de
73.313 lei în 2014 (-2,5%); ordine publică şi sigu-
ranţă naţională – 68.818 lei; învăţământ –
1.326.121 lei, faţă de 1.427.040 lei în 2014 
(-7,1%); cultură, sport, recreere, spaţii verzi şi re-
ligie – 582.751 lei, faţă de 479.531 lei în 2014
(+21,5%); asistenţă socială – 393.639 lei, faţă de
333.863 lei în 2014 (+16,9%); locuinţe şi dezvol-
tare publică – 1.044.321 lei, faţă de 984.027 lei în
2014 (+6,1%); protecţia mediului – 198.592 lei,
faţă de 26.962 lei în 2014 (+636,7%); agricultură
– 30.631 lei, faţă de 94.392 lei în 2014 (-67,5%);
transporturi – 467.356 lei, faţă de 701.256 lei în
2014 (-33,4%); total – 5.625.624 lei, faţă de
5.826.191 lei (-3,4%).

Din anul 2004, evoluţia realizării veniturilor
proprii ale administraţiei din Dudeştii Noi a cu-
noscut o pantă ascendentă. Acest lucru s-a în-
tâmplat şi în 2015. Veniturile proprii au fost
realizate astfel: impozite şi taxe locale –
1.652.087 lei, faţă de 1.623.129 în 2014; servicii
incluse în bugetul local (apă, pază, PSI, salubri-
zare etc.) – 435.841, faţă de 20.461 în 2014; alte
venituri (eliberări avize şi autorizaţii, taxe co-
piere, vânzare caiete de sarcini, taxe licitaţi,
amenzi etc.) – 28.676 lei, faţă de 29.063 lei în
2014; concesiuni, închirieri, dobânzi – 223.783
lei, faţă de 225.929 în 2014; impozit pe venit şi
cote defalcate din impozitul pe venit – 1.834.720
lei, faţă de 1.429.211 lei în 2014; vânzări de bu-
nuri – 368.382, faţă de 301.058 în 2014; total ve-
nituri proprii – 4.543.490 lei, faţă de 3.628.850 în
2014.

În aceste condiţii, gradul de autonomie finan-
ciară a comunei Dudeştii Noi a fost, în anul 2015,
de 117%, faţă de 84% în anul 2014.

Impozitele şi taxele locale au crescut în anul
2015 cu 16%, iar pentru anul 2016 a fost progno-
zată o creştere de 2%.
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Dezvoltare locală edilitară
La capitolul dezvoltare locală edilitară, în

2015 s-au efectuat următoarele lucrări: reabi li -
tarea interiorului la Şcoala Gimnazială; reabili -
tarea şi dotarea corpului de clădire de program
normal de la Grădiniţă; schimbarea centralei ter-
mice la grădiniţă; pietruirea tuturor străzilor din
vatra veche a satului; asfaltarea străzii Păduricii;
începerea lucrărilor de asfaltare a străzilor
Rozelor, Verde şi Dealului; reabilitarea capelei şi
amenajarea din cimitir; loc de joacă în Solaris II;
în@inţarea a două societăţi de economie socială
pentru pavele şi spaţii verzi.

Dezvoltare urbanistică
În anul 2015, la capitolul dezvoltare

urbanistică, amintim că s-au eliberat 87 de cer-
ti@cate de urbanism, 24 de autorizaţii de con-
struire/des@inţare, 37 de de certi@cate de
atestare/radiere a construcţiei; 36 de avize de
principiu şi un aviz de oportunitate. În anul 2015
nu s-a întocmit nici un proces-verbal de
sancţiune.

Economie locală
Dinamica @rmelor în comuna Dudeştii Noi a

cunoscut o creştere şi în anul 2015. Astfel, faţă de
105 @rme în anul 2014, în anul 2015 s-au înregis-
trat 127. Creşterea numărului de @rme atrage
creşterea investiţiilor, a veniturilor la buget, dar,
cel mai important, a numărului locurilor de
muncă.

În ceea ce priveşte banii care provin de la
@rmele din comună din impozitele pe clădiri,
terenuri şi mijloace de transport, în anul 2015 s-
a colectat suma de 1.090.142 lei, faţă de 1.015.069
lei în 2014. Pentru anul 2016 este prognozată
suma de 1.169.000 lei.

Din impozitul pe venitul salariaţilor, @rmele
din comună au virat la bugetul local în 2015 suma
de 1.743.513 lei, faţă de 1.363.902 lei în 2014.
Pentru anul 2016 este prognozată suma de de
2.436.390 lei.

Agricultura
În comuna Dudeştii Noi, zootehnia este în

declin, potrivit raportului primarului Alin Nica
privind starea socio-economică a localităţii.
„Criza economică a ampli@cat importanţa sec-
torului secundar şi terţiar în localitatea noastră,
în special în ceea ce priveşte industria şi servici-
ile, în detrimentul agriculturii”, se arată în ra-
port. De asemenea, terenurile agricole nu mai
aduc pro@t dacă nu sunt lucrate e@cient, după
tehnici moderne. În schimb, preţul terenurilor
agricole a crescut de la o medie de 4.000 de
euro/hectar, la aproximativ 4.500 de euro/hectar
în ultimul an.

Situaţia efectivelor de animale în comuna
Dudeştii Noi este următoarea: bovine – 175,
ovine – 6.825, caprine – 72, porcine – 260, caba-
line – 10, iepuri – 77, păsări – 4.312, albine – 469.

Situaţii de urgenţă
În anul 2015, formaţiunea de pompieri volun-

tari a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Dudeştii Noi a intervenit la 19 incendii,
dintre care nouă incendii de mirişte şi zece la
gospodăriile cetăţenilor. Au fost trei intervenţii
ca urmare a unor furtuni, la degajarea căilor de
circulaţie pe DC46 şi DN6. De asemenea, trei
intervenţii au fost consemnate pentru
deszăpezire, dintre care una pe DN6.

Învăţământ
În decursul anului 2015 s-au făcut

modernizări în interior la un corp al clădirii ci-
clului gimnazial, precum şi reparaţii şi dotări la
un corp de grădiniţă.

Potrivit raportului, factorii care inAuenţează
activitatea din învăţământ sunt următorii:
relaţiile părinte-elev şi părinte-profesor nu sunt
la un nivel acceptabil de comunicare; schimbarea
de la an la an a profesorilor, ceea ce inAuenţează
negativ procesul educaţional.

Tot la acest capitol sunt amintite recom-
pensele pentru elevi, programul ProEducaţia,
manifestările realizate de şcoală în colaborare cu
Primăria, Programul ProCultura, schimbul de
experienţă cu şcoala din Vulcana-Băi, judeţul
Dâmboviţa.

Stare civilă
În anul 2015 s-au înregistrat la Dudeştii Noi

28 de căsătorii, faţă de 19, în anul 2014. Din
datele Primăriei, în anul 2015 s-au înregistrat 37
de naşteri şi 18 decese, sporul natural @ind de 19.
Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional
de Statistică, în anul 2015 s-au înregistrat 28 de
naşteri şi 28 de decese.
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Evidenţa persoanelor
În anul 2015, Serviciul Public Comunitar

Local de Evidenţă a Persoanelor a eliberat 397 de
acte de identitate (faţă de 437 în 2014), 11 cărţi
de identitate provizorii (faţă de 8 în 2014), s-au
acordat 27 de vize de reşedinţă (faţă de 15 în
2014). În listele permanente electorale sunt
înscrişi 2.627 de alegători.

La 1 ianuarie 2015, potrivit Institutului
Naţional de Statistică, populaţia comunei
Dudeştii Noi număra 3.263 de persoane (faţă de
3.191 în 2014), prognoza pentru anul 2016 Hind
tot în creştere, estimată la 3.310 persoane.

Asistenţă socială
Din datele raportului privind starea socio-

economică a comunei Dudeştii Noi reiese că au
crescut cheltuielile de la capitolul asistenţă
socială, de la 335.803 lei în 2014, la 393.639 în
2015. Au fost depuse şapte dosare pe HCL
privind ajutorul de urgenţă, pentru care s-au
acordat 8.900 de lei. S-au consemnat 14 scutiri,
în anul 2014, pe HCL nr. 20nm/2012 privind
unele măsuri cu caracter social. Numărul celor
asistaţi social, în schimb, a scăzut de la 54 de per-
soane în anul 2004, la 22 în 2008, însă în anul
2009 numărul a crescut la 28, din cauza crizei. În
acest moment, în comuna Dudeştii Noi sunt în
plată 18 dosare.

Situaţia Hnanciară a locuitorilor
Conform statisticii prezentate de primarul

Alin Nica, în anul 2015 a crescut, la 34 de pro-
cente, numărul locuitorilor din Dudeştii Noi
care câştigă lunar peste salariul mediu. În anul
2014 acest procent era de doar 12%. De aseme-
nea, 46% (faţă de 45% în 2014) dintre cetăţeni
câştigă între salariul minim şi cel mediu, 19%
(faţă de 35% în 2014), sub salariul minim şi doar
1% (faţă de 9% în 2014) nu au nici un fel de venit.

Percepţia locuitorilor
Marea majoritate a locuitorilor comunei

Dudeştii Noi (78%) consideră că direcţia în care
se îndreaptă localitatea lor este una bună, 7%
consideră că direcţia este aceeaşi, iar 15% cred că
direcţia este greşită.

Încrederea oamenilor în instituţii plasează pe
primul loc Primăria, cu un procent de 70%,
urmată de Biserică şi Şcoală.

Cultură şi activităţi recreative
Capitolul cultură şi activităţi recreative a fost

unul bogat la Dudeştii Noi în 2015: Programul
ProCultura, biblionet, Vatra Dudeşteană – „Sin-

tagme literare”, 8 martie – ziua femeii, „Cupa 
Învierii la minifotbal”, Festivalul coregraHc
„Hora”, Seara oltenească, Reuniunea corală
„Rapsodiile neamului”, Ruga comunei, 
Carnavalul Dovlecilor, Serbarea Aprinderii
Bradului de Crăciun, Spectacol de Crăciun, Seri
de colinde, Revelion 2015, Foc de artiHcii de
Anul Nou.

La Casa de Cultură din Dudeştii Noi s-au or-
ganizat: 12 evenimente (nunţi, botezuri, paras-
tase, majorate) încasându-se în anul 2015 suma
de 5.170 de lei (faţă de 8.468 lei în 2014), două
spectacole de teatru de păpuşi, două spectacole
de circ, două festivaluri, două manifestări cul-
tural-religioase ale Bisericii Baptiste,
sărbătorirea zilei de 8 martie, trei sesiuni de
consultaţii medicale gratuite, Ziua aromânilor,
activităţi cuprinse în Agenda cultural-sportivă şi
de tineret, activităţi organizate de Asociaţia
Culturală „Vatra Dudeşteană”.

Biblioteca comunală a avut 324 de vizitatori
în anul 2015 (faţă de 320 în 2013), s-au înregis-
trat 649 tranzacţii de împrumut (faţă de 925 în
2013), au intrat 115 volume (faţă de 314 în 2014),
iar fondul de carte cuprinde 5.031 de volume
(faţă de 4.900 în 2013).

Perspective – proiecte
La capitolul perspective, raportul primarului

privind starea socio-economică a comunei
Dudeştii Noi are în vedere: câştigarea celor trei
proiecte depuse pentru Hnanţare europeană în
cadrul PNDR; pietruirea străzilor degradate; ex-
tinderea iluminatului public în Solaris IV;
înfrumuseţarea comunei; Proiect tehnic extin-
dere Primărie; reabilitarea capelei din cimitir; H-
nalizarea Planului Urbanistic General (PUG);
reabilitarea exterioară a clădirii Şcolii Gim-
naziale; supraveghere video; alei pietonale pe
Calea Timişoarei; licitaţia pentru alimentarea cu
gaz; Proiect tehnic şi execuţie pentru acoperirea
terenului de handbal; realizarea conexiunilor ru-
tiere cu comunele învecinate; implementarea
strategiei de dezvoltare a comunei pentru pe-
rioada 2014-2020.
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Proiectul „The Green Bridge” realizat în par-
teneriat cu orașul Zrenjanin (Republica Serbia) a
fost declarat câștigător și propus spre finanțare
în cadrul Programului de Cooperare Transfron-
talieră România - Republica Serbia 2014-2020.

În cadrul acestui proiect, în comuna Dudeștii
Noi se va consolida dealul de pe strada Carpați,
protejându-l de eroziune, se va realiza zona de
petrecere a timpului liber „Promenada” care va
conține un loc de joacă pentru copii, o zonă de
fitness în aer liber pentru tineri și adulți, un teren
de streetball, o zonă de recreere cu spații verzi, o
pistă de biciclete și una pentru skateboard, o

piațetă, o zonă pentru șah, mese de tenis de masă
și un amfiteatru. Zona va fi dotată cu un hotspot
pentru internet gratuit.

Partea sârbă va reabilita un parc din centrul
orașului. Ambii parteneri vor face în cadrul pro-
iectului campanii de informare cu privire la
protecția mediului și cu privire la conștientizarea
cetățenilor de importanța reciclării deșeurilor și
folosirea de energii regenerabile.

Valoarea totală a proiectului este de
1.701.416,13 euro din care comuna Dudeștii Noi
va beneficia de suma de 763.975,80 euro.
Cofinanțarea din partea comunei Dudeștii Noi,

care este și lider de proiect, va fi de 2% din cos-
turile eligibile. Acesta este al patrulea proiect
câștigat de comuna Dudeștii Noi în cadrul
exercițiului bugetar european 2014-2020
având până acum un grad de rușită de 100%.
În așteptarea evaluării mai sunt încă două
proiecte deja depuse iar pentru anul 2017 Pri-
măria mai intenționează să mai depună încă
cel puțin 3 proiecte. 

„Ne așteaptă câțiva ani intenși cu imple-
mentarea acestor proiecte. Practic, în urma
implementării acestor proiecte vom fi rezol-
vat majoritatea problemelor de infrastructură
din comuna noastră”, afirmă Alin-Adrian
Nica, primarul comunei Dudeștii Noi.

Comuna Dudeștii Noi a mai câștigat
un proiect cu finanțare europeană
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Proiectul de <nanțare
a străzilor din vatra

veche, pe ultima sută
de metri

S-a semnat contractul pentru proiectul de <nanțare a
străzilor din vatra veche a satului. Proiectul este <nanțat
prin FEADR. „Urmează, dacă toate lucrurile merg bine
și nu vor < contestații și nu se ivesc alte probleme biro-
cratice sau opreliști, procedurile de achiziție publică
pentru execuția efectivă a lucrării. Sperăm ca din
primăvară, când vremea va permite, să începem efectiv
lucrarea pe teren. Execuția proiectului durează doi ani,
iar în cadrul acestuia sunt cuprinse toate străzile care nu
sunt asfaltate din vatra veche a satului.

Fac mențiunea că toate celelalte străzi din extinderile
urbanistice ale comunei sunt deja cuprinse în proiectul
<nanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală
(PNDL). Contractul de <nanțare a fost semnat deja în
vara acestui an, s-a realizat și Proiectul Tehnic, urmând,
la fel ca și în cazul celuilalt proiect, să se realizeze, în
iarna acestui an, procedurile de achiziție publică, iar în
primăvară să înceapă execuția în teren”, ne-a explicat pri-
marul Alin-Adrian Nica. În total, sunt peste 20 de kilo-
metri de străzi care vor < asfaltate. Practic, la sfârșitul
realizării celor două proiecte, nu va mai rămâne nici un
kilometru de stradă neasfaltată în comuna Dudeștii Noi.

Reparații la 
drumul comunal

și la Calea
Timișoarei

Reparațiile la drumul comunal și cele de
pe Calea Timișoarei vor < <nalizate până
la sfârșitul acestei luni. Și lucrările care se
desfășoară pe Calea Becicherecului au ca
termen de <nalizare tot sfârșitul lunii
noiembrie. 

„Facem aceste eforturi pentru ca toate
drumurile din comună să <e practicabile
până la intrarea în iarnă. 

De asemenea, toate drumurile pietruite
vor < reparate până la sfârșitul anului.
Acest lucru se va întâmpla chiar dacă
Primăria a ținut licitația pentru
achiziționare de piatră de două ori și nu a
venit nici un ofertant. 

Sperăm ca până la sfârșitul anului să
avem succes cu această procedură și să
reușim să pietruim toate zonele, inclusiv
din extinderile urbanistice Solaris I și II,
astfel încât să se poată circula în bune
condiții”, ne spune primarul comunei
Dudeștii Noi, Alin-Adrian Nica.

Cu mijloace proprii, Primăria
comunei Dudeștii Noi a reușit să
realizeze o serie de lucrări edili-
tar-gospodărești care contribuie
atât la crearea unei infrastructuri
de alei pietonale, cât și la schim-
barea în bine a aspectului co-
munei. Astfel, s-au <nalizat
lucrările la abilitarea aleii piet-
onale de pe Calea Timișoarei,
între Biserica Ortodoxă Română
„Sfântul Dimitrie” și strada
Gării, în satul nou. S-a lucrat cu
pavele confecționate de una din-
tre cele două societăți econom-
ico-sociale care funcționează în
comună. Aleea pietonală este
completată și de o pistă pentru biciclete. Printr-
un proiect-pilot, între Biserica Ortodoxă
Română „Sfântul Dimitrie” și strada Oituz se
reface zona verde, cu ajutorul angajaților celei
de-a doua societăți economico-sociale din
Dudeștii Noi. În funcție de felul cum va <

refăcută zona verde de care am-
inteam, proiectul, ne spune pri-
marul Alin-Adrian Nica, ar putea
< extins la nivel de localitate.
„În<ințarea celor două societăți
economico-sociale a fost
facilitată de Primăria comunei
Dudeștii Noi prin proiecte cu
<nanțare europeană (POSDRU),
în perioada 2014-2015, reușindu-
se crearea a încă zece noi locuri de
muncă în localitate”, ne-a de-
clarat primarul. Tot domnia sa
ne-a mai spus că proiectul de re-
alizare a aleilor pietonale și a pis-
telor de biciclete este unul mai
amplu, urmând să continue pe

Calea Timișoarei, Calea Becicherecului, Calea
Hodoniului și Calea Sînandreiului. „Perioada de
realizare a proiectului este de doi ani. După acest
termen, vom trece la refacerea aleilor pietonale și
realizarea de piste pentru biciclete și la celelalte
străzi din sat”, a conchis edilul.

Alei pietonale reabilitate
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În păduri trosnesc stejarii! 
E un ger amar, cumplit!

Stelele par înghețate, cerul pare oțelit,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare

Pare-un lan de diamanturi ce scârțâie sub picioare.

Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios
Ca înaltele coloane unui templu maiestous,

Și pe ele se așează bolta cerului senină
Unde luna își aprinde farul tainic de lumină.

O! tablou măreț fantastic!... 
Mii de stele argintii

În nemărginitul templu ard ca veșnice făclii.
Munții sunt a lui altare, codrii organe sonoare
Unde crivățul pătrunde, scoțând note îngrozitoare.

Totul e în neclintire, fără viață, fără glas;
Nici un sbor în atmosferă, pe zăpadă nici un pas;

Dar ce văd?... în raza lunii o fantasmă se arată...
E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată!

Vasile ALECSANDRI

Miezul iernii
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IANUARIE – GERAR
(31 zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)

1 D (†) Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhie-
piscopul Cezareei Capadociei, şi mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum)
Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. 2 Timotei 4, 5-8; Ev. Marcu 1, 1-8; glas
3, voscr. 6

2 L Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv.
Serafim de Sarov  

3 M    Sf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
4 M Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. Apolinaria (Harți)
5 J Sf. Mc. Teopempt şi Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului. Post)                            
6 V (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare. Harţi)
7 S † Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul
8 D     Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Domnica

Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (Începu-
tul propovăduirii Domnului); glas 4, voscr. 7

9 L Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei 
10 M Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Ier. Do-

metian, episcopul Melitinei                                                                                                                                                   
11 M † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieţii călugăreşti de obşte din Palestina; Sf. Cuv. Vita-

lie
12 J Sf. Mc. Tatiana diaconiţa şi Eutasia                                                                                                             
13 V Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob, episcop de Nisibe
14 S Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina
15 D Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

Duminica a 29-a după Rusalii; Ap. (al Duminicii a 28-a:) Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca
17, 12-19 (a celor 10 leproşi); glas 5, voscr. 8

16 L Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
17 M †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria 
18 M † Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 J Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesu-

lui; Sf. Mc. Eufrasia
20 V †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin şi Rim                                                       
21 S Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Mc. Neofit 
22 D Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul 

Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. 1 Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10;
glas 6, voscr. 9

23 L Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinţi de la Sino-
dul al VI-lea Ecumenic 

24 M Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Tedeum)
25 M †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; † Sf. Ier. Bretanion,

episcopul Tomisului
26 J Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan 
27 V † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28 S Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul                                                                       
29 D Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei 

Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); Ap. 2 Corinteni 6, 16-18; 7, 1; Ev.
Matei 15, 21-28; glas 7, voscr. 10

30 L †) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf.
Sfinţit Mc. Ipolit, episcopul Romei

31 M Sf. Mc. doctori fără de arginţi Chir şi Ioan
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1 ianuarie
A murit Alexandru cel Bun, domnul Moldo-

vei (1432)

3 ianuarie
Ernest Rutherford a divizat cu succes un atom

(1919)

4 ianuarie
S-a născut profesorul Louis Braille, inventa-

torul sistemului de citit pentru nevăzători. (1809)

5 ianuarie
S-a născut Umberto Eco, semiolog şi roman-

cier italian (1932)

6 ianuarie
S-a născut scriitorul Ion Heliade Rădulescu

(1802)
S-a născut scriitorul Ionel Teodoreanu (1897)

12 ianuarie
S-a născut scriitorul american Jack London

(Opere: „Colț Alb”, „Martin Eden”, „Călcâiul de
fier”) (1876)

15 ianuarie
S-a născut poetul Mihai Eminescu, la

Ipotești, jud. Botoșani (1850)

17 ianuarie
S-a născut dramaturgul și prozatorul rus

Anton Pavlovici Cehov („Doamna cu căţelul”,
„Trei surori”, „Livada de vişini”, „Pescăruşul”)
(1860)

S-a născut istoricul, criticul literar, dramatur-
gul, memorialistul Nicolae Iorga („Oameni cari
au fost”, „O viață de om”, „Istoria literaturii 
române în veacul al XIX-lea”) (1871)

18 ianuarie
S-a născut Ioan Slavici, nuvelist, romancier,

memorialist, dramaturg şi gazetar („Moara cu
noroc”, „Popa Tanda”, „Mara”, „Fata de birău”)
(1848)

21 ianuarie
Apare prima traducere integrală în limba 

română a Noului Testament, sub îngrijirea 
mitropolitului Andrei Șaguna (1848)

22 ianuarie
S-a născut poetul englez George Gordon

Byron (1788)

23 ianuarie
S-a născut scriitorul francez Stendhal – Henri Beyle

(„Roșu și negru”, „Mănăstirea din Parma”) (1783)

27 ianuarie
S-a născut Wolfgang Amadeus Mozart, genial

compozitor, pianist, violonist şi dirijor austriac (1756)

30 ianuarie
S-a născut marele dramaturg şi prozator Ion

Luca Caragiale (1852)

31 ianuarie
S-a născut compozitorul austriac Franz Schu-

bert (1797)

S-a întâmplat în luna ianuarie

NNNNiiii ccccoooollll aaaaeeee   IIII oooorrrrggggaaaa IIIIoooonnnn   LLLLuuuuccccaaaa   CCCCaaaarrrraaaagggg iiii aaaa lllleeee IIII ooooaaaannnn   SSSSllll aaaavvvv iiii cccc iiii
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Sfântul Vasile, episcopul Cezareii, este unul
dintre cei mai importanţi părinţi ai bisericii or-
todoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creş-
tini. S-a născut în Pont în jurul anului 329 şi
a murit în Cezarea, în ziua de 1 Ianuarie
379.

Provenea dintr-o familie creştină
binecunoscută. Tatăl său, Sfântul Va-
sile cel Bătrân, a fost un renumit în-
văţător în Pont, iar sora sa,
Macrina, şi fratele său, Grigore din
Nyssa, au devenit de asemenea
sfinţi.

Sub influenţa surorii sale, Ma-
crina, Vasile se apropie mai mult de
biserică, iar episcopul Cezareii,
Dianius, care îl aprecia deosebit de
mult, îl încurajează să accepte o
slujbă bise ri cească. În căutarea căilor
spre perfecţiune, Vasile vizitează multe
mănăstiri din Egipt, Siria, Palestina şi
Mesopotamia. La întoarcerea în Pont, înfi-
inţează o mănăstire pe malul Irisului. Scrierile
sale din acea perioadă pun bazele vieţii monahale
sistematice şi de aceea Sfântul Vasile este consi-
derat părintele monahismului oriental.

După moartea lui Dianius, Eusebius devine
episcop şi, la rândul său, încearcă să-l convingă
pe Vasile să devină preot. În cele din urmă, îi

oferă o înaltă slujbă în cadrul episcopiei, care
îi dă ocazia să-şi arate în plenitudine de-

osebitele sale calităţi spirituale şi inte-
lectuale. În acest timp, Sfântul Vasile

exercită o mare influenţă atât în rân-
dul conducătorilor imperiului, cât şi
al populaţiei şi clerului. 

La 14 iunie 370, Sfântul Vasile
este ales episcop al Cezareii, cel mai
important susţinător al său fiind
Grigore Nazianzus. În această în-
altă funcţie, el era totodată Mitro-
polit al Cappadociei şi Exarh al

Pontului, autoritatea sa întinzându-
se între Balcani, Mediterană, Marea

Egee şi până la Eufrat. 
O mare atenţie a acordat Sfântul Va-

sile păturii sărace şi celor oprimaţi, iniţi-
ind nenumărate acte de caritate. Sfântul

Vasile moare în anul 379, iar la înmormântarea sa
participă un imens număr de creştini, evrei, pă-
gâni, localnici şi străini, ca dovadă a marii sale
popularităţi.

SSffâânnttuull VVaassiillee cceell MMaarree

DDiinn ccuuggeettăărriillee SSffâânnttuulluuii VVaassiillee cceell MMaarree
• Bun și folositor lucru este a ne împărtăși în

@ecare zi cu sfântul trup și sânge al lui Hristos,
întrucât El însuși spune: „Cine mănâncă trupul
meu și bea sângele meu, are viață veșnică”. Căci
cine se îndoiește de faptul că a te împărtăși în-
continuu de viață nu e nimic altceva decât a @ de
mai multe ori viu?

• Dumnezeu este pe pământ, Dumnezeu între
oameni nu prin foc şi prin trâmbiţă şi prin munte
fumegând sau prin nor şi prin vijelie care
înfricoşa suAetele celor ce ascultau pe legiuitori,
ci prin trupul nostru şi vorbind blând celor de
acelaşi neam. Dumnezeu în trup; nu din lucrări
delimitate, ca la prooroci, ci avându-Şi omeni-
tatea articulată şi unită cu Sine Însuşi şi întor-
când la Sine prin trupul înrudit cu noi toată
omenitatea.

• Orice grijă, chiar dacă n-ar părea să aibă ceva
din cele oprite, dacă nu contribuie la evlavie, este
lumească.

• Inima iubitoare de agoniseală se aseamănă cu
focul care se întinde din ce în ce mai departe pe
materia ce arde și distrugând una, cuprinde alta.

• Omul desăvârșit este acela care primește cu o
egală stare a duhului și cu mulțumire, din mâinile
Domnului, schimbările vieții sale, atât pe cele
fericite, cât și pe cele nefericite.

• Copiii evlavioși sunt cea mai mare mângâiere
pentru părinții evlavioși: sunt cea mai bună îm-
podobire a părinților vii și cel mai bun monu-
ment al părinților morți.

• Pentru cei ce postesc de bună voie, postul le
este folositor tot timpul pentru că demonii nu
îndrăznesc să atace pe cel ce posteşte, iar îngerii,
păzitorii vieţii noastre, stau cu plăcere lângă cei
ce-şi curăţesc suAetul cu post.

• Lucru cel mai de vârf al Scripturii se aAă în
cuvintele: „Vrei să @i desăvârșit?”. Restul e isto-
rie, sfaturi, tactici, îndemnuri, legi.

• Rațiunea pornește de la cunoaștere pentru a
ajunge la credință.

• Învățăturile date cu forța nu pot dăinui în su-
Aete, pe când învățăturile primite în suAet cu
plăcere și cu bucurie rămân de-a pururi.
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Aşa cum îi stă bine ro mâ nului, am păstrat
tra diţia. Ca în fiecare an, Şcoala Gimnazială
Dudeştii Noi, cu acordul doamnei director
prof. Petronela Tatov,  prin implicarea elevi-
lor din clasa a VIII-a şi cu sprijinul oameni-
lor milostivi ai comunei, a participat la a
patra ediţie a proiectului „Învaţă să dăru-
ieşti”. Proiectul a fost iniţiat de Centrul 
Jude ţean de Resurse şi Asistenţă Psihopeda-
gogică Ti miş în parteneriat cu Consiliul Ju-
 de ţean Timiş. Doamna asistent social a
CJRAE Timiş, Georgeta Zorliu, a coordo-
nat activităţile proiectului, printre care s-a
numărat şi vizita şcolii noastre la Centrul de
Plasament numărul 6 din Găvojdia, Timiş.

Cu gândul că toţi copiii merită o bucurie de
sărbători, elevii şcolii noastre, sub îndruma-
rea doamnei profesor-psiholog Adriana
Costina Popescu, au strâns fondurile nece-
sare cumpărării cadourilor primite de copiii
Centrului de Plasament din Găvojdia în
data de 17 decembrie 2015. Pentru a învăţa
să dăruiască, elevii clasei a VIII-a au vizitat
Centrul de Plasament, unde s-au jucat şi au
realizat podoabe pentru Pomul de Crăciun
alături de copiii centrului. Vizita a fost plină
de emoţii şi căldură.

Mesajul campaniei şcolii noastre este:
„FII  ÎNGERUL DIN  UMBRĂ!”. Doar
împreună putem reuşi.

Învaţă să dăruieşti
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FILE DE ISTORIE DUDEȘTEANĂ

Aşezarea Bessenew este menţionată prima
dată în anul 1334, în registrele de zeciuială ale 
bisericii romano-catolice, între cele 288 de teri-
torii bisericeşti ale ţinutului Cenad.

Dudeştii Noi este atestat sub numele de Nag-
beseny, în anul 1494, şi Bessenyew, în anul 1498.
Numele satului se trage din vremurile medievale,
fiind de origine maghiară (Bessenyo, care în tra-
ducere ar fi Pecenegii). Probabil, aşezarea a fost
creată de populaţia aparţinătoare pecenegilor,
care şi-au avut sediul în apropierea Beşenovei
Vechi (Dudeştii Vechi).

Evenimentele secolelor al XV-lea şi al XVI-
lea, ce se desfăşoară în Transilvania şi cuprind,
implicit, şi Timişoara, fac ca trecutul localităţii
să nu fie amintit în documentele vremii.

În jurul anului 1777 este menţionată o aşezare
locuită de 20 de familii, a căror avuţie o constitu-
iau turmele şi animalele şi care se deplasau din
timp în timp după păşuni, fără a suferi mari pier-
deri materiale. Bordeiele în care locuiau se în-
cheiau cu împletituri de paie sau nuiele de salcie
şi erau acoperite cu un strat de pământ sau cretă.
Populaţia de origine sârbă face ca aşezarea să
apară cu sufixul „ova” pe harta realizată între anii
1723-1725 „Carte des Temeswarer Banates”, rea-
lizată în timpul contelui Mercy. Această popula-
ţie părăseşte aşezarea în jurul anului 1777, din
cauza faptului că nu putea plăti contribuţia bă-
nească şi nici nu voia să se transforme în agricul-
tori. Din aceleaşi considerente erau multe aşezări

părăsite în Banat. Păstorii îşi luau turmele şi tre-
ceau Mureşul pentru a-şi păstra stilul de viaţă.
Aşa se explică faptul că în registrele administra-
tive se menţionează că aşezarea Beşenova este
puţin populată.

În perioada anilor 1722-1742 se încheie o serie
de contracte de luare în arendă a ţinutului. Inte-
resant este motivul pentru care se făceau oferte
pentru aceste terenuri mlăştinoase: în aceste ape
care bălteau creşteau multe broaşte ţestoase, care
erau consumate pentru carnea lor gustoasă, iar
din carapacea acestora se realizau obiecte de lux.
Pentru a creşte producţia de broaşte ţestoase, s-a
săpat un canal pe actualul teritoriu al localităţii,
canal care ulterior a fost astupat, iar de-a lungul
lui s-a ridicat mai târziu o stradă, care a purtat

numele de „Schildkro-
tengasse”. Comerţul cu
broaşte ţestoase era
foarte rentabil, aşa ex-
plicându-se exportul a
700 de perechi la Viena.

Populaţia foarte rară
era rezultatul impozi-
telor de război, iar pen-
tru aceasta se impunea
colonizarea cu familii
germane. Populaţia
aşezării era alcătuită
din 40 de iobagi din
Transilvania, care erau
obligaţi să părăsească
localitatea. Din infor-
maţiile provenite din
surse administrative ti-
mişorene, la 26 octom-
brie 1748 aici au mai

rămas doar 24 de familii române, iar mai târziu
doar şapte, acestea stabilindu-se la Becicherecu
Mic şi Sânandrei. Între timp, se menţionează că
Beşenova ar fi fost colonizată deja în anul 1728.
Eroarea provine din interpretarea greşită a lui
Schwicker, în „Istoria Banatului timişean”, care
menţionează că aşezarea, în timpul stăpânirii
turceşti, ar fi fost total pustiită, astfel încât, după
retragerea otomanilor, ar mai fi rămas doar un
cătun pustiu care a moştenit numele de Beşenova
Nouă.

Curtea Imperială, în anul 1728, înlesneşte co-
lonizarea germanilor din Trier Mainz, din Pădu-
rea Neagră, în aceste locuri, repopulând
Beşenova, numită acum germană.

Primele atestări documentare 
şi colonizarea germană
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Colonizarea germană
La începutul anului 1748, germanul Iohann

Oswald, din Lorena, care a trăit peste 20 de ani
în Banat, se reîntoarce în patrie pentru a rezolva
o problemă legată de moştenire. Cu această oca-
zie, se angajează să aducă aici colonişti din 
Lorena, unitatea administrativă Syspurger. El
primeşte permisiunea curţii vieneze să recruteze
oameni din ţinutul Mainzer, Trier şi Lorena.
Reuşeşte să convingă 60 de familii (296 de per-
soane), cu care parcurge peste 400 de kilometri
până ajunge la Viena, unde îi aşteaptă două va-
poare, pentru îmbarcare. Transportul avea ca
destinaţie Beşenova Nouă. Maria Tereza ordonă,
la 15 iunie 1748, ca administraţia teritorială să fie
pusă în legătură cu comandamentul din Petrova-
radin (Novi Sad), ca, la venirea lor, aceste familii
să fie găzduite în ţinutul Timişoarei sau, cel mai
departe, la Beşenova, unde să poată fonda un sat.
De asemenea, s-a cerut să li se măsoare terenul
necesar şi să li se predea suprafeţele.

Cele două transporturi au ajuns la Petrovara-
din în jurul datei de 21 iunie, iar comandamentul
naval expediază imediat coloniştii la Titel, de
unde, pe Bega, ajung în scurt timp la Becicherecu
Mare (Zrenjanin), în data de 28 iunie 1784. Două
zile mai târziu au ajuns la Timişoara, de unde au
fost transportaţi la Beşenova. Aşezarea era po-
pulată de şapte familii de români, care refuzau să-
şi părăsească locuinţele. Administraţia teritorială
este nevoită, printr-o cerere adresată curţii vie-
neze, să solicite mutarea celor şapte familii la 
Sînandrei, deoarece coloniştii au plantat pomi
fructiferi, viţă-de-vie şi o mie de duzi, de pe urma
cărora doreau să recolteze roadele.

În 9 iulie 1784, Maria Tereza ordonă transfe-
rarea familiilor româneşti la Sânandrei. Românii
au opus rezistenţă şi au dorit împiedicarea exe-
cutării ordinului. Maria Tereza răspunde printr-
un raport, iar rezolvarea reclamaţiei cade în
sarcina autorităţii teritoriale. În caz de opoziţie,
românii urma să fie strămutaţi în Transilvania.
Astfel, ei s-au retras la Becicherecu Mic şi Sâ-
nandrei.

În acel an, seceta a bântuit ţinutul, coloniştii
construindu-şi satul, din acest motiv, în locul cel
mai jos, unde lipsa apei era mai puţin simţită.
Satul era însă defavorizat în anii ploioşi, când
pânza freatică se ridica.

Clima umedă, numeroasele mlaştini din îm-
prejurimi, au adus multe nenorociri noilor locui-
tori, care se adaptau foarte greu condiţiilor.

În anul 1749, din cele 60 de familii colonizate,
au mai rămas doar 34.

Iohann Oswald, plecat în anul 1748 ca şi co-
misar imperial, soseşte la Viena cu un nou trans-

port de colonişti, format din 900 de persoane din
ţinutul Trier. La indicaţiile Mariei Tereza, o
parte dintre colonişti este îndreptată spre repo-
pularea Beşenovei, iar restul – în districtele
Cenad şi Lipova.

Locuitorii satului s-au bucurat de următoarele
avantaje:

- coloniştii primesc trei ani liberi; dacă în tim-
pul acestor ani erau epidemii sau calamităţi na-
turale, cancelaria putea prelungi acest termen;

- coloniştii sunt transportaţi gratuit la locul
unde este nevoie de ei;

- cultul religios este asigurat;
- construcţia casei este preluată de stat; lem-

nul pentru construcţie este primit gratuit;
- coloniştii primesc teren agricol şi păşuni câte

pot lucra.
Această repopulare permanentă se datorează

numeroaselor decese cauzate de climat şi epide-
mii. Un exemplu convingător este anul 1752,
când s-au îmbolnăvit peste 200 de persoane,
lucru firesc, deoarece dormeau deja de câteva
luni pe pământul gol. Administratorul timişean
a primit ordin să trimită 100 de pături noilor co-
lonişti din Beşenova Nouă. Toamna anului 1752
agravează situaţia, iar numărul bolnavilor s-a ri-
dicat la 240. Cauza generală a acestor boli a fost
sărăcia.

Pentru evitarea pe viitor a situaţiei create de
climatul nesănătos din ţinutul jos, administraţia
ordonă mutarea spre locuri mai înalte. Aşa se ex-
plică formarea satului pe coasta dealului.

Curta imperială nu practica numai colonizări
benevole, ci şi forţate. De această dată, coloniştii
erau deportaţi politic. Scopul acestor colonizări
era acela de a-i speria pe cei rămaşi în locurile de
baştină şi, astfel, să se reinstaleze liniştea.

În ţinutul sudic din Pădurea Neagră, ţăranii
erau din ce în ce mai dependenţi de mănăstirea
Sfântul Blasien. Mişcările sociale au început în
secolul XVII, culminând în secolul XVIII.

Ca urmare a răscoalei, în anul 1755 sunt duşi, la
închisoarea de la Waldshut, 27 de bărbaţi, 20 de
femei, 34 de băieţi şi 31 de fete. O parte dintre ares-
taţi urma să fie deportată în Banat, pentru ca mai
târziu să primească despăgubiri pentru proprietă-
ţile deţinute. Deportarea se face pe următoarea
rută: Waldshut-Gunzburg-Dunăre-Tittel-Timi-
şoara. Deportaţii primesc case şi ogoare semă-
nate, pe care sunt obligaţi să le muncească. Însă,
ei nu doresc să fie aici şi nici nu pot să se adap-
teze noilor condiţii, în mod special climatului
umed şi acestui ţinut mlăştinos. Situaţia lor se în-
greunează prin atitudinea recalcitrantă pe care o
au faţă de exploatatori. Ei sunt duşi la canalul
Bega, pentru a munci. Obligaţi în acest fel, bol-
navi, nu le mai rămâne decât să se adapteze noi-
lor condiţii...
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Boboteaza este una dintre cele mai importante
sărbători, atât pentru creştinii ortodocşi, cât şi
pentru cei catolici. Potrivit scrierilor, în 6 ianua-
rie, Mântuitorul Iisus Hristos a fost făcut cu-
noscut lumii. De aceea, Biserica mai
numeşte Boboteaza şi Arătarea Domnu-
lui, Dumnezeiasca Arătare sau Epifa-
nia.

Când Mântuitorul a apărut pe
malul Iordanului, Sfântul Ioan Bo-
tezătorul, luminat de Duhul Sfânt,
l-a recunoscut şi l-a arătat mulţi mi-
 lor. Momentul în care Mântuitorul
Iisus Hristos a primit botezul este
consemnat de toţi cei patru evan-
ghelişti.

Matei ne relatează că Iisus a venit
din Galileea la râul Iordan, unde bo-
teza Ioan Botezatorul, cerând să fie şi
el botezat. Ioan i-a spus: „Eu am tre-
buinţă să fiu botezat de tine şi tu vii la
mine”, iar la răspunsul lui Iisus că aşa se cu-
vine acesta a fost botezat în cele din urmă de către
Ioan.

Boboteaza (Botezul Domnului) este o mani-
festare a celor trei elemente ale Treimii: Fiul se
botează în Iordan de către Ioan, Spiritul Sfânt se

coboară asupra lui Iisus în chip de porumbel, iar
Tatăl din cer Îl declară ca fiind Fiul său.

În Ajunul Bobotezei, slujitorii sfintelor altare
merg la casele credincioşilor pentru a le

aduce, prin stropirea cu apă sfinţită, bi-
necuvântarea Sfintei Treimi. Postul

din Ajunul Bobotezei a fost rânduit
încă din vremea de început a creşti-
nismului.

Boboteaza, ca şi Crăciunul, este
precedată de un ajun deosebit,
care în trecut concentra o multi-
tudine de practici şi credinţe ce
decurg în special din datina nu-
mită „umblatul preotului cu 
botezul” sau „Chiralesa”. Exista

cre dinţa că, strigând Chiralesa, oa-
menii capătă putere, toate relele fug

şi anul va fi curat până la Sfântul 
Andrei (30 noiembrie).

Credincioşii şi preoţii consideră că
apa de la Bobotează are o putere deosebită,

pentru că a fost sfinţită printr-o îndoită chemare
a Sfântului Duh, iar sfinţirea are loc chiar în ziua
în care Mântuitorul s-a botezat în apele Iorda-
nului. Apa sfinţită la biserică în această zi şi luată
de credincioşi are puteri miraculoase.

Botezul Domnului – Boboteaza

În data de 7 ianuarie, după Bobotează,
creştinii îl prăznuiesc pe Sfântul Ioan
Botezătorul, cel care a propovăduit, în faţa
lumii, că Iisus este adevăratul Mesia,
trimisul lui Dumnezeu pe pământ.
Sfântul Ioan este cunoscut sub denu-
mirea de „Înaintemergătorul", pen-
tru că el a anunțat venirea lui
Hristos.

În ziua Soborului Sfântului
Ioan, Botezătorul este lăudat și
slăvit de toți credincioșii cu
cântări, pentru că prin sobor se
înţelege adunarea credincioșilor în
biserică, pentru a-l cinsti în această
zi  pe marele Ioan, spun evan ghe -
liştii. 

Totodată, un astfel de sobor se
săvârşeşte în toate bisericile ortodoxe,
existente în toată lumea, dar o prăznuire
cu mare fast se  împlinește în aceste lăcașuri
de cult care poartă hramul Sfântului Ioan.  

Ioan s-a născut în cetatea Orini. El este ?ul
Elisabetei şi al preotului Zaharia. 

Fiind foarte credincioși, Elisabeta și soțul ei

se rugau de ani și ani, cerându-i bunului Dum-
nezeu să le binecuvânteze viața cu un copil. 

În acea vreme, pentru familiile de evrei care
nu aveau urmași era un mare blestem. 

De aceea, deseori, nici jertfele aces-
tora nu erau primite la Templu. 

Dar preotul Zaharia nu şi-a pier-
dut speranţa; se ruga împreună cu
soţia sa la Dumnezeu și credeau că
Dumnezeu are să le asculte
rugăciunile ?erbinți.

Și Dumnezeu le-a ascultat
rugăciunile. Vestea referitoarea la
naşterea ?ului lor, atât de dorit, i-a
fost adusă preotului Zaharia de

Arhanghelul Gavriil, în timp ce
acesta slujea în Templu. 

Arhanghelul Gavriil i-a mai spus
preotului Zaharia că  pruncul dăruit lor

de Dumnezeu se va numi Ioan. 
Totuși, preotul n-a crezut  că vestea adusă de

Arhanghel se va împlini. 
De aceea,  Gavriil i-a spus  preotului că  va

rămâne mut o vreme, până la naşterea ?ului său.

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul
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Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii
Naţionale, reprezintă data naşterii poetului
naţional al ro mâ nilor, Mihai Eminescu (1850-
1889).

În data de 16 noiembrie a anului 2010, 
Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege
prin care ziua de naştere a lui Mihai Eminescu a
devenit zi a Culturii Naţionale, act normativ ce a
întrunit 175 de voturi favorabile, unul împotrivă
şi două abţineri.

Proiectul a fost iniţiat de 50 de deputaţi şi 
senatori PSD şi de libe ralul Mircea Diaconu,
care a semnat această iniţiativă. În expunerea de

motive a iniţiatorilor se arăta: „Ziua Culturii
Naţionale va B, în viziunea noastră, o zi în care
nu numai celebrăm un mare creator, dar şi o zi de
reCecţie asupra culturii române, în genere, şi a
proiectelor culturale de interes naţional”.

Decretul pentru promulgarea Legii privind
decla rarea zilei de 15 ianuarie – Ziua Culturii
Naţionale a fost semnat în data de 6 decembrie
2010, iar Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 a
fost publicată în Monitorul OBcial nr. 831, din
13 decembrie 2010.

Există precedente pentru această sărbătoare şi
în alte ţări europene. Astfel, în Spania, Ziua Cul-
turii a fost aleasă în ziua morţii lui Miguel de
Cervantes, iar în Portugalia, în ziua în care s-a

născut Luis de Camoes. Şi autorităţile din 
Republica Moldova au hotărât ca ziua de naştere
a lui Mihai Eminescu să devină Ziua Culturii
Naţionale.

De ce a fost aleasă ziua lui Eminescu drept zi
a Culturii Naţionale? Poate pentru că „El e cel
care a spus că teiul e sfânt. El e cel al cărui nume
nu se cade să Be luat în deşert. (...) El e cel care,
oricâte deznădejdi ne-ar încerca, ne dă temeiuri
ca, totuşi, să nu deznădăjduim” (Geo Bogza).
Poate pentru că reprezintă „omul deplin al cul-
turii româneşti” (Constantin Noica). Poate că
niciodată nu e prea mult să-l recitim pe poetul,

prozatorul, dramaturgul, ziaristul şi gânditorul
Mihai Eminescu.

„Pentru a B oneşti şi autentici, când vorbim
despre Eminescu, trebuie mai întâi să-l recitim.
(...) Un student român la Viena şi Berlin, care ştia
germana şi franceza, voia să absoarbă istoria re-
ligiilor, astronomie, BlosoBe, Bzică, etnopsiholo-
gie, geo po litică, să facă simultan metaBzică şi
gazetărie angajată. Un suCet romantic dedat ar-
moniei universale, dar pe care malaxorul politi-
cianismului valah l-a spulberat întru nimicnicia
Brii sale. Ce lecţie mai sublimă şi mai tristă,
totodată, de românitate se poate închipui?”,
spunea criticul literar Dan C. Mihăilescu, într-
un portret inedit făcut lui Eminescu. 

Ziua Culturii Naţionale - 15 ianuarie,
ziua de naştere a poetului naţional

Mihai Eminescu
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Mihai Eminescu s-a născut la 15
ianuarie 1850, la Botoşani. A fost
poet, prozator, dramaturg şi jurna list,
socotit de critica literară postumă
drept cea mai importantă voce
poetică din literatura română. 

Avea o bună educaţie *loso*că,

opera sa poetică *ind in+uenţată de
marile sisteme *loso*ce ale epocii sale,
de *loso*a antică, de la Heraclit, la
Platon, de marile sisteme de gândire
ale romantismului, de teo rii le lui
Arthur Schopenhauer, Immanuel
Kant şi de teoriile lui Hegel.

AAttââtt  ddee  ffrraaggeeddăă......  
AAttââtt ddee ffrraaggeeddăă,, ttee--aassaammeennii

CCuu ffllooaarreeaa aallbbăă ddee cciirreeşş,,
ŞŞii ccaa uunn îînnggeerr ddiinnttrree ooaammeennii

ÎÎnn ccaalleeaa vviieeţţiiii mmeellee iieeşşii..

AAbbiiaa aattiinnggii ccoovvoorruull mmooaallee,,
MMăăttaassaa ssuunnăă ssuubb ppiicciioorr,,

ŞŞii ddee llaa ccrreeşştteett ppâânn--îînn ppooaallee
PPlluutteeşşttii ccaa vviissuull ddee uuşşoorr..

DDiinn îînnccrreeţţiirreeaa lluunnggiiii rroocchhiiii
RRăăssaaii ccaa mmaarrmmuurraa îînn lloocc --

SS--aattâârrnnăă ssuufflleettuu--mmii ddee oocchhiiii
CCeeii pplliinnii ddee llaaccrriimmii şşii nnoorroocc..

OO,, vviiss ffeerriiccee ddee iiuubbiirree,,
MMiirreeaassăă bbllâânnddăă ddiinn ppoovveeşşttii,,
NNuu mmaaii zzââmmbbii!! AA ttaa zzââmmbbiirree

MMii--aarraattăă ccââtt ddee dduullccee eeşşttii,,

CCââtt ppooţţii ccuu--aa ffaarrmmeeccuulluuii nnooaappttee
SSăă--nnttuunneeccii oocchhiiii mmeeii ppee vveeccii,,
CCuu--aa gguurriiii ttaallee ccaallddee şşooaappttee,,
CCuu--mmbbrrăăţţiişşăărrii ddee bbrraaţţee rreeccii..

DDeeooddaattăă ttrreeccee--oo ccuuggeettaarree,,
UUnn vvăăll ppee oocchhiiii ttăăii ffiieerrbbiinnţţii::

EE--nnttuunneeccooaassaa rreennuunnţţaarree,,
EE uummbbrraa dduullcciilloorr ddoorriinnţţii..

TTee dduuccii,, şş--aamm îînnţţeelleess pprreeaa bbiinnee
SSăă nnuu mmăă ţţiinn ddee ppaassuull ttăăuu,,

PPiieerrdduuttăă vveecciinniicc ppeennttrruu mmiinnee,,
MMiirreeaassaa ssuufflleettuulluuii mmeeuu!!

CCăă ttee--aamm zzăărriitt ee aa mmeeaa vviinnăă
ŞŞii vveecciinniicc nn--oo ssăă mmii--oo mmaaii iieerrtt,,

SSppăăşşii--vvooii vviissuull ddee lluummiinnăă
TTiinnzzâânndduu--mmii ddrreeaappttaa îînn ddeeşşeerrtt..

ŞŞ--oo ssăă--mmii rrăăssaaii ccaa oo iiccooaannăă
AA ppuurruurrii vveerrggiinneeii MMaarriiii,,

PPee ffrruunntteeaa ttaa ppuurrttâânndd ccoorrooaannăă --
UUnnddee ttee dduuccii?? CCâânndd oo ssăă vviiii??



Ca în fiecare an, ziua de naştere a lui Mihai
Eminescu, poetul naţional, a fost marcată la 
Dudeştii Noi. Cu acest prilej, în ziua de 14 ia-
nuarie, a fost organizat un concurs de poezie, in-
titulat chiar „Mihai Eminescu”, la care au
participat 40 de elevii din clasele ciclului gimna-
zial de la şcoala din comună. Alături de instituţia
de învăţământ, organizator al manifestării a fost
Consiliul Local Dudeştii Noi, care a finanţat
evenimentul, unul cuprins în Agenda Culturală

pe anul 2016. 
Juriul a fost alcătuit din prof. Petronela Tatov,

directoarea Şcolii Gimnaziale, prof. Andreia
Scorţan şi Dana Butariu, referent cultural. Pre-
miul I în concurs a fost obţinut de Daniel Ştefă-
roi (clasa a VIII-a); Premiul II s-a acordat
elevilor Damaris Gogotă (clasa a VIII-a) şi Mi-
nola Racz (clasa a V-a); Premiul III a revenit ele-
vilor Daniel Iroftei (clasa a VIII-a) şi Ana-Maria
Pavlov (clasa a V-a).

Mihai Eminescu, 
omagiat la Dudeştii Noi

Elevii din ciclul gimnazial au participat la un concurs de poezie 
dedicat poetului nepereche
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HOROSCOP 2017
Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Viață
socială și
personală

S-ar putea să nu îți vină să crezi că ai toate
răspunsurile la întrebări, dar anul acesta le vei
avea la timpul potrivit. Dacă vei căuta ajutor la

cei din jur, nu vei 4 în totalitate de acord cu acele
sfaturi. Prezența Soarelui în zodia ta formează o

cuadratură cu Saturn în zodia Scorpionului în luna
februarie, în timp ce Luna în zodia Racului se opune

lui Venus în Capricorn. Ca urmare a acestui lucru,
vei simți că logica ta este diferită de cea a celorlalte

persoane și totuși vei simți că acțiunile tale sunt jus-
ti4cate. Va trebui să 4i atent la acțiunile întreprinse la
începutul acestui an, dar nici nu te vei mulțumi doar
să îndeplinești dorințele celor din jur. Pe măsura ce

timpul trece, vei primi din ce în ce mai multe
încurajări pentru soluțiile tale mai

neconvenționale. Prietenii tăi vor 4 uimiți când
vor vedea că sfaturile primite de la tine

funcționează cu adevărat. Așadar, dacă este ceva
ce vrei să faci (în limitele rațiunii) și care nu se

încadrează în limitele înțelepciunii
convenționale, nu-l respinge din prima.
Saturn iese de sub in5uența Scorpionu-

lui și intră sub cea a Săgetătorului la
sfârșitul lunii decembrie, moment

în care vei bene4cia mai mult
decât ai crezut de pe

urma intuiției
tale.

Dragoste
Nu te agita prea mult în

prima parte a anului, dacă
vezi că între tine și persoana

iubită nu merg lucrurile foarte
bine. Venus se a5ă în zodia

Capricornului în această
perioadă, la fel ca multe alte semne

zodiacale, dându-ți de înțeles că
trebuie să 4i mai practic/ă.

Nu te vei simți foarte cooperativ/ă și
nu vei vrea să faci compromisuri, dar
iubitul/a ar cam vrea să știe că sunteți
pe aceeași lungime de undă. Ai șansa
să îți exprimi propriile sentimente, în
timp ce ții cont și de cele ale persoanei

iubite.
Cu puțin efort din partea amân-

durora, vă veți sincroniza din nou.
Nu veți 4 întotdeauna de acord, dar

gândurile voastre se completează
unul pe celălalt.

Vei avea puterea să faci două voci
opozante să funcționeze într-o

armonie perfectă, pe care nu
mulți o vor înțelege. Relația

ta merge bine și va con-
tinua astfel, dar nu te
chinui prea mult să îți

dai seama cum
funcționează!

Carieră și bani
Anul acesta nu îți va 4 foarte greu să gândești în afara convenționalului – nu că ți-ar 4

vreodată prea greu. De fapt, pentru tine, nu exista convențional. 
Atitudinea ta față de muncă este una pozitivă și toate ideile tale devin atractive pentru ceilalți. 

Situația ta 4nanciară este, de asemenea, satisfăcătoare, dar vei avea di4cultăți în a decide cum să
cheltuiești acești bani. Pe perioada lui 2017 nu vei ști dacă să pui bani deoparte sau dacă să îi

cheltui pe toți.
Soarele din Săgetător formează un trigorn cu Luna din Berbec în decembrie, urmată

mai târziu de o limitare a Soarelui și a planetei Venus în zodia Capricornului,
lucru care va face ca decizia ta de a împărți resursele 4nanciare între

cheltuieli și agoniseli să 4e una bună.



 
     

 

          
       

        
           

       
       

         
        
          

         
         

         
        

         
    
      

       
      

          
   

    
     

       
   

     
    

 

     
    

     
    
     

  
      

    
    

      
      

       
      

     
        

     
     

      
   

  
      

   
    

    
     

    
    
  

  
                 

          
                

               
                  

  
            
             

            
      

33

Un turist spaniol se plimba printr-un sat
românesc şi admira peisajul. 

La un moment dat dă peste un sătean ce
stătea la umbra unui copac, tolănit, cu o sti-
clă lângă el. 

Spaniolul îi spune:
– Aveţi o ţară tare frumoasă!
– Mda, se poate spune şi aşa…
– Şi pământul, gras, fertil.
– Credeţi?! Nu vedeţi că nu creşte nimic

aici?
– Şi eu ziceam că mă pricep la pământ,

sunt agricultor în Spania, aş fi jurat că dacă
ai semăna ceva…

– Aaa, evident, dacă ai semăna…

•••

Bulă în vacanţă:
– Să ştii, dragă Ştrulă, că în

acest camping apa nu este pota-
bilă.

– Bine, bine, dar voi cum vă
descurcaţi?

– Luăm apa, o strecurăm, o
fierbem, o filtrăm, o dezinfec-
tăm cu clor, punem în ea muşe-
ţel, apoi bem… bere.

•••

Eu și cu soția mea ne înțelegem de mi-
nune. 

Când mă trezesc dimineața, eu fac micul
dejun și cafeaua, și o servesc la pat. 

Când se trezește ea dimineața, mă trezește
și pe mine.

•••

În vizită la un penitenciar, reprezentanta
unui comitet de ajutorare, ajungând la un
deţinut deosebit de trist, încearcă să-l con-
soleze:

– Ştiu că eşti tare trist că eşti aici… dar
măcar te mai vizitează fraţii tăi din când în
când…

– N-are cine, doamnă!
– Bine, bine, dar în fişa ta scrie că mai ai

şapte fraţi!
– Aşa este doamnă,… însă directorul în-

chisorii nu-i lasă să iasă din celulele lor!

– Ce este un alergător pentru un canibal?
– Fast food!

•••

– Să ştii că în viaţă totul se compensează .
– Cum adică ?
– Păi cât mă costă să-mi îmbrac nevasta,

tot atât mă costă să dezbrac amanta!

•••

Soţia vine acasă şi-i zice soţului:
– Am o veste bună şi una rea, pe care s-o zic?
– Zi-o pe aia bună, zice soţul.
– Merg airbagurile!

•••

– Să-ți fie rușine, zice nevasta.
Iar ai venit beat acasă!

– Ca să respectăm adevărul,
nu eu am venit, m-au adus ve-
cinii…

•••

La doctor:
– Soția dumneavoastră este

însărcinată.
– Cum este însărcinată!? Doar am

fost atent…
– Știți, este ca în trafic: dumneavoastră ați

fost atent dar alții nu!

•••

– Nevastă-mea mă minte, azi-noapte n-a
venit acasă şi mi-a spus că a dormit la prie-
tena ei, Alinuţa.

– Şi de unde ştii că te-a minţit?
– La Alinuţa am dormit eu…

•••
Într-o intersecţie un BMW îi taie calea

unui Trabant, care avea prioritate. Şoferul
Trabant-ului se ia după BMW şi la următo-
rul semafor îl ajunge din urmă, se repede la
şofer şi dezamăgit îi zice arătând cu degetul
obrazul:

– Dacă nici noi ăştia cu maşini nemţeşti
nu ne putem înţelege…

Glume • Glume • Glume • Glume
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ÎN AUDIENȚĂ LA DOCTOR

Vremea capricioasă face victime în rândul
locuitorilor comunei Dudeştii Noi. Copiii, dar
şi adulţii ajung, zilnic, în cabinetele medicilor
de familie cu diverse afecţiuni respiratorii.
Media depăşeşte 20 de pacienţi, însă, după cum
ne-a declarat medicul de familie Venus Para-
lescu, situaţia este sub control, iar cazurile sunt
tratatate local, fără a fi necesar transferul către
unităţi spitaliceşti. Cu toate acestea, ţinând
cont de scăderile de tempe ratură actuale şi de
men ţinerea acestora şi în perioada imediat ur-

mătoare, există posibilitatea ca numărul de bol-
navi să crească. Pe lângă infecţiile respiratorii,
pacienţii se mai confruntă şi cu probleme de lo-
comoţie exacerbate de frig, umezeală sau ceaţă.

Afecţiunile pot apărea cel mai des în colecti-
vităţi, tocmai de aceea se recomandă ca, la pri-
mele simptome, persoanele în cauză să se
izoleze la domiciliu. În plus, vizita la cabinet
este necesară, pentru a se pune diagnosticul şi
a se stabili planul de tratament. Fiecare pacient
se va prezenta la medic pe baza unei progra-
mări prealabile, care este oportună pentru a

evita plata consultaţiei, în limita numărului
permis pentru fiecare zi. Cu toate acestea, şi cei
fără programare se pot prezenta, însă contra
cost.

În afară de tratament, persoanele în cauză
trebuie să fie atente şi la planul alimentar.
Fructele şi legumele pun la treabă sistemul 
imunitar şi, astfel, devin un inamic împotriva
răcelii. Şi apa are un rol important în această
perioadă. Consumul suficient de lichide îi oferă
organismului un sprijin în lupta împotriva

bolii. De asemenea, trebuie să evităm locurile
friguroase. În acelaşi ton, şi îmbrăcămintea
joacă un rol important, astfel că trebuie evitate
hainele sintetice şi purtate cele călduroase.
Acest ritm nu se opreşte odată cu diminuarea
gerului.

Oamenii trebuie să fie atenţi şi pe viitor, la
schimbarea anotimpului, pentru că în perioada
respectivă predispoziţia la îmbolnăvire se ac-
centuează. Pentru a preîntâmpina în răutăţirea
stării de sănătate sunt recomandate controalele
periodice.

Dana PETRUŢ

Prima lună din an aduce primii pacienţi
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O chitară a regelui rock’n roll-ului,
vândută la licitaţie cu 270.000 de dolari

O chitară a cântăreţului Elvis Presley – un
model Custom Gibson Ebony Dove din 1969 – a
fost „vedeta” unei licitaţii organizată în fosta re-
şedinţă a starului american, Graceland, în oraşul
Memphis.

Elvis Presley a folosit această chitară în zeci de
concerte din 1971 până în 1975 şi a apărut alături
de ea în documentarul „Elvis on Tour”.

Potrivit specialiştilor, chitara avea un preţ es-
timativ de 300.000 de dolari.

Licitaţia a inclus şi o înregistrare audio origi-
nală a unui concert cu Elvis Presley şi câteva bi-
juterii ale artistului.

Născut pe 8 ianuarie 1935, la Tupelo, în Mis-
sissippi, Elvis Presley a intrat în legendă drept
cântăreţul sărac care a reuşit în industria muzi-
cală, albul care cânta ca un negru, sex-simbolul
anilor ‘50 şi rebelul patriot. 

Elvis Presley a murit în reşedinţa sa din Mem-
phis - Graceland, pe 16 august 1977, la vârsta de
42 de ani, în urma unui stop cardiac cauzat de o
supradoză de medicamente.

Elvis Presley a vândut un număr impresionant
de albume, aproape un miliard. 

De asemenea, artistul american a jucat în
aproximativ 30 de filme.

Este considerat cel mai bine vândut artist 
individual din toate timpurile, cu peste 500 de
milioane de discuri vândute.

Nu a scris nici unul din cântecele sale.
În liceu, a rămas corigent la muzică.
Era blond natural, dar şi-a vopsit părul negru.
Îl ura pe John Lennon şi chiar voia să-l bată

pentru atitudinea sa anti-război.
În 2012 a fost scoasă la licitaţie lenjeria sa

intimă, dar nu a cumpărat-o nimeni.
A avut un frate geamăn care a murit la naştere.
Oprah Winfrey şi Elvis Presley sunt veri

îndepărtaţi.

Elvis l-a întrebat odată pe şoferul său: „Deţii
această limuzină sau lucrezi pentru companie?”.
Acesta a răspuns „Lucrez pentru companie”.
Elvis a spus: „Ei bine, acum e a ta!”. Limuzina a
fost bacşişul lui Elvis pentru şofer.

Pe când era tânăr cineva i-a spus: „Ține-te de
şofatul camionului pentru că nu vei avea succes
în muzică”.

Avea centură neagră la karate.
Freddie Mercury a scris „Crazy little thing

called love” în 10 minute, ca un tribut adus lui
Elvis Presley.

Lucruri mai puțin știute despre Elvis Presley
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În 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica Unire –
Unirea Principatelor Române sub conducerea lui
Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a
fost primul pas important pe calea înfăptuirii sta-
tului național unitar român.

Unirea celor două principate a fost un proces
care a început în 1848, bazat pe puternica apro-
piere culturală și economică între cele două țări.
În anul 1848 s-a realizat uniunea vamală între
Moldova și Țara Românească, în timpul dom-
niilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe 
Bibescu.

În Moldova, Alexandru Ioan Cuza a fost ales
domnitor în unanimitate, la 5 ianuarie 1859, re-
prezentantul „Partidei Naționale”, urmând ca ul-
terior într-o ședință secretă a Adunării, deputatul
Vasile Boerescu a propus la 24 ianuarie 1859 ale-

gerea lui Alexandru Ioan Cuza, aceasta fiind ac-
ceptată în unanimitate. Faptul împlinit la 24
ianuarie 1859 era considerat de Poarta Otomană
și de Austria drept o încălcare a Convenției de la
Paris, însă în textul Convenţiei din 1858 nu se
stipula ca domnii aleși în cele două Principate să
fie persoane separate.

În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două
țări, Alexandru Ioan Cuza a unificat Parlamentul
și Guvernul, realizând unirea politică, iar după
înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost
consolidată prin aducerea pe tron a principelui
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Prin
Constituția adoptată la 1 iulie 1866, Principatele
Unite încep să se numească oficial România pen-
tru ca la 1 decembrie 1918 s-a înfăptuit Marea
Unire a Transilvaniei cu România creându-se 
actualul stat.

Alexandru Ioan Cuza, înfăptuitorul unirii de
la 24 ianuarie 1859 se trăgea dintr-o veche fami-
lie de moldoveani, din părţile Fălciului, familie

de cluceri, spătari, comişi, ispravnici. Cuza s-a
născut la 20 martie 1820. A învăţat până în 1831
la Iaşi, unde a avut colegi pe câţiva dintre viitorii
săi colaboratori, între ei Vasile Alecsandri. E tri-
mis apoi la Paris, unde îşi ia bacalaureatul în li-
tere. S-a întors apoi în ţară şi a intrat în armată.
S-a căsătorit în 1844 cu Elena Rosetti. Domnia
lui Alexandru Ioan Cuza în timpul evenimente-
lor din 1848 Cuza a fost în primele rânduri. A
luat cuvântul la adunaalexandru-ioan-cuzarea de
la hotelul „Petersburg” din Iaşi, cerând înfăptui-
rea unor reforme democratice. Printre fruntaşii
adunării arestaţi din ordinul domnitorului Mihai
Sturza s-a aflat şi Cuza; a reuşit apoi să scape de
sub pază şi să fugă în Transilvania. Cuza are oca-
zia să participe la Marea Adunare de la Blaj de la
3/15 mai 1848, după care se retrage în Bucovina.

În timpul domni-
torului Grigore
Ghica s-a reîntors
în ţară şi în pe-
rioada pregătirii
Unirii îndeplinea
funcţia de pârcălab
de Galaţi. Ca
forma de protest
faţă de falsificarea
alegerilor pentru
adunările ad-hoc
din Moldova, Cuza

şi-a dat demisia din funcţia de pârcălab. Patriot
cu idei liberale, nu radicale însa, Cuza a fost ac-
ceptat chiar şi de partizanii celor doi Sturza care
candidau susţinuţi de conservatori. La 5 ianua-
rie 1859, el a fost ales cu unanimitatea voturilor
deputaţilor prezenţi în Moldova.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, deși scurtă
(1859-1866), a fost perioada de maximă dezvol-
tare a României moderne. 

Prin recunoașterea Unirii depline, crearea pri-
mului Parlament unic al României si al primului
guvern unitar, prin reformele sale: adoptarea pri-
mei Constituții românești, reforma electorala,
secularizarea averilor mănăstirești, reforma
agrara, a învățământului, domnia lui Alexandru
Ioan Cuza a pus bazele dezvoltării moderne a
României.

Primul pas important pe calea înfăptuirii sta-
tului național unitar român a fost făcut la 24 ia-
nuarie 1859, dar Marea Unire a avut loc în 1918
în Alba Iulia.

24 ianuarie 1859: Mica Unire – 
Unirea Principatelor Române 

sub Alexandru Ioan Cuza
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Povești necunoscute
despre Alexandru

Ioan Cuza
Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al

Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului
naţional România (1862-1866). Domnitorul a par-
ticipat la mişcarea revoluţionară de la 1848 din
Moldova, iar după aceea, la mişcarea pentru
Unirea Principatelor. La 5 ianuarie 1859 a fost ales
domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie şi al Ţării
Româneşti, înfăptuindu-se astfel Unirea celor
două ţări. Devenind domnitor, Cuza a obținut,
prin demersurile sale, recunoaşterea Unirii din
partea marilor puteri. Puţini sunt cei care ştiu însă
că, pe lângă documentele istorice despre domni-
tor, există şi cărţi de anecdote.

Pâinea şi ridichea
În cartea lui D. Teleor, „Anecdote din viaţa lui

Cuza-Vodă”, sunt scrise texte ce explică, poate,
viaţa lui Cuza, felul lui de a C. În volum se spune:
„Cuza Vodă avea obiceiul de a ieşi foarte des ziua şi
chiar noaptea deghizat cum i se părea mai bine, şi
se plimba prin oraş singur sau cu vreun prieten,
deghizat şi el. De multe ori intra în cârciumi şi bea
cu oamenii de rând, cerând cu insistenţă să i se dea
vinul cu ocaua lui Cuza.

Într-o zi, trecând pe lângă o santinelă, se
opreşte pe loc şi înCripă următorul dialog cu sol-
datul, care mânca o ridiche cu pâine:

- Mă cunoşti?
- Nu, domnule.
- Sunt şi eu în armată
- Bucătar?
- Nu, mai mare.
- Căprar?
- Nu, mai mare.
- Sergent?
- Mai mare.
- Sublocotenent?
- Sunt mai mare!
- Căpitan?
- Mai sus ceva.
- Maior?
- Mai mare.
- Colonel?
- Şi mai mare.
- Ghenăral?
- Şi mai mare, băiete.
- Aoleo, n-ei C Vodă-Cuza?
- Chiar el.
- Dacă e aşa, să-mi ţii pâinea şi ridichea ca să-ţi

prezint arma”...

Imn
O, Românie, frumoasă ţară! 
Te pregăteşte de sărbători, 

În alb te-mbracă, ca o fecioară, 
Pe cap îţi pune ghirlănzi de Dori; 

Aruncă haina tristă-n coloară 
Ce ţi-au fost dat-o duşmanii tăi. 
Că azi pe tronu-ţi Cii-ţi chemară 

Pe Alexandru Ioan întâi.

Tronul lui Ştefan, domnul cel mare, 
Ca prin minune s-o-ngemănat 
Cu tronul unde Mihai cel tare. 
Mihai ne-nvinsul falnic a stat! 

Ş-o inspiraţie sfântă cerească 
Şoptit-au falnic Cilor tăi, 

La ei să cheme ca să domnească 
Pe Alexandru Ioan întâi.

Români de şesuri, români de munte, 
La Milcov astăzi vă adunaţi, 

Ghirlănzi de roze purtând pe frunte, 
Jucaţi la hore, vă-mbrăţoşaţi, 

Jucaţi cu toţii hora frăţească, 
Apoi pe Domnul cu sCnţii săi, 

Ani mulţi rugaţi-1 să dăruiască
Lui Alexandru Ioan întâi.

În urmă însă cu frunţi voioase 
Sub tronul ţării să ne grupăm, 

Şi cu-ale noastre braţe vânjoase 
De neprieteni să-1 apărăm. 

Să ne combatem cu tot streinul 
Ce-ar vrea a ne face iobagii săi. 
Să se mai vadă cine-i românul 

Sub Alexandru Ioan întâi.

Gheorghe Tăutu 
(Poezii, Iaşi, 1862)
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Pe cerul lunii ianuarie: 
Luceafărul şi trei stele aromâne
Al Eminescu – 

Hristu Cândroveanu
Mulţ s-au faptî chimanee-

Căntic ta s-ţî scoală, mari,
Ş-tuţ avur-aţea şupee:

Că tră tini nu au hari!

Ş-mini u ľiau avgiulia
Azî maş tri-ndau graie -

Nu că-ñi ştiu tra-s cănt cu iia,
Căt u ľiau tri-a ta sivdaie.

Di mirachi va-ñi mi-aprind,
Ma s-nu pot s-ti-alavd ş-pi-a lor,

A armăñilor dit Pind,
Cari-ţ poart-ahăntu dor!

Vrearea lor aţea mult marea,
Ţi s-ţu-aduc apufusescu -

Străñili ţi sî-li da harea,
Va s-li-a=a maşi Eminescu!

Lui Eminescu – 
Hristu Cândroveanu

Mulţi şi-au căutat o strună,
Să te cânte-n vers de foc -

Dar n-avură mână bună,
S-au născut fără noroc…

Tot de dragul tău şi eu,
Azi vioara mi-o înstrun;

O, îmi e atât de greu,
Că nu pot să <u mai bun…

Dar mă  tot gândesc cu jind,
Şi mă poartă a lor dor,

Al armânilor din Pind,
Să te cânt în graiul lor!

Dorul ce ţi-l poart-ai mei,
Care-atât de mult crescu,

Aş putea să-l cânt ca ei,
Doar de-aş < eu Eminescu!

Ciudia cu Voshopolea
Ca nividzută iară nă ciudie,

Voshopolea-aţea arsă şi surpată,
L’ia ca s-arsară multu ma muşată

Tu mintea-armânilor di tu xinitie.

Tu marmar anviscută, nu-are seară
Di pi iconile-aduse s-nu s-dipună
Ş-tu măghipsite vise s-lă si spună,

Că ş-dzua faţa-l’i nu putea s-lă cheară.

Acaţă dimîndările s-l’i aleagă,
Di vruta fără s-lă si-aprindă dorlu,

Di bana di acasă s-lă si-ncl’eagă.

Cu-aistă nividzută nă ciudie
Ş-Voshopolea şi-pitreaţe agiutorlu

S-armînă fara armânească yie.

Miracolul Voshopolei
Ca un miracol – chiar în diaspora,

Voshopolea cea mândră, spulberată,
Nepieritor, în spirit e-ntrupată -

Al băjenarilor, al tuturora!

Că o visează armânii-n orice seară -
În murii ei de marmoră clădită,
Şi-o poartă toţi în su=ete zidită,
Icoana ei de-a pururi să nu piară!

Şi îi aud poruncile de-a rând -
S-o ţină vie-n inimi, necurmat,
Ca o statuie înălţată-n gând...

Miracol straniu, nemaipomenit -
Voshopolea nu numai s-a luptat,

Ci va lupta mereu, la nesfârşit!

NIDA BOGA
Nida Boga s-a născut la 12 ianuarie 1886 în orăşelul Veles în Macedonia otomană,

Republica Macedonia de azi. Cea mai importantă lucrare a sa este epopeea în sonete,
singura epopee eroică din literatura noastră, Voshopolea, în aromânâ. Hristu 
Cândroveanu compară capodopera lui Nida Boga cu Ilia da lui Homer şi cu antica
Mahabharata indiană. Unele lucrări le-a semnat Leon Boga şi L.T. Boga. Lucrările
în aromână le-a semnat Nida Boga, /indu-i mai familiar aromânesc, după cum îi
mărturisea scriitorului aromân Hristu Cândroveanu prin 1950.
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Pentru aromânime
Un minut de mi-e sortit
Să trăiesc, îl dau cinstit,

Pentru neamul meu iubit.

Să-mi 5e glasul clopot ce răsună,
Ca un cioban ce turma-şi mână,

S-audă neamul meu iubit!

Să ştie potera păgână,
Ce stă la pândă: adormit

E neamul meu, dară trezit,
E leu 6ămând de-o săptămână!

Armâni-s toţi, popor unit!
O, Doamne, scapă de furtună,

Şi neamu-mi 5e izbăvit,
Fă-mi glasul clopot ce răsună!

Tră armănami
S-nij armăneari, nă minută 
Mashi ună chicută di bană
U dau ti tini soia’nij vrută.

Cum boatseanij nu-i ună cămbană 
Ca picurar tsi turma-ngană 

S-nij-u avdă Armănamea tută!

S-veadă chiametea di păgănă 
Tsi tutu ntsearcljiă, lamnij mută,

S’ansară ea di-iu sta dzăcută,
Dit somnu alipidată aslană.

Si-s facă bluche si siagiută!
O, Doamne, barem tini nijluia-nă,

Nu-alasă soia mea chirută,
Fă-nij boatsea s-hibă nă cămbană!

GEORGE MURNU
George Murnu, Ioryi al Murnu (n. 1 ianuarie 1868, Veria, d. 17 noiembrie 1957,
Bucureşti) a fost un scriitor, traducător şi istoric, membru al Academiei Române. 

Numele lui George Murnu a devenit cunoscut în ţară odată cu magistrala sa 
traducere, în limba română, a epopeilor homerice Iliada şi Odiseea. Această strălucită
realizare a sa, care a însemnat un eveniment epocal în cultura noastră, „constituie un
moment fundamental în evoluţia limbii literare” (corespunzător Iliadei lui Nicolai
Gnedič în literatura rusă). Marele poem clasic era în sfârşit împământenit şi putea
exercita o înrâurire nemijlocită asupra conştiinţei estetice. Iliada şi Odiseea în inter-

pretarea Murnu sunt nişte capodopere superioare în versiunea Annibale Caro, 
Iliadei lui Vincenzo Monti, Iliadei şi Odiseei lui Johann Heinrich Voss. Puţine litera-

turi se „bucură de traduceri mai norocoase”. (Wikipedia)

Limba-a noastră-i nă vishteari
ahăndoasă, ahăndoasă
bair di 6urii, căntari,
ghinicuvintari n casă.

Limba-a noastră-i
primuveară,

candilă di bană easti,
mults dushmanj vor s-nă u cheară,
ma u nviadză gionj shi nveasti.
Limba-a noastră easti căntic,

căntic di jali sh-di numtsă,
zboară veclji di discăntic,

fuldzir tsi talji doi muntsă.

Limba-a noastră easti,-armăne,
avră tsi u-adutsi seara,
Roma nă u deadi păne,
di la ea nă tradzim fara.

Di la năsă-avem căsmeti,
di la năsă-avem fumealji.

Eti pondi, eti shcreti
nu u-au scoasă dit timealji.

Limba-a noastră poarta 6amburi,
ari izvuri sh-făntănj,

cănd u căntsă ti cutreamburi,
cănticlu sh-acreashti mănj.

Limba-a noastră caftă bratsă
ca s-u apără di-atselj
tsi u pliguesc tu fatsă

sh-li-arăchescu di fumelj.

Limba-a noastră-sh caftă soea,
sh-caftă limba shi duvletea.
S-u apărăm să-sh a6ă boea,

S-u-apărăm să-sh a6a vetea.

Pagini realizate de 
Victor ENACHE

NICOLAE CARATANĂ
Poetul aromân Nicolae Caratană s-a născut la 25 ianuarie 1914 în localitatea Horopani

din Grecia, situata între oraşele Veria şi Naoussa, de pe istorica Via Egnatia. S-a stins la 19
octombrie 1992. Alexandru Piru – Cronica nr. 47/19.11.1976, ProDl: Nicolae Caratană: „O
menţiune merită fără doar şi poate poetul revelat foarte târziu Nicolae Caratană (n. 25
ianuarie 1915), autor a două volume de versuri, Lampadoforie (C. R., 1972) şi Lâna de
aur (C. R., 1975)”. N.R.: Volumul de poezie Lampadoforie se găseşte la Casa de Cultură din
Dudeştii Noi, la bibliotecă, donat de domnul Vasile Dimaca din Constanţa.

Limba noastră
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Deșteptăciunea

În luptă
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Curiozități din lumea care ne înconjoară
• Andorra este statul în care șomajul 

este 0%. 
De asemenea, în Andorra nu există nici un

post de televiziune.

• În Suedia există un autobuz la fiecare
1.000 de oameni.

• Norvegienii sunt cei mai mari consuma-
tori de cafea din lume, cu 10,7 kg/persoană
anual. 

• În Etiopia, nouă din zece nașteri au loc
fără asistență medicală.

• Cele mai multe operații estetice se efec-
tuează în SUA. Pe locul doi se situează 
Mexicul.

• Mai mult de jumătate dintre medicii fin-
landezi sunt femei.

• Unul din trei copii italieni se naște prin
cezariană.

• Elveția este țara cu cele mai multe paturi
de spital pe cap de locuitor. 

Totodată, elvețienii petrec, în medie, zece
zile pe an în spital.

• Libia este singurul stat pe al cărui drapel
se găsește o singură culoare.

• Nepal deține singurul drapel care nu este
pătrat sau rectangular. Drapelul Nepalului
este format din două triunghiuri suprapuse.

• În SUA există mai mulți deținuți, rapor-
tat la numărul de locuitori, decât în orice altă
țară a lumii. Astfel, 0,7% din întreaga
populație a acestei țări se află în detenție.

• Doar în cinci țări ale lumii numărul
deținuților femei îl depășește pe cel al
bărbaților. Este vorba de Thailanda, Qatar,
Paraguay, Costa Rica și Singapore.

• Într-un studiu recent, companiile sue-
deze sunt considerate cele mai sigure și mai
puțin probabil să primească mită.

• Finlanda este considerată țara cu cea mai
mică rata a corupției din întreaga lume.

• ADN-ul unui om conține 80.000 de
gene.

• Așa cum amprentele digitale sunt unice,
amprenta limbii fiecărei persoane este dife-
rită față de celelalte.

• Cele mai mari salarii oferite profesorilor
sunt acordate în Elvetia. Aici, salariul unui
profesor debutant porneste de la 33.000 de
dolari americani pe an. 

Capitala statului Andorra
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PILDE CREȘTINE

La un bătrân călugăr, a venit într-o zi un tânăr
pentru a se spovedi şi a-i cere sfat. Din vorbă în
vorbă, tânărul îi spuse:

- Părinte, sunt destul de rău. Aş vrea să mă
schimb, dar nu pot. Îmi pierd uşor răbdarea.
Atunci când mă enervez, vorbesc urât şi multe al-
tele. Am încercat să mă schimb, dar nu am putut.
Totuşi, eu sper că după ce voi mai creşte, voi
putea să mă schimb, nu-i aşa?

- Nu, i-a răspuns bătrânul. Vino cu mine!
L-a dus pe tânăr în spatele chiliei, unde înce-

pea pădurea, şi i-a spus:
- Vezi acest vlăstar, ştii ce este?
- Da, părinte, un puiet de brad.
- Smulge-l!
Tânărul a scos brăduţul imediat. Mergând mai

departe, călugărul s-a oprit lângă un brăduţ ceva
mai înalt, aproape cât un om.

- Acum, scoate-l pe acesta.
S-a muncit băiatul cu pomişorul acela, dar cu

puţin efort a reuşit până la urmă să-l scoată. Ară-
tându-i un brad ceva mai mare, călugărul i-a mai
spus:

- Smulge-l acum pe acela.

- Dar e destul de mare, nu pot singur.
- Du-te şi mai cheamă pe cineva.
Întorcându-se tânărul cu încă doi flăcăi, au

tras ce-au tras de pom şi, cu multă greutate, au
reuşit, în sfârşit, să-l scoată.

- Acum scoateţi bradul falnic de acolo.
- Părinte, dar acela este un copac mare şi bă-

trân. Nu am putea niciodată să-l smulgem din ră-
dăcini, chiar de-am fi şi o sută de oameni.

- Acum vezi, fiule? Ai înţeles că şi relele apu-
cături din suflet sunt la fel? Orice viciu sau orice
neputinţă pare, la început, inofensivă şi fără mare
importanţă, dar, cu timpul, ea prinde rădăcini,
creşte şi pune stăpânire din ce în ce mai mult pe
sufletul tău. Cât este încă mică, o poţi scoate şi
singur. Mai târziu, însă, vei avea nevoie de aju-
tor, dar fereşte-te să laşi răul să ţi se cuibărească
adânc în suflet, căci atunci nimeni nu va mai
putea să ţi-l scoată. Nu amâna niciodată să-ţi faci
curăţenie în suflet şi în viaţă, căci mai târziu, va fi
cu mult mai greu.

„Degeaba tăiem crengile păcatului în afara noas-
tră, dacă în noi rămân rădăcinile care vor creşte din
nou”.

Timpul schimbării

În timp ce mergea pe drum, un călător a văzut
într-o grădină un pom frumos, de crengile căruia
atârnau nişte mere mari şi roşii de-ţi lăsa gura
apă. Văzând omul că nu-i nimeni prin preajmă,
ce s-a gândit? Bine ar fi dacă ar gusta şi el câteva,
aşa, de poftă!

Dar cum să facă? Până la pom trebuia să treacă
de un gard înalt şi de o mare băltoacă. A stat el
ce-a stat, s-a sucit, s-a învârtit, dar, nemaiavând
răbdare, şi-a zis: „Fie ce-o fi!”, şi a-nceput să se
caţăre pe gard. Cu greu, a reuşit să ajungă în
curte, dar supărat nevoie mare, fiindcă într-un
ghimpe din gard îşi agăţase haina şi o rupsese.
Acum, ce să mai facă!

Nu mai putea schimba nimic. Ba, mai mult,
grăbindu-se, a uitat de băltoaca plină cu noroi şi
s-a afundat în mâl.

Când, în sfârşit, a ajuns sub pomul cu pricina,
a luat câteva mere, dar, uitându-se la ele cum
arată, şi-a spus:

- E drept că am obţinut eu ce-am vrut, dar a
meritat oare? Haina mea cea bună e ruptă, încăl-
ţările şi pantalonii murdari...

Cum stătea el aşa şi îşi plângea singur de milă,

apare în curte stăpânul casei. Când l-a văzut pe
călător cum arăta, i-a spus:

- Bine, omule, trebuia să te munceşti atâta
pentru câteva mere? Uite ce-ai păţit! Ca să nu
mai spun că nu înţeleg de ce-ai încercat să le iei
pe furiş? Dacă ai fi bătut la mine în poartă şi mi-
ai fi cerut câteva mere, eu ţi-aş fi dat cu drag.
Acum, haide în casă să te speli şi să te odihneşti şi
apoi îţi vei vedea de drum!

Tare bucuros şi mulţumit a fost călătorul, vă-
zând bunătatea gazdei sale, dar, în acelaşi timp,
şi-a promis sieşi că altădată nu va mai fi atât de
nesăbuit.

În viaţă, nu este important doar să obţii, ci şi
cum obţii! Sunt oameni care vor să aibă mai mult
şi, atunci, muncesc fără tihnă. Alţii, însă, fură,
gâdindu-se mereu cum să fugă de muncă şi să în-
şele. Aceştia, păcătoşii, singuri se înşeală, fiindcă
nu este totul să ai un lucru; contează şi cum l-ai
obţinut!

„În cele trecătoare, nu poţi deveni bogat decât să-
răcind pe altul. În cele duhovniceşti, nu poţi deveni
bogat decât îmbogăţind pe altul”.

Greşeala
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Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan
Gură de Aur sunt prăznuiţi pe 30 ianuarie. Deşi
Biserica i-a pomenit separat în luna ianuarie, pe
Sfântul Vasile – 1 ianuarie, pe Sfântul Grigorie –
25 ianuarie şi pe Sfântul Ioan Gură de Aur –  27
ianuarie, ei sunt prăznuiţi împreună pe
30 ianuarie. 

Motivul? Pentru a le 
descoperi creştinilor că nu
este unul mai mare
decât altul. În vechime
apă ru seră neînţelegeri
între creştini pe tema –
cine este mai mare ca
teolog dintre cei trei
ierarhi. 

După câţiva ani de la
declanşarea neîn ţele ge rilor, cei
trei s@nţi au început să i se arate
unul câte unul episcopului Evhaitelor, Sfântu-
lui Ioan Mauropous. În cele din urmă, în anul
1084, într-o vedenie, Sfântului Ioan Mauropos
i-au apărut cei trei s@nţi împreună şi i-au grăit:
„După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem
şi nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi,
la timpul său, îndemnaţi de Duhul Sfânt, am
scris învăţături pentru mântuirea oamenilor.
Cum ne-a insuAat Duhul Sfânt, aşa am învăţat.

Nu este între noi unul întâi şi altul al doilea. De
chemi pe unul, vin şi ceilalţi doi. 

Drept aceea, sculându-te, porunceşte, celor ce
se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că
nevoinţa noastră, cât am fost în viaţă şi după

moarte, a fost să împăcăm pe oameni şi
să aducem în lume pace şi unire.

Împreunează-ne, dar, fă -
cându-ne praznic la câte

trei într-o singură zi şi
înştiinţează cu aceasta
pe creştini, că noi în
faţa lui Dumnezeu una
suntem”.

În urma acestei ve-
denii, Sfântul Ioan a ales

ziua de 30 ianuarie pentru
prăznuirea co mună a celor Trei

Ierarhi.
Sărbătoarea S@nţilor Trei Ierarhi este una a

comuniunii. Ea ne descoperă că după cum în
Sfânta Treime deosebirea dintre Tatăl, Fiul şi
Sfântul Duh nu duce la dezbinare şi nici unitatea
lor la depersonalizare, tot astfel nici noi, ca per-
soane diferite, nu suntem chemaţi să trăim sepa-
rat unii de alţii sau să ne ridicăm unii împotriva
altora, ci să trăim după modelul S@ntei Treimi –
unul în celălalt.

S@nţii Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan

Din cugetările Sfântului Ioan Gură de Aur
• Pe când mândria este moartea virtuților și

viața păcatelor, smerenia este moartea păcatelor
și viața virtuților.

• Dacă este să spunem adevărul, nu e bogat cel
ce are multe, ci cel ce n-are trebuinţă de multe,
nici nu este sărac cel ce n-are nici o agonisită, ci
cel care pofteşte multe - după acest dreptar tre-
buie socotite totdeauna sărăcia şi bogăţia. De vei
vedea, dar, pe cineva poftind multe, să îl socoţi
mai sărac decât toţi, chiar dacă ar avea toate lu-
crurile din lume. De vei vedea pe cineva care nu
are trebuinţă de multe, să crezi că este mai bogat
decât oricine.

• Dumnezeu atât de mult Se îngrijeşte ca noi
să trăim în pace unii cu alţii, încât rabdă să
rămână nesăvârşită jertfa ce I-o aducem, să în-
trerupem slujba către Dumnezeu numai din
dorinţa ce o are de a pune capăt duşmăniei şi urii
ce o avem unii faţă de alţii.

• Rău este diavolul, o mărturisesc şi eu; dar rău
lui, şi nu nouă, dacă priveghem.

• Dacă Dumnezeu ar pedepsi aici pe pământ,
pe toţi cei răi şi ar cinsti pe toţi cei buni,
zadarnică ar mai @ ziua judecăţii.

• Şi totuşi, chiar dacă arunci seminţele şi cel
care aude nu primeşte, nici nu aduce roada
ascultării, tu ai oricum răsplata de la Dumnezeu,
pentru că ai dat sfat, şi vei primi dacă eşti ascul-
tat tot atât cât ai primit dacă n-ai fost, că ai făcut
tot ce ţinea de tine. De faptul că cei ce ne aud nu
se înduplecă nu suntem vinovaţi, ci numai dacă
nu dăm sfat: că a îndemna este treaba noastră, iar
a se îndupleca e a lor.

• Nu diavolul aduce pagubă oamenilor, ci tot-
deauna propria lor trândăvie doboară pe cei ce nu
sunt cu luare aminte asupra lor.

• Pe cei ce trăiesc în fapta bună să-i fericim, nu
pe cei aAaţi în sărăcie ci pe cei stăpâniţi de răutate
să-i plângem, nu la cele de faţă să căutăm, ci la
cele viitoare să ne uităm, nu haina cea dinafară,
ci conştiinţa @ecăruia să o cercetăm.



În dansul fulgilor ce cad,
Sclipind pe firele de ceaţă,

S-a rătăcit de dimineaţă
Un vânt de undeva, nomad.

A rupt o ramură de brad,
Pulverizând scântei de gheaţă

În dansul fulgilor ce cad,
Sclipind pe firele de ceaţă.

Cu fiecare puls îmi scad
Câte-o fărâmă de viaţă,

Dar nu disper şi nu decad
Ieşind mereu la suprafaţă,

În dansul fulgilor ce cad.

Petru CHIRA

ÎÎnn  ddaannssuull  
ffuullggiilloorr  ccee  ccaadd
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FEBRUARIE – FĂURAR
(28 de zile; ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)

1 M Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua şi Felicitas 
2 J (†) Întâmpinarea Domnului
3 V Sf. şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociţă Ana
4 S Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie                                                                                      
5 D Sf. Mc. Agata şi Teodula

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului); Ap. 2 Timotei 3, 10-15;
Ev. Luca 18, 10-14; glas 8, voscr. 11 (Începutul Triodului)

6 L Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, şi Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. 
Varsanufie cel Mare 

7 M Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
8 M Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia (Harți)
9 J Odovania praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor 
10 V †) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina (Harți)
11 S Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa                                                          
12 D Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei; Sf. Mc. Hristea 

Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); Ap. 1 Corinteni 6, 12-20;
Ev. Luca 15, 11-32; glas 1, voscr. 1

13 L Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. Acvila şi soţia sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Ale-
xandriei

14 M Sf. Cuv. Auxentie, Maron şi Avraam 
15 M Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior                                                                                                       
16 J Sf. Mc. Pamfil şi Valent; Sf. Ier. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului
17 V Sf. Mare Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. împăraţi Marcian şi Pulheria 
18 S Sf. Ier. Leon, episcopul Romei (Sâmbăta morţilor - Moşii de iarnă)
19 D Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia 

Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a lăsatului sec de carne); Ap. 1 Corinteni 8, 8-13;
9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 2, voscr. 2

20 L Sf. Ier. Leon, episcopul Cataniei; Sf. Cuv. Visarion 
21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiepiscopul Antiohiei 
22 M Aflarea moaştelor Sfinţilor Mc. din Constantinopol (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză,

lapte, ouă şi peşte)
23 J Sf. Sfinţit Mc. Policarp, episcopul Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia 
24 V † Întâia şi a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Zi aliturgică. Dezlegare

la brânză, lapte, ouă şi peşte)
25 S Sf. Ier. Tarasie, patriarhul Constantinopolului 
26 D Sf. Ier. Porfirie, episcopul Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Lăsatul secului pentru

Postul Sfintelor Paşti)
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză); Ap. Romani 13, 11-
14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21; glas 3, voscr. 3                                                                                                                    

27 L Sf. Cuv. Mărturisitori Procopie şi Talaleu (Începutul Postului Sfintelor Paşti. Zi alitur-
gică. Canonul cel Mare)

28 M †) Sf. Cuv. Ioan Casian şi Gherman, din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf.
Sfinţit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)
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S-a întâmplat în luna februarie
1 februarie

A fost ales primul președinte american,
George Washington (1789)

S-a născut pictorul român Ștefan Luchian
(1868)

3 februarie
A murit Johann Gutenberg, inventatorul ger-

man al tiparului (1468)

6 februarie
Apare prima tipăritură, „Orînduiala slujbei

SInţilor Constantin şi Elena”, la tipograIa
instalată la mănăstirea Snagov. Cartea, publicată
sub îngrijirea lui Antim Ivireanul, era dedicată
lui Constantin Brâncoveanu (1696)

7 februarie
S-a născut romancierul englez Charles Dickens

(1812)

8 februarie
S-a născut scriitorul francez Jules Verne, creator

al romanului ştiinţiIc de anticipaţie („Călătorie
spre centrul pământului”, „Copiii căpitanului
Grant”, „Cinci săptămâni în balon”) (1828)

9 februarie
A murit scriitorul rus Fiodor Mihailovici

Dostoievski („Fraţii Karamazov”, „Crimă şi
pedeapsă”, „Idiotul”) (1881)

11 februarie
S-a născut Homas Alva Edison, inventator

american,  posesorul a peste 1.000 de patente

(fonograful, telefonul cu bobină de inducţie,
becul electric) (1847)

12 februarie
S-a născut Charles Robert Darwin, autorul

teoriei despre evoluţia speciilor de plante şi animale
prin selecţie naturală (teoria evoluţionistă) (1809)

15 februarie
S-a născut Galileo Galilei, astronom, Ilosof,

Izician italian, considerat părintele ştiinţei 
moderne (1564)

17 februarie
A murit poetul Heinrich Heine, ultimul

reprezentant al romantismului german (1856)

18 februarie
S-a născut scriitorul grec Nikos Kazantzakis (1883)

19 februarie
S-a născut sculptorul Constantin Brâncuşi,

membru post-mortem al Academiei Române. 
Exponent al artei secolului XX, Brâncuşi a ex-

primat în creaţia sa, esenţializată şi puriIcată în
liniile care o compun, o viziune cu totul nouă
asupra lumii, în care sunt regăsite miturile pri-
mordiale ale omenirii, dar şi elementele incon-
fundabile ale artei populare româneşti (1876)

20 februarie
Maria Tănase a debutat la postul de radio

București; ea va deveni simbolul cântecului 
popular românesc (1937)

CCCC oooo nnnn ssss tttt aaaa nnnn tttt iiii nnnn   BBBB rrrr ââââ nnnn cccc uuuu șșșș iiii ȘȘȘȘ tttt eeee ffff aaaa nnnn   LLLL uuuu cccc hhhh iiii aaaa nnnn MMMM aaaa rrrr iiii aaaa   TTTT ăăăă nnnn aaaa ssss eeee
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Întâmpinarea Domnului este prăznuită la 40
de zile de la naşterea Lui Hristos, în data de 2 
februarie. Mântuitorul este dus la Templu de 
Fecioara Maria şi dreptul Iosif pentru împli-
nirea Legii, care prevedea ca orice întâi
născut de parte bărbătească să fie în-
chinat Lui Dumnezeu în a patruze-
cea zi de la naştere. În acest
moment se făcea şi curăţirea
mamei. În Templu sunt întâmpi-
naţi de dreptul Simeon şi proro-
ciţa Ana. Potrivit Tradiţiei,
dreptul Simeon a făcut parte din
traducătorii Pentateuhului din
limba ebraică în greacă. În mo-
mentul în care a ajuns la textul
„Iată Fecioara va lua în pântece şi
va naşte fiu”, a înlocuit termenul
„fecioara” cu „femeie”. Pentru ne-
credinţa sa, Dumnezeu i-a făgăduit că
nu o să moară până nu va vedea pe Mesia
născut din Fecioara (Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, reprezintă aştepta-
rea împlinirii profeţiilor. În momentul în care
acesta Îl ia în braţe pe Hristos, rosteşte: „Acum
slobozeşte (eliberează) pe robul Tău, Stăpâne,
după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochi mei
mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei 
tuturor popoarelor, lumina spre descoperirea 
neamurilor şi slava poporului Tău, Israel” (Luca

2, 29-32). Simeon cere a fi eliberat nu pentru că
era plictisit sau obosit, ci pentru că era împlinit.
Din cântările specifice acestei sărbători aflăm că
el pleacă spre a vesti şi morţilor că Fiul Lui

Dumnezeu S-a întrupat.
Sărbătoarea Întâmpinării Domnului

a fost introdusă la Roma de Papa 
Gelasiu, în anul 494. Astfel, a fost în-
locuită străvechea sărbătoare păgână
a Lupercaliilor, de la începutul lunii
februarie, când aveau loc şi proce-
siuni în jurul oraşului, cu făclii
aprinse, în onoarea zeului Pan, su-
pranumit şi Lupercus, adică ucigă-
torul lupilor sau ocrotitorul
turmelor împotriva lupilor. 

În Răsărit, această sărbătoare s-a
introdus în penultimul an al domniei

împăratului Justin I (526), iar generali-
zarea ei s-a făcut în cursul secolului VI,

începând din anul 534, când împăratul 
Justinian a schimbat data sărbătorii de la 14 
februarie la 2 februarie (40 de zile socotite de la
25 decembrie, noua dată a sărbătorii Naşterii
Domnului). Întâmpinarea Domnului sau aduce-
rea Lui spre închinare a rămas ca pildă şi la noi, ca
îndatorire a mamelor de a aduce pruncii la bise-
rică, la patruzeci de zile după naştere, pentru mo-
lifta de curăţirea lor şi închinarea pruncilor la
sfintele icoane. 

Întâmpinarea Domnului

Din cugetările Sfântului Ioan Gură de Aur
• Că precum este un vis de o singură noapte,

aşa este întreaga viaţă de acum faţă de pedeapsa şi
răsplătirea care ne va primi pe noi: că nu s-a scris
Scriptura aşa, doar ca să avem ce citi.

• De ce disprețuiești și darul lui Dumnezeu și
te războiești cu legile Lui și ceea ce este blestem
tu îl numești binecuvântare? Și matricea nașterii
o faci locul uciderii și pe femeia care ți-a fost dată
pentru naștere de copii o pregătești pentru
ucidere?

• Să Di cu toți politicos, dulce la vorbă, blând,
primitor. Despre nici un om să nu-ți scape vreun
cuvânt urât. În felul acesta toți te vor iubi. Dar și
în ziua Judecății Domnului te va aEa curat și
nepătat. Căci dacă vom da socoteală pentru orice
cuvânt de prisos, cu atât mai mult vom răspunde
pentru vorbele noastre de rău.

• Diavolul îi atacă mai mult pe oameni când îi
vede separați de toți ceilalți. (...) Pentru acest
motiv, trebuie să ne găsim adesea, pe cât putem
în însoțire cu oamenii buni, pentru a nu D expuși
atacurilor dușmanului nostru.

• Nimic nu este mai puternic decât Biserica.
Nimic nu se ridică la valoarea Bisericii. Biserica
este mai înaltă decât cerul, mai întinsă decât
pământul, mai luminoasă decât cerul, mai
luminoasă decât soarele. Câți nu au luptat cu ea și
nu au reușit să o biruiască? Toți cei care au luptat
împotriva ei au fost dați pierzaniei, pe când 
Bise ri ca a urcat la cer.

• Biserica este o farmacie duhovnicească, unde
Decare găsește leac pentru sine împotriva
săgetărilor păcătoase.

• În conștiința încarcată, mai mult te sperie
pierderea cerului decât chinul iadului.

• Adu-ți aminte că, nu după multă vreme, vei lăsa
pe toate cele văzute, cerul și pământul, oamenii și
lucrurile. Adu-ți aminte că ești nimic, cu trupul și
cu suEetul, că puțin necaz te tulbură pe tine, puțină
durere te arde pe tine, un cuvânt prost te răscolește
pe tine. Deci, pentru ce nu te desparți tu puțin de
viața aceasta? Eu îți spun ție că ești dator a te muta
de aici, și, sus, înlăuntrul porților cerești, să-ți faci
ție cort și, acolo, de-a pururi să petreci.
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PILDE CREȘTINE

După ce a trăit o viaţă plină de egoism, în care
nu s-a gândit decât la el, nepăsându-i de cei din
jur, un om a ajuns în iad. Cât de mult s-a căit
atunci pentru tot ce făcuse! Dar era prea târziu.
Chinuindu-se zi şi noapte în flăcările iadului, se
ruga încontinuu:

- Iartă-mă, Doamne, am greşit, dar acum m-
am lecuit. Nu mai sunt egoist deloc, ajută-mă,
Doamne, că m-am schimbat şi nu mai am pic de
răutate în mine!

În timp ce se ruga el, a apărut deodată un
înger, care i-a spus:

- Bucură-te, omule! Dumnezeu ţi-a ascultat
rugăciunea şi vrea să-ţi dea o şansă să vii în rai,
dar oare te-ai schimbat cu adevărat?

- Sigur că da, zise omul cu nerăbdare, sigur că
m-am schimbat!

- Bine! A mai spus îngerul. Vezi firul care co-
boară acum spre tine? Dacă te vei urca pe el, vei
ajunge în rai şi vei scăpa de chinurile de aici.

Nespus de bucuros, omul a început să se caţăre
pe firul ce atârna deasupra iadului, numai că, pe
măsură ce se urca, a băgat de seamă că firul se
subţia din ce în ce mai tare. 

Când s-a uitat dedesubt, să nu-şi creadă ochi-
lor! Mulţi păcătoşi se atârnaseră de firul său, în-
cercând cu disperare să scape din flăcările
iadului.

- Ce faceţi ?! Strigă omul speriat. Daţi-vă ime-

diat jos, o să se rupă firul şi o să cad iarăşi. 
Daţi-vă jos, n-auziţi?! Ţipa omul cu disperare

şi începu să-i lovească cu picioarele. În clipa
aceea, firul s-a rupt şi au căzut cu toţii.

- Of, îngerule, uite ce mi-au făcut ceilalţi!
Spune-i lui Dumnezeu să-mi trimită alt fir, ca să
scap odată de aici!

- Nu se poate!, i-a răspuns îngerul.
- Cum aşa? Doar n-am nicio vină, firul s-a

rupt din cauza lor!
- Ba nu, firul s-a rupt din cauza ta şi a invidiei

tale. Firul acela era firul credinţei şi ar fi putut
ţine şi tot iadul dacă ai fi avut încredere în Cu-
vântul lui Dumnezeu şi dacă nu te-ai fi gândit
doar la tine. Ai spus că te-ai lecuit de egoism şi că
acum îţi pasă de aproapele tău, dar nu este ade-
vărat. Fiind la fel de păcătos şi rău, firul nu te-a
ţinut; de aceea s-a rupt.

În viaţă nu va reuşi cel rău, cel zgârcit şi inte-
resat doar de propria persoana. 

Poate că va strânge averi, dar în sufletul său cu
ce se va alege? Dar cel ce îi ajută mereu şi cu dra-
goste pe ceilalţi, acela strânge în inimă comori
cereşti, devenind om cu adevărat, căci om este
doar cel ce trăieşte pentru oameni.

„Nu f i iubitor de sine şi vei f i iubitor de Dumne-
zeu! Nu căuta plăcerea în tine şi o vei găsi în cei-
lalţi!”

A doua șansă

Demult, a trăit un prinţ tare-tare bogat, care
era, însă, şi foarte zgârcit. Nu ar fi dat niciodată
nimic. Doar că, într-o noapte, a visat că murise şi
ajunsese la poarta raiului. Acolo, Sfântul Petru 
i-a spus:

- Vino cu mine să îţi arăt unde vei sta de acum
încolo. Şi au mers ei ce-au mers prin grădinile
acelea minunate, până când, la un moment dat,
au ajuns lângă un palat mare şi frumos.

- A, a strigat tânărul prinţ, aici voi sta?
- Nu, în niciun caz.
- Dar, cine va sta aici?
- Aici va locui, după ce va muri, grădinarul tău.
- Cum se poate, el care nu are nimic, care e

sărac lipit pământului, cum să merite el aşa ceva?
- E, nu are grădinarul tău avere pe pământ, 

fiindcă tot ce câştigă împarte mereu cu cei mai
sărmani decât el. Pe pământ nu strânge nimic, 
fiindcă dăruieşte, dar aici, uite câte a strâns! Tot
ce vezi aici este rodul bunătăţii lui.

- Bine, şi atunci eu unde o să stau? A mai 

întrebat nemulţumit prinţul.
- Uite acolo, în cocioaba aceea!
- Cum, în şandramaua aia?! Păi acolo sunt

doar nişte scânduri prăpădite care stau gata-gata
să cadă... Cum să locuiesc în mizeria aia? E drept
aşa ceva?

- Sigur că este drept, i-a răspuns Sfântul
Petru! Ia gândeşte-te, ce ai dăruit tu? Nimic! Ce
ai fi vrut să apară aici!? Dacă ai fi fost bun şi dar-
nic cum este grădinarul tău, atunci ai fi avut şi tu
asemenea palate, poate chiar mai mult, dar aşa...
Tot ce vezi acolo este rodul zgârceniei tale... În
clipa aceea, tânărul prinţ s-a trezit speriat din
visul său. Din acea zi, s-a schimbat. Nu a mai
adunat comori pe pământ, ci în cer. Nu a mai
strâns bogăţii peste bogăţii, fiindcă la ce i-ar fi fo-
losit mai târziu? Cu tot ce a avut, i-a ajutat pe cei
sărmani şi, în acest fel, a strâns o avere mult mai
de preţ: recunoştinţa celor ajutaţi de el şi binele
făcut. Aceasta era averea pe care nimeni nu ar fi
putut să i-o fure!

Poarta Raiului
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• După apariţia desenelor animate Popeye
marinarul, consumul de spanac a crescut cu 33%
în Statele Unite.

• Urechile lui Mickey Mouse sunt poziţionate
întotdeuna în faţă, indiferent de direcţia capului
său.

• În 1938, Joe Shuster şi Jerry Siegel au vândut
drepturile de autor pentru caracterul Superman
pentru doar 130 de dolari.

• Cel mai lung film produs vreodată a fost
făcut de către Andy Warhol şi dura douăzeci şi
patru de ore. Normal, s-a dovedit a fi un mare
eşec. A fost retras de pe piaţă, refăcut şi redifuzat
într-un nou format de nouăzeci de minute, sub
numele de The Loves of Ondine.

• Prima lucrare de ficţiune
binecuvântată de Papă a fost best
sellerul „Ben-Hur”, scris de Lew
Wallace.

• Povestea originală a lui 
Aladdin începea cu „Aladdin
era un mic băiat chinez”.

• Ultimul cuvânt din Biblie
este Amin.

• Fraza „regula degetului”
derivă de la o veche lege 
englezească care spunea că nu
îţi poţi bate soţia cu ceva mai
gros decât degetul.

• Nu se spune dintotdeauna „alo”
atunci când se răspunde la telefon. Când
a apărut primul serviciu telefonic, în 1878,
oamenii spuneau „ahoy”.

• Mărul este mult mai eficient decât cofeina
pentru a te trezi dimineaţa.

• Mărul proaspăt pluteşte deoarece mai mult
de 25% din volumul lui este aer.

• Avocado are cele mai multe calorii dintre
toate fructele.

• Lămâile conţin mai mult zahăr decât căpşunile.

• În Turcia, în secolele 16 şi 17, cine era prins
că bea cafea era condamnat la moarte.

• Sarea este singura piatră pe care oamenii o

pot mânca. Doar 5% din sarea produsă ajunge pe
mesele oamenilor. Restul e folosită în cons truc -
ţii, la producţia sticlei, a săpunului.

• Sarea este unul dintre condimentele care are
doar gust, fără miros.

• Sarea de masă este unul dintre singurele pro-
duse care nu s-a ridicat dramatic la preţ în ultimii
150 de ani.

• Compania producătoare de pastă de dinţi
Colgate a avut un mare obstacol de marketing în
ţările vorbitoare de limba spaniolă, deoarece 
Colgate în traducere înseamnă „du-te şi te
spânzură”.

• În 1981, un om a avut un atac
de cord după ce a jucat jocul

Berserk; acest incident a fost
singura fatalitate produsă

de jocurile video.

• Unii eschimoşi 
folo  sesc frigiderul pen-
tru a-şi păstra mân-
carea să nu… îngheţe.

• Cele mai multe
spargeri de locuinţe au
loc iarna.

• În secolul 17, nativii
mexicani mergeau la

război cu săbii de lemn,
pentru a nu-şi omorî

duşmanii.

• Egiptenii antici îşi rădeau
sprâncenele pentru a jeli moartea pisicilor.

• Un aparat de ras de aur scos din mormântul
regelui Tutankamon era încă destul de ascuţit
pentru a fi folosit.

• Când se afla la putere, în anii 400 î.Hr.,
oraşul grecesc Sparta avea 25.000 de rezidenţi şi
500.000 de sclavi.

• Trivia este zeiţa romană a vrăjitoriei, a
câinilor de vânătoare şi a răscrucilor de drumuri.

• Sclavii ce se aflau sub ultima domnie a
împăratului Chinei purtau codiţă doar pentru a
ieşi în evidenţă şi a putea fi aleşi mai repede.

Ştiaţi că?
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Comuna Dudeştii Noi, singura din judeţul
Timiş care a intrat în competiţia „Sat cultural al
României 2016”, organizată de Asociaţia „Cele
mai frumoase sate din România”, a reuşit să
câştige concursul! În faza @nală a competiţiei din
acest an au intrat 25 de comune din ţară, aşadar,
premiul obţinut de Dudeştii Noi este cu atât mai
elocvent şi important. Concursul „Sat cultural al
României 2016” este organizat sub patronajul
Ambasadei Republicii Franceze la Bucureşti, al
Asociaţiei Valonia Bruxelles şi al Muzeului 
Satului „Dimitrie Gusti”.

În ultimii ani, viaţa culturală din localitatea
noastră a cunoscut o efervescenţă fără precedent.
Consiliul Local şi primarul Alin Nica sprijină
mişcarea culturală, iar acest lucru se vede prin
multitudinea de acţiuni care se desfăşoară în lo-
calitate în @ecare an şi la care participă foarte
mulţi dintre locuitorii aşezării. 

Să spunem că, în 2015, la Dudeştii Noi s-a
consemnat o nouă premieră artistică: s-a
desfăşurat prima ediţie a Festivalului „Rapsodi-
ile neamului”, o manifestare menită să readucă în
actualitate una dintre tradiţiile bănăţene auten-
tice, şi anume muzica corală. Tot o premieră a
însemnat, acum doi ani, şi Festivalul „Hora”,

dedicat exclusiv formaţiilor de dansatori... 
Sunt doar două dintre reperele care au făcut ca

Dudeştii Noi să @e desemnat „Satul Cultural al
României” pentru anul 2016.

„Candidatura comunei noastre a fost însoţită
de mesajul «Cultura poate înAori oriunde, dar se
coace la sat». Mesajul descrie faptul că
fenomenul cultural este întâlnit, cu
preponderenţă, la sat. Aici, tradiţiile, obi ceiurile
şi valorile sunt readuse şi păstrate la loc de cin-
ste. Dovadă stă multitudinea de evenimente pe
care le organizăm an de an, cu impact deosebit

asupra localităţii. Mai mult, în organizarea
manifestărilor culturale se implică şi locuitori ai
comunei, astfel că putem să vorbim despre o
adevărată mişcare culturală”, spune Alin Nica,
primarul comunei Dudeştii Noi. „Fenomenul
cultural din comuna Dudeştii Noi este într-o
continuă ascensiune. Dovadă stă Agenda
culturală, care, pentru anul în curs, însumează 21
de activităţi. În plus, şi în acest an au fost alocaţi
bani din bugetul local pentru cele două programe
locale PROCULTURA şi PROEDUCAŢIA,
prin care se vor @nananţa diverse acţiuni sau
publicaţii culturale”, adaugă edilul din Dudeştii
Noi.

„Cultura poate în�ori oriunde, dar se coace la sat”

Comuna Dudeştii Noi – 
„Sat cultural al României” 2016
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Reţeta succesului
Vom enumera, în cele ce urmează, principalele

manifestări culturale organizate, an de an, în
Dudeştii Noi, pentru a vă face şi dumneavoastră,
stimaţi cititori, o imagine asupra modului în care
este percepută cultura în comuna noastră.

Festivalul consurs de coregra9e „HORA” –
Festival de promovare a dansului popular şi a
tradiţiilor culturii rurale, care şi-a derulat, în
2015, cea de-a doua ediţie, are ca obiectiv valori-
9carea jocurilor populare tradiţionale autohtone,
încurajarea şi participarea tinerei generaţii la
manifestările folclorice din spaţiul euroregional
DKMT. Menirea festivalului este de a conserva
şi proteja dansul autentic, marcă a propriei
identităţi etnoculturale. Anul 2016 va 9 gazda
celei de-a treia ediţii a festivalului.

În anul 2015 s-a desfăşurat cea de-a patra
ediţie a ciclului „Seara tradiţională”. „Am debu-
tat cu «Seara şvăbească», graţie etnicilor ger-
mani, care au locuit în această zonă. Apoi ne-am
îndreptat atenţia către ardeleni, moldoveni şi
olteni, care există în număr mare în comuna
noastră. Anul 2016 va 9 dedicat bănăţenilor, ast-
fel că seara va 9 una cu speci9c regiunii în care ne
situăm”, ne spune primarul Alin Nica.

Reuniunea „Rapsodiile neamului” este
mişcarea corală care a promovat două genuri dis-
tincte: grupuri corale şi camerale şi grupuri
vocal-folclorice. Acestea au susţinut câte trei
reprezentaţii, cu şi fără acompaniament muzical.
Având în vedere importanţa muzicii religioase în
viaţa noastră, una dintre lucrări a avut un
conţinut spiritual, iar celelalte două melodii –
tradiţional-folclorice, cu prioritate din zona pe
care o reprezintă sau prelucrare speci9că din
repertoriul naţional.

Ruga comunei Dudeştii Noi este evenimentul
cultural care, an de an, reprezintă o reuşită, prin
implicarea colectivă şi prin artiştii renumiţi pe
care organizatorii îi aleg pentru a-i delecta pe
dudeşteni. Manifestarea are, în primă fază, o
conotaţie religioasă, 9ind prilejuită de hramul
Bisericii ortodoxe din localitatea Dudeştii Noi.
Mai apoi, urmeză partea folclorică, menită să
destindă publicul prezent.

Luna decembrie este dedicată colindelor. În
acest sens, la Dudeştii Noi se pregătesc, în 9ecare
an, manifestări în gen. Anul trecut, spectacolul a
fost asigurat de cunoscuta intepretă Andra, care
a oferit un moment de excepţie. Alături de artişti,
stau în 9ecare an, membrii ansamblului de
dansuri populare „Dudeşteana” şi membrii coru-
lui Bisericii ortodoxe „Sf. Dimitrie” din comuna
Dudeştii Noi.
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Timp de o săptămână, centrul comunei a
răsunat cu cântece speci:ce Sărbătorilor de
iarnă, în cadrul celei de-a doua ediţii a eveni-
mentului „Seri de colinde”. În :ecare seară au
avut loc reprezentaţii ale unor grupuri de
colindători, printre care se numără Corul 
Bisericii Ortodoxe „Sf. Dimitrie” Dudeştii Noi,
Ansamblul „Dudeşteana”, Timişoara Big Band,
Corul Bisericii Baptiste Dudeştii Noi, Corul
Bisericii Penticostale Dudeştii Noi, Corul 
Bisericii Adventiste Dudeştii Noi şi Junii Jocu-
lui. Prin această iniţiativă se doreşte păstrarea
tradiţiilor şi a obiceiurilor, dar şi aducerea spiri-
tului Crăciunului mai aproape de su;etele
dudeştenilor.

Pe lângă toate acestea, în ultimii ani, cu spri-
jinul Consiliului Local şi al Primăriei Dudeştii
Noi s-au lansat mai multe volume, în special de
poezie – printre care şi unele ale unor tineri poeţi
proveniţi de la cercul de poezie condus de poetul
şi profesorul Geo Galetaru. Ziarul
„Dudeşteanul” a intrat în cel de-al treisprezece-
lea an de apariţie neîntreruptă, editând, de câţiva
ani încoace, şi un almanah. Tot la Dudeştii Noi
se editează revista „Sintagme literare”. Cu
diferite prilejuri, sunt organizate şi alte
manifestări culturale, pe lângă cele amintite, cum
ar : sărbătorirea poetului naţional Mihai Emi-
nescu, de :ecare dată la 15 ianuarie.

Anton BORBELY

Maxime despre cultură
• Cultura este un al doilea soare pentru cei

culţi. (Heraclit)

• Cultura este arta înălţată la un set de
credinţe. (Tom Wolfe)

• Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă şi
egală a omului în toate privinţele. ( John 
Burroughs)

• Cultura nu înseamnă să citeşti mult, nici să
ştii multe; înseamnă să cunoşti mult. (Fernando
Pessoa)

• Cultura e o formă de viaţă prin care o colec-
tivitate umană îşi exprimă forţa creatoare. (Marin
Preda)

• Cultura este suma tuturor formelor de artă,
de iubire şi de gândire, care, pe parcursul 
secolelor, l-au ajutat pe om să :e tot mai puţin 
înrobit. (Andre Malraux)

• Cultura îl înnobilează pe om, sub in;uenţa
culturii omul devine mai bun şi mai nobil în toate
privinţele. Noi neglijăm bogăţia spirituală, 

propunându-ne drept sarcină principală goana
după bogăţia materială. (Rabindranath Tagore)

• Un popor fără cultură e un popor uşor de ma-
nipulat. (Immanuel Kant)

• Educaţiunea e cultura caracterului, cultura e
educaţiunea minţii. (Mihai Eminescu)

• Pentru viaţa spirituală a omului, cultura este
oglinda măritoare. (Constantin Noica)

• Cultura rămâne atât timp cât există atmos-
fera spirituală, dogmele din care a izvorât.
Îmbătrâneşte, apoi se usucă şi moare. De aceea
există o singură civilizaţie greacă, risipită o mie
de ani pe atâtea tărâmuri, şi există mai multe cul-
turi, care nu sunt decât poziţiile spirituale ale
poporului elen. (Mircea Eliade)

• Ceea ce este cultura pentru umanitate este
olimpismul pentru sport. (Pierre de Coubertin)

• Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e sin-
gura care face diferenţa. (Confucius)
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Gheorghe şi Vasile, pe drumul Clujului,
văd o broască ţestoasă:

– Vasile, ce-o fi asta?
Stă Vasile şi cugetă, şi cugetă…
– Gheorghe, asta ori îi ceva, ori mere unde va.

•••

În Germania a avut loc festivalul berii.
Cele mai multe beri au fost băute de un lo-
cuitor al oraşului Caracal: domnul Mărin,
care a urmărit festivalul la televizor.

•••

Trei moşnegi stau la o bârfă pe prispa
casei. Primul zice:

– Io după ce mor vreau să fiu in-
cinerat.

Al doilea:
– Eu vreau să fiu îngropat

creştineşte.
Al treilea mai bea o gură din

sticla de vin şi cu juma de gura
zice:

– Bă băieţi, la cât vin am băut
io la viaţa mea, cred că vreau să
fiu îmbuteliat.

•••

La început de primăvară se întâlnesc doi
pensionari:

– Ce mai faci, aşa-i că şi tu aştepţi cu ne-
răbdare vara?

– Daaa, atunci măcar nivelul de trai va fi
mai ridicat cu 50% – răspunde celălalt.

– Cum adică cu 50%?
– Păi iarna am răbdat de frig şi foame. Vara

ne va fi numai foame.

•••

Am fost în Spania săptămâna trecută și
am văzut într-o mașină următorul mesaj:
„Mi-e dor de România”.

Imediat , am spart geamul, am furat ra-
dioul, am tăiat două cauciucuri și am lăsat un

mesaj lângă celălalt:
– „Acum sper să-ți treacă!”.

•••

Privind-o pe mama sa cum proba o nouă
haină din blană naturală, Bulă o întreabă:

– Mamă, tu înţelegi că această blană e re-
zultatul incredibilei suferinţe a unui biet
animal nefericit?

Mama îl priveşte pe Bulă sever şi îi zice:
– Cum poţi vorbi astfel despre propriul

tău tată!?

•••

Cabinetul unui psihiatru. Se des-
chide uşa şi intră un bărbat în

patru labe cu un cablu în gură.
Psihiatrul:

– Vai! Cine a venit la noi? O
pisicuţă?

Bărbatul se târaie până în
colţul cabinetului. Doctorul

îl urmăreşte.
– Un căţeluş?

Bărbatul trece cu mână pe
lângă perete şi se târâie în celălalt

colţ. Doctorul nu renunţă:
– Ah…! Cred că e un arici! Nu? O broască

ţestoasă?
Bărbatul scoate cablul din gura şi zice:
– Auzi, mă? Mă laşi să îţi trag internetul

sau nu?!

•••

Un tip merge în vizită la prietenul lui, care
e director la un spital de nebuni. La poartă,
un nebun cu o roabă:

– Domnule, v-a sosit taxiul!
Omul se urcă în roabă, iar când ajunge la

ușa directorului, nebunul îi cere 2 lei.
Plătește, apoi intră la prietenul său.

– Auzi măi, ai un nebun care face pe taxi-
metristul și ia bani de la vizitatori!

– Ei, aș, iar au sărit studenții gardul!

Glume • Glume • Glume • Glume
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Vinul produs de cântăreţul britanic Sting
la ferma pe care o deţine în apropierea oraşu-
lui Florenţa, în regiunea italiană Toscana, a
fost inclus pe lista celor mai bune vinuri roşii
din Italia, informează agenţia ANSA şi coti-
dianul britanic The Telegraph.

Vinul „Sister Moon”, produs de muzicianul
britanic Sting (Gordon Sumner) împreună cu
soţia sa, Trudie Styler, în ferma „Il Palagio”,
situată într-o zonă deluroasă de la periferia
oraşului Florenţa, a fost inclus pe lista celor
mai bune 100 de vinuri italiene alcătuită de re-
vista americană de specialitate Wine Specta-
tor.

„Un consistent vin roşu produs de starul rock
britanic la proprietatea sa din Toscana a intrat pe
lista celor mai fine 100 de vinuri din Italia, pozi-
ţionându-l pe Sting alături de dinastii aristocra-
tice care se ocupă de secole de producerea
vinurilor, precum familiile Frescobaldi şi Anti-
nori”, notează cotidia nul britanic The Tele-
graph.

„Sting a fost surprins de includerea vinului pe
această listă şi cred că este foarte fericit pentru
acest lucru”, afirmă enologul italian Paolo 
Caciorgna, citat de site-ul agenţiei ANSA.

La zece ani de când Sting şi soţia sa, producă-
torul de film Trudie Styler, au început activitatea
în viticultură, autorul melodiei „Message in a
Bottle” („Mesaj într-o sticlă”) a fost invitat să
prezinte vinul său la un celebru târg pentru de-
gustare din Verona, în aprilie.

Artistul britanic Sting, pe numele real Gor-
don Matthew Thomas Sumner, în vârstă de 64 de
ani, deţine împreună cu soţia sa, producătorul de
film Trudie Styler, vila „Il Palagio”, o proprietate
de lux din secolul 16, renovată recent, situată
într-o zonă deluroasă din Toscana, la periferia
oraşului Florenţa.

Sting - viața și cariera
Gordon Matthew Thomas Sumner, născut la

2 octombrie 1951, cunoscut sub numele de scenă
ca Sting, este un muzician englez din Wallsend,
Newcastle-upon-Tyne. Înaintea carierei remar-
cabile de artist solo, a fost liderul vocal, principal
compozitor și basist al trupei rock The Police din
anii 1970-1980. Ca muzician solo și ca membru al
trupei The Police, Sting a vândut peste 105 mi-
lioane de înregistrări și a fost distins cu
șaisprezece premii Grammy.

Sumner s-a născut în Wallsend lângă New-

castle-upon-Tyne în nordul Angliei, fiu al 
Audrey Cowell și al soțului ei Ernest Sumner.
Este cel mai învârstă dintre cei patru copii, având
un frate, Philip, și două surori, Angela și Anita.
Tatăl său era patronul unei lăptării, iar de când
era copil îl asista des dis de dimineață să livreze
laptele. 

De la o vârstä fragedä Sumner voia să fie mu-
zician. Primul său aranjament muzical a fost
oriunde ar fi primit o slujbă, interpretând cântece
după amiaza, în weekend, în timpul vacanței de la
colegiu. Cântă în formații locale de jazz precum
Phoenix Jazzmen, the Newcastle Big Band și
Last Exit.

Sting afirmă că și-a primit porecla pe când era
cu formația Phoenix Jazzmen. Într-un concert
purtase un pluover cu dungi negre și galbene, iar
leader-ul formației Gordon Solomon observase
că arata precum o albină. Și a primit numele de
scenă „Sting” („înțepătură”). Folosește porecla
pretutindeni, cu excepția documentelor oficiale.
La o conferință de presă filmată în filmul „Bring
On The Night” a spus în glumă „Copiii mei îmi
spun Sting, mama mea îmi spune Sting, dar cine
este acest personaj Gordon?”.

În ianuarie 1977, Sting s-a mutat de la New-
castle la Londra, și imediat după s-a alaturat lui
Stewart Copeland și Henry Padovani (mai târziu
fiind înlocuit de Andy Summers) înființând
formația The Police. Între anii 1978 și 1983, cinci
albume au ajuns în top și au câștigat șase premii
Grammy Awards.

Deși muzica lor era inițial inspirată de punk,
The Police au schimbat genul în reggae-tinged
rock și minimalist pop. Ultimul lor album, Syn-
chronicity, care include cel mai cunoscut cântec
al lor, Every Breath You Take, a fost lansat in
1983.

Deși nu s-au destrămat oficial după ultimul
lor album, formația a decis a lucreze la proiecte
solo.

Vinul produs de Sting, inclus în topul
celor mai bune din Italia
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ÎN AUDIENȚĂ LA DOCTOR

„Nu este sănătos să bei apă în
timpul mesei!”. Sunt cuvintele pe
care fiecare dintre noi le-a auzit,
cel puţin o dată. Fie de la părinţi,
fie de la bunici, fie de la persoane
cu care interacţionăm şi care, la
rândul lor, le-au auzit de la alţii. 

Există chiar şi unii medici care
răspândesc această regulă 
nescrisă, devenită un adevăr 
universal.

La polul opus se situează spe-
cia liştii în nutriţie, care afirmă, cu
stoi cism, că apa nu diluează sucu-
rile digestive, motiv pentru care
cei din prima categorie susţin ab-
senţa lichidelor în timpul mesei. Cunoscu-
tul medic nutriţionist Mihaela Bilic este de
părere că apa nu în greu nează digestia în ni-
ciun fel. Tot ce se poate întâmpla în acest caz
este umplerea stomacului şi, implicit, grăbi-
rea stării de saţietate. 

Acelaşi nutriţionist spune că acest lucru
este indicat în cadrul curelor de slăbire sau
în cazul persoanelor care doresc să-şi păs-
treze silueta. Mai mult, sucurile digestive
sunt secretate în funcţie de tipul de alimente
consumate, de câte grăsimi, proteine sau
glucide sunt prezente în intestin şi care tre-
buie descompuse pentru a fi absorbite în
sânge. 

„Să luăm, de exemplu, pâinea, fie că e
proaspătă, prăjită sau făcută pesmet, ea va
necesita aceleaşi enzime pentru digestie. Aşa
că pentru organism nu face dife ren ţa dacă
mâncăm pâine proaspătă sau pâine prăjită
peste care bem apă. E ca şi cum ai spune că
friptura cu orez se digeră corect, însă e o pro-
blemă să mâncăm ciorba de perişoare, unde
carnea şi orezul sunt puse în multă apă. Nu
există sucuri digestive mai concentrate sau
mai diluate, ele ştiu să acţioneze indiferent

de cantitatea de lichid din tubul digestiv. In-
diferent dacă am mâncat un biscuit sau un
iaurt, corpul nostru va secreta automat sub-
stanţele necesare digestiei. Apa e singurul
element care nu trebuie digerat, deci secre-
ţia de sucuri digestive nu depinde de apă”, a
scris, pe pagina sa de Facebook, nutriţionis-
tul Mihaela Bilic.

Pe aceeaşi idee merg şi gastroenterologii,
astfel că un om sănătos poate şi trebuie să
bea apă ori de câte ori simte nevoia, inclusiv
în timpul mesei. În viziunea lor sunt două
re gu li care trebuie respectate în timpul
mesei. 

Prima spune că trebuie să mâncăm ceea ce
ne prieşte şi nu ceea ce ne place, iar cea de-a
doua se referă la faptul că trebuie să mâncăm
mai puţin cantitativ şi mai des şi să evităm
mesele copioase în cea de-a doua parte a
zilei. 

Aceste două reguli nu se aplică în cazul
persoanelor care suferă de diabet, boli cro-
nice şi care trebuie să urmeze regimul ali-
mentar indicat de specialist.

Sursa: realitatea.net, Facebook
Dana PETRUŢ

Apa în timpul mesei – 
între mit şi realitate
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Celebrele cugetări ale oamenilor celebri

„Nu merge pe unde
te duce drumul, mergi
pe unde nu există un
drum și lasă o urmă”

Ralph Waldo Emerson

„Prezentul să-l
trăiești cu învățăturile
din trecut și visurile 

din viitor” 
Paulo Coelho

„Ceea ce ești se va
vedea în ceea ce faci” 

Thomas Edison

„Urmează-ți ferici-
rea și universul îți va

deschide uși acolo unde
erau doar ziduri” 

Joseph Campbell

„Marile realizări nu
sunt atinse prin putere, ci
prin perseverență”

Samuel Johnson

„Fiecare copil pe care-
l instruim este un om pe

care-l câștigăm” 
Victor Hugo

„Că ai căzut nu are
nici o importanță, de-

oarece numai modul în
care te ridici contează” 

Nelson Mandela

„Valoarea unui om
rezidă în ceea ce dă el,

și nu în ceea ce e capabil
să primească” 

Albert Einstein

„Sinceritatea este
forma cea mai

îndrăzneață a curajului”
William Somerset 

Maugham

„Un intelectual 
rezolvă problemele. 

Un geniu le evită” 
Albert Einstein



    

   
   
    

    
  

 
  

    
  

 

    
     

 

 
    

   
   

 

  
    
 

 

   
     

  
 

    
   
   

    
 

  
     

      
  

 

 
  
  

  

  
  

    
 

59

- Când aţi descoperit că vă place muzica
populară?

- Muzica a fost mereu prezentă în viaţa mea,
am crescut ascultând muzică, de toate genurile,
dansând.

- Când aţi cântat pentru prima dată pe scenă şi
unde s-a întâmplat?

- Prima mea ieşire pe o scenă a fost în clasa a
IV-a, prima mea audiţie de pian, în cadrul Cen-
trului de Cultură şi Arte din Timişoara, având-o
ca profesoară pe doamna Steluţa Dinulescu.

- Ce reprezintă muzica populară pentru
Luminţa Safta?  

- Nu e uşor să descriu ce reprezintă muzica
pentru mine, în doar câteva cuvinte; pot spune că
e prezentă şi face parte din mine de când mă ştiu,
rădăcinile mele au în amestecul lor vibraţia,
sunetul, melodia. 

- Aţi mai avut solişti vocali sau instrumentişti în
familie?

- Părinţii mei, în tinereţe, ar 1 dorit să facă mai
departe muzică, însă situaţia 1nanciară a buni-
cilor mei era una precară. Nici zona muntoasă
unde locuiau, şi nici perioada nu erau favorabile,
1ind foarte di1cil pentru ei să urmeze şcoli în
domeniu, şcoli de specialitate.

- Ce zonă folclorică agreaţi şi ce vă place mai
mult să cântaţi?

- Banatul îmi e cel mai apropiat de su2et, chiar
dacă părinţii mei se trag de loc din Cluj. Eu m-
am născut şi am crescut în Timişoara, dar cu
mare drag şi apreciere interpretez şi muzică din
celelalte zone folclorice, pe care în timpul liceu-
lui le-am studiat mai îndeaproape pentru a şti
1ecare zonă ce are speci1c, pentru ca inter-
pretarea să 1e cât mai apropiată de original.

- Ce cântece aveţi în repertoriu?

- Pentru repertoriul personal am muncit, am
cules piese cât mai aproape de speci1cul vârstei
la care ajungeam să le înregistrez în studio; cu
timpul am introdus piese mai mature, mai di1-
cile, doine, care să îmi evidenţieze calităţile  
vocale şi interpretative. Repertoriul pentru spec-
tacole sau alte evenimente varia ză de la public la
public. Ţin foarte mult să nu renunţ la folclor, să
îl duc mândră mai departe.

„Folclorul nu este şi nu va 1 uitat niciodată”
Interviu cu solista de muzică populară Luminiţa Safta

Luminiţa Safta, tânăra şi talentata artistă din Dudeştii Noi, şi-a creionat deja dru-
mul pe care îl va urma în viaţă. Îndrăgostită de muzică şi dans, de folclorul românesc în
general şi de cel bănăţean în special, Luminiţa urcă pas cu pas pe calea a&rmării în carieră.
Şi, se poate spune fără teama de a greşi, că treptele până la a&rmarea deplină nu mai sunt
atât de multe. Despre muzică şi folclor, pasiunile tinerei noastre consătene, am stat de
vorbă cu Luminiţa Safta, discuţie pe care o redăm în cele ce urmează.
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- Cum împletiţi cântecul cu dansul?

- Dansul şi muzica sunt precum fraţii, nu se
poate unul fără celălalt! 

- Vorbiţi-mi despre formaţia cu care cântaţi.

- O formaţie înseamnă o mare responsabili-
tate, un mare angajament. E di1cil să aduni o
mână de oameni alături de care să construieşti,
să menţii şi să creşti. E nevoie de mult studiu
pentru a intra în preferinţele ascultătorilor. Mo-
mentan, Luminiţa Safta nu are o formaţie
anume, nu neapărat să îi poarte numele, și alături
de care să colaboreze ani la rând, ci sunt

contactată să 1u prezentă la un eveniment,
singură, separat.

- Ce voci ale cântecului popular românesc v-au
marcat cariera?

- Atunci când pleci la un drum, 1e că e muzică,
1e inginer, prezentator, medic, te a2i sub aripa
unor oameni de la care înveţi meseria, iei tot ce e
mai bun, însă pe lângă meserie înveţi şi să 1 om,
cum să gândeşti anumite situaţii, cum să devii in-
dependent. Modelele mele, spre care mă uit cu
sclipire în ochi, au fost şi vor 1 Nicoleta Voica,
1ica dumneaei, Andreea Voica, Zorica Savu, 

Mihaela Petrovici şi Andra pe genul RnB şi pop,
pentru că eu mi-am început cariera cântând mu -
zi ca uşoară. De pe piaţa muzicii internaţionale,
să-i spun aşa, o apreciez în mod deosebit pe
Christina Aguilera.

- Cu cine aţi dori să cântaţi dintre soliştii 
actuali? Dar instrumentişti?

- Foarte grea această întrebare! Am avut mo-
mentan bucuria de a face un trio, în cadrul unei
emisiuni, alături de doamna Zorica Savu şi 1ul
dumneaei, însă tare fericită aş 1 să cânt alături de
doamna Nicoleta Voica sau Andra.

- Care este condiţia folclorului astăzi şi care este
şansa lui de a se păstra în continuare nealterat?

- Mă bucură enorm faptul că nu este uitat, şi
nici nu va 1. Asta observ în urma evenimentelor
la care particip să cânt sau să iau parte ca invitat.
Tineretul îndrăgeşte, tineretul ascultă şi
continuă să încurajeze tinerele talente ce
urmează să păşească în această lume frumoasă a
muzicii. 

Nealterat, e di1cil, însă eu apelez la oamenii
de încredere, de la radio, profesori de muzică,
interpreţi consacraţi, pentru ca mai apoi să duc
mai departe informaţii corecte.
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- Ar trebui cântecul şi dansul popular să "e mai
mult prezente în şcoală, mai ales începând de la
vârstele fragede?

- Eu sunt profesor de canto în cadrul Incuba-
torului de Arte din Timişoara, şcoală ce oferă o
varietate de cursuri pentru pitici şi oameni mari
(canto, pian, balet, dansuri populare, percuţie,
vioară, chitară, lupte etc). Această instituţie este
una necesară deoarece în şcolile generale, în licee
nu sunt astfel de activităţi artistice prin care
copilul să poată dezvolta, pe lângă o cultură
generală, un talent aparte.

- Cum sunt cântecul şi dansul popular dezvoltate
la Dudeştii Noi?

- În comuna Dudeştii Noi avem un ansamblu
de dansuri populare, format din copii cu vârste
cuprinse între 6-18 ani, din ceea ce am văzut la
spectacolele la care am fost şi eu invitată. Acest
ansamblu ar avea multe de câştigat dacă ar
rămâne unit şi dăruit. 

- Ce urmează, din punct de vedere artistic, pen-
tru Luminiţa Safta?

-  Luminiţa Safta pregăteşte proiecte
frumoase, încearcă să îşi mărească
repertoriul personal, care să cuprindă
mai multe genuri muzicale.

- Ce le doriţi iubitorilor de cântec pop-
ular din Dudeştii Noi?

-  Pe consătenii mei, care apreciază
muzica populară, îi rog să rămână la fel
ca şi până acum, alături de noi, cei care
încercăm să facem lucruri frumoase şi
de calitate, iar atunci când doresc să ne
laude sau să ne critice să ştie că suntem
deschişi, pentru că toată viaţa învăţăm,
nimeni nu e perfect.

A consemnat 
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Scriitori români născuţi 
în luna februarie

Nicolae Breban
S-a născut la 1

februarie 1934, la
Baia Mare, ca fiu al
lui Vasile Breban,
preot român unit
(greco-catolic) în
comuna Recea,
Maramureş. 

În 1951 a fost 
exmatriculat din
penultima clasă a
Liceului „Coriolan
Brediceanu” din
Lugoj din cauza
originii sale sociale.

Absolvă în 1952, la cursuri fără frecvenţă,
Liceul „Oltea Doamna” din Oradea, după ce se
angajase ca funcţionar în acest oraş.
Intenţionează să se înscrie la Politehnică, fiind
nevoit să intre, mai întâi, ca ucenic la fostele
Uzine „23 August” din Bucureşti, unde lucrează
la sudură şi strungărie, calificându-se apoi în
meseria de strungar în fier. În 1953 se înscrie la
Facultatea de Filosofie, măsluind actele, după
cum mărturiseşte în Confesiuni violente, fiind dat
însă afară după şase luni.

Îşi face debutul literar în revista Viaţa
studenţească (nr. 5, din mai 1957), cu schiţa
Doamna din vis. În 1965, după ce îşi retrăsese, în
anii anteriori, un volum de proză scurtă, cu care
ar fi trebuit să debuteze în colecţia „Luceafărul”,
scriitorul îşi face debutul editorial cu romanul
Francisca. Romanul este distins cu Premiul „Ion
Creangă” al Academiei Române, fiind primit 
elogios de critică.

Între 1986-1989, fără să se exileze propriu-zis,
locuieşte mai mult timp în reşedinţa sa parisiană,
alături de soţia sa, Cristina, psiholog şi expert în
cartea de artă. Încercările sale de a organiza,
împreună cu Dumitru Ţepeneag, formarea unei
Uniuni a Scriitorilor Români din exil eşuează,
fiind privite cu suspiciune.

În 15 martie 1990 revine în ţară, de la Paris.
Inaugurează, începând cu data de 20 aprilie, în
calitate de director, noua serie a revistei Contem-
poranul. Ideea europeană, propunându-şi pro-
movarea „criteriilor valorii după o jumătate de
secol de ură contra valorii”, cum afirma în arti-
colul-program al primului număr. În nr. 6, din 25
mai, al revistei publică piesa Culoarul cu şoareci.

Grigore Vieru
S-a născut pe 14

februarie 1935, în
satul Pererîta, în fa-
milia lui Pavel şi
Eudochia Vieru,
născută Didic. A
absolvit şcoala de 7
clase din satul natal,
în anul 1950, după
care urmează şcoala
medie din oraşul
Lipcani, pe care o
termină în 1953.

În anul 1957
debutează editorial
(fiind student) cu o plachetă de versuri pentru
copii, Alarma, apreciată de critica literară. În 1958
a absolvit Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din
Chişinău, facultatea Filologie şi Istorie. Se
angajează ca redactor la redacţia numită revista
pentru copii „Scînteia Leninistă”, actualmente
„Noi”, şi ziarul „Tînărul leninist”, actualmente
“Florile Dalbe” . Între anii 1960–1963 este redac-
tor la edi tura „Cartea Moldovenească”. A fost un
oaspete des al „Căsuţei Poeziei” din satul Cociu-
lia, raionul Cantemir. Tot aici scrie celebra carte
pentru preşcolari „Albinuţa”. Anul 1968 aduce o
cotitură în destinul poetului, consemnată de
volumul de versuri lirice Numele tău, cu o prefaţă
de Ion Druţă. Cartea este apreciată de critica li te -
rară drept cea mai originală apariţie poetică. 

La sfârşitul anilor ‘80, Grigore Vieru se
găseşte în prima linie a Mişcării de Eliberare
Naţională din Basarabia, textele sale (inclusiv
cântecele pe versurile sale) având un mare rol în
deşteptarea conştiinţei naţionale a românilor din
Basarabia. Vieru este unul dintre fondatorii
Frontului Popular din Moldova şi se află printre
organizatorii şi conducătorii Marii Adunări
Naţionale din 27 august 1989. Participă activ la
dezbaterile sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem
din RSSM în care se votează limba română ca
limbă oficială şi trecerea la grafia latină.

Pe 16 ianuarie 2009 Vieru a suferit un grav ac-
cident de circulaţie şi a fost internat la Spitalul
de Urgenţă din Chişinău. Grigore Vieru s-a aflat
într-o stare critică cu politraumatism, trauma-
tism cranio-cerebral închis, contuzie cerebrală,
traumatism toracic închis, contuzia cordului şi a
plămânilor şi contuzia organelor abdominale. A
trecut întru eternitate pe 18 ianuarie 2009.
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Laureaţi ai premiului Nobel 
pentru literatură

Herta Müller
Herta Müller este
o scriitoare germană de

limbă germană și
română, originară
din România. S-a
născut în anul 1953 la
Nițchidorf, fosta Re-
giune Timișoara, ac-
tualul județul Timiș.

Tatăl ei a fost un șvab
bănățean și, ca mulți

alți cetățeni români de
naționalitate germană, a

fost înrolat în Al Doilea Răz-
boi Mondial în Waffen-SS, iar după război își
câștiga existența fiind șofer de camion.  După ve-
nirea la putere a comunismului în România, a fost
expropriat de autoritățile statului comunist român.
Mama scriitoarei, ca majoritatea populației de
naționalitate germană din România (cei între 17-
45 de ani), după accederea comuniștilor la putere,
a fost deportată în 1945 în Uniunea Sovietică.
Acolo a fost deținută timp de cinci ani într-un lagăr
de muncă forțată. Fostul lagăr de la Novo-
Gorlovka se află pe teritoriul Ucrainei. În roma-
nul ei „Atemschaukel” (Leagănul respirației), pu-
blicat la München în anul 2009, Herta Müller a
prelucrat aspecte privind deportarea germanilor
originari din România în Uniunea Sovietică.  Prie-
tenia cu membrii Aktionsgruppe Banat (Grupul
de Acțiune Banat), format din studenți și scriitori
de etnie germană din România, care aveau o atitu-
dine protestatară, neacceptată de regimul comu-
nist, a adus-o în atenția Securității. Ca urmare a
refuzului ei de a colabora cu Securitatea, Müller a
fost concediată și expediată pentru reeducare într-
un „mediu muncitoresc sănătos”, la întreprinderea
„Tehnometal”, unde a lucrat ca traducătoare. Ul-
terior și-a câștigat traiul lucrând în calitate de pro-
fesoară suplinitoare în diferite școli, între altele în
Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara și la câteva
grădinițe, precum și acordând ore particulare de
germană. Biografia ei este prezentată în volumul
„Regele se înclină și ucide”. Volumul de debut,
„Niederungen” - „Ținuturile joase”, a apărut
în 1982, după o puternică confruntare cu cenzura-
care i-a „defrișat” simțitor manuscrisul, volumul
fiind totodată premiat de Uniunea Tineretului Co-
munist la secțiunea „lucrări în limbile
naționalităților conlocuitoare”. Peste doi ani car-
tea a fost publicată și în Republica Federală Ger-

mania, exact așa cum fusese scrisă de autoare.
Reacția autorităților din România a fost dură: i s-
a interzis să mai publice. Ca urmare a interdicției
de a publica, Müller a emigrat în 1987 în Republica
Federală Germania, împreună cu soțul ei de atunci,
scriitorul Richard Wagner. De altfel, Wagner a
avut o influență puternică asupra prozei scriitoarei.

Printre cărțile publicate și traduse în limba ro-
mână, amintim: „Încă de pe atunci vulpea era vâ-
nătorul”, „Animalul inimii”, „Regele se-nclină și
ucide”, „În coc locuiește o damă”, „Mereu aceeași
nea și mereu același neică”, „Leagănul respirației”,
„Ținuturile joase”, „Astăzi mai bine nu m-aș fi în-
tâlnit cu mine însămi”.

Herta Müller a primit nenumărate distincții, iar
în anul 2009 i-a fost acordat Premiul Nobel pentru
„densitatea poeziei și sinceritatea prozei cu care a
descris plastic universul dezrădăcinaților”.

Octavio Paz
Octavio Paz (1914-1998) a

fost un poet, eseist și di-
plomat mexican, una din
figurile literare de pri -
mă mărime ale Ameri-
cii Latine. Absolvent
al Universidad Nacio-
nal Autónoma de
México și al Univer-
sity of California at
Berkeley, Paz debu-
tează în 1933 cu volu-
mul de poeme „Luna
silvestre”. Pleacă in Spania,
unde se apropie până la identifi-
care de cauza republicană din Războiul civil. Re-
flexiile acestei experiențe apar în Spania, în 1937,
sub titlul „Bajo in clara sombra y otros poemas”,
anunțându-l pe marele poet de mai târziu. După
o ședere la Paris se întoarce în Mexic, unde va
înființa și edita mai multe reviste literare de re-
nume („Taller”, „El hijo prodigo”, „În anii
‘70”, „Plural”). Influențat pe rând de marxism,
suprarealism, existențialism, budism și hin-
duism, tema sa predilectă este capacitatea de a-și
depăși singurătatea existențială prin dragoste,
erotism și creativitate artistică.

Scriitorului i-a fost acordat Premiul Nobel
pentru Literatură în anul 1990, cu motivația:
„Pentru a onora scrierile pasionate de orizonturi
largi, caracterizate de inteligență senzuală și in-
tegritate umanistă”. 
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HOROSCOP 2017
Pești (19 februarie - 20 martie)

Viață
socială și
personală

Câteodată, când cei din jur îți sar în
ajutor, nu te ajută doar pe tine, ci caută

să se ajute și pe ei înșiși. La sfârșitul lunii
ianuarie, Luna întâlnește planeta Mercur

în zodia Peștilor, creând o perioadă în care
ai multe de oferit celor din jur.

Apoi, când Mercur intră în retrograd și intră
în zodia Vărsătorului în luna februarie, un

prieten îți va întoarce un favor sub o anumită
formă. Pro5tă de acest ajutor. O faptă bună

este răsplătită cu alta, iar în cazul tău aceasta
te-ar putea ajuta pentru restul anului.

Un lucru de care să îți amintești e să-ți găsești
propriul ritm. Unii oameni vor încerca să

pro5te de 5rea ta bună. Cu planetele Marte
și Saturn în zodia Scorpionului în luna au-
gust, cineva s-ar putea să nu 5e chiar prea

subtil în a se folosi de tine. Păstrează
distanța față de aceasta cât de mult poți,

chiar dacă persoana în cauză este
chiar un prieten bun sau cineva la
care ții. Nu vei 5 nimănui de aju-

tor, mai ales ție, dacă te con-
sumi prea mult pentru

această persoană fără ca
favorul să îți 5e în-

tors.

Dragoste
Primăvara lui 2017 este

caracterizată de aspecte multi-
ple care fac din această perioadă
una prosperă pentru tine. Venus

intră în zodia Peștilor la începutul
lunii aprilie și va rămâne acolo până la

începutul lunii mai, timp în care va face
niște tranzituri cu adevărat

îmbucurătoare.
Tu și persoana iubită veți avea perioade de

euforie și ieșiri cu prietenii, nopți plăcute de
primăvară și activități de care vă veți bucura

amândoi. 
Datorită naturii Peștilor, aura ta de senti-

mente tandre va 5 o sursă de inspirație pen-
tru cei din jurul tău.

Spre 5nalul anului, mai ales la sfârșitul lunii
octombrie și începutul lunii noiembrie,

când Scorpionul va strânge la un loc
Soarele, planetele Venus și Saturn, tu și

persoana iubită veți deveni preocupați de
situația voastră 5nanciară. Este bine să
dați curs acestor neliniști, dar este im-

portant să realizați că împreună
puteți rezolva această problemă.

Este posibil să trebuiască să
puneți puțin de la 5ecare, dar

curând veți 5 din nou sta-
bili pe plan 5nanciar

și pe plan senti-
mental.

Carieră și bani
Casa ta va 5 punctul de rezistență 5nanciară și cel al carierei anul acesta... Având regele

planetelor în zodia Racului, este posibil să 5e nevoie să îți pui în ordine afacerile personale, în
timp ce Capricornul te va ajuta pe plan social la începutul lui 2017. Este perioada potrivită pen-
tru a-ți pune toate treburile la punct și pentru a te pregăti de unele chestiuni mai di5cile. La în-
ceputul lunii martie, Soarele și Luna îți vor crea un con de veselie, în timp ce te îndrepți spre o

perioadă mai turbulentă, Neptun alăturându-se acestora pentru a-ți aduce un plus de serenitate și
pentru a te ajuta să 5i concentrat/ă pe adevăratele probleme. Te vei a6a în mijlocul furtunii și,

ca urmare, vei primi aprecieri la începutul lunii martie până la jumătatea lunii mai, când
războinicul Marte și asprul Saturn intră în retrograd. Mai mult, spre sfârșitul 

anului 2017 vei a6a mai multe despre motivul pentru care casa și senti-
mentele tale contează și îți in6uențează situația

5nanciară. 



Atunşi când iarna bate-n şolocaturi
Şî ninjie-nşet cu fluturi argintii,

Când fulgii albi să tot adună-n straturi
Străbat şî io cărărili pustâni.

Sloeţî stau la străşâni spânzuraţ
Măi ascuţâţ ca lămilii la săbii,

Iar sus pră grinda roasă la târnaţ
Stau şiufulice tri ori patru vrăbii.

Afară-o nins. Îi jier şî lunecuş
Şî o buragă ochii mi-i furnică
Iar mânili ascunsă în mănuş

La fel ca gându-mi tremură dă frică.

Eşci oare acas’ ori poace vândruieşci
Ca să-ţ topieşci gheţarii tei dân gânduri?

Adună vântu neaua în fereşci
Fulg lângă fulg în nu şciu câce rânduri.

Mi-s paşî grei dă ghiaţă şî omăt
Şî inima în pieptu-mi tresaltă,

Măi greu îmi pare drumul îndărăt,
Iar fruncea bolţî-i neagră şî înaltă.

Las urmie adânşi prăstă socacu nins,
Iar sub bocanşi amarnic cântă niaua

O, dacă ai şcii câce speranţă-am strâns
Ca prîntră nori să-mi caut în umbră staua.

Pricină, să vină primăvara
M-am săturat dă iarnă şî prăpăd,

Vreau să-nfloară-n parcuri lăcrămioare
Şî lumea neagră-n verge să o văd.

Dă ziua tea îmbracăce în stăle
Ş-arunc-al iernii mantăl dă arjint,

Că viaţa-ţ estă sângura avere,
Iar restu-s umbre care pier şî mint!

Petru CHIRA

FFeebbrruuaarriiee
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MARTIE – MĂRŢIŞOR
(31 de zile; ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina (Canonul cel Mare)
2 J Sf. Sfinţit Mc. Teodot, episcopul Chiriniei; Sf. Mc. Isihie (Canonul cel Mare)
3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc
4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi sora sa, Iuliana (Sâmbăta Sfântului 

Teodor – Pomenirea morţilor)
5 D Sf. Mc. Conon din Isauria şi Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul                                                

Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51;
glas 4, voscr. 4

6 L Sf. 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci
7 M Sf. Sfinţiţi Mc. Efrem, episcopul Tomisului, Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, 

Agatodor şi Elpidie, episcopii din Cherson
8 M Sf. Ier. Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei
9 J † Sf. 40 de Mucenici din Sevastia 
10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu ei
11 S Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului (Pomenirea morţilor)
12 D Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei; Sf. Cuv. 

Simeon Noul Teolog 
Duminica a 2-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; al 
Ierarhului: Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din 
Capernaum); a Ierarhului: Ioan 10, 9-16; glas 5, voscr. 5                                                                                                                                              

13 L Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina
din Persia 

14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru preotul 
15 M Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Timolau 
16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos 
17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu 
18 S Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului (Pomenirea morţilor)
19 D Sf. Mc. Hrisant şi Daria, Claudiu şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul 

Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 
34-38; 9,1; glas 6, voscr. 6

20 L Sf. Cuv. Mucenici din Mănăstirea Sf. Sava cel Sfinţit                                                                                 
21 M Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Cuv. Serapion 
22 M Sf. Sfinţit Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împăratului Traian
23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui                                                                                           
24 V Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei; Sf. Cuv. 

Zaharia
25 S (†) Buna Vestire (Dezlegare la peşte)
26 D Odovania praznicului Bunei-Vestiri; Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus

preotul şi soţia sa, Maxima; Sfinţii 26 de Mucenici din Goţia
Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului:
Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Matei 4,
25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile); glas 7, voscr. 7

27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit şi Lidia, soţia sa, cu cei 4 fii ai lor 
28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului, şi Ştefan, făcătorul de minuni                                        
29 M Sf. Sfinţiţi Mc. Marcu, episcopul Aretuselor, şi Chiril diaconul; Sf. Mc. Iona şi 

Varahisie (Denia Canonului Mare)
30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon 
31 V Sf. Sfinţit Mc. Ipatie, episcopul Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diaconul (Denia Acatistului

Bunei Vestiri)



69

S-a întâmplat în luna martie
1 martie

Ziua Mărţişorului.
S-a născut Ion Creangă, cel mai mare povesti-

tor român. Membru de Onoare post-mortem al
Academiei Române (1948) (1837)

6 martie
S-a născut Michelangelo Buonarroti, sculp -

tor, pictor, arhitect şi poet italian, recunoscut ca
cel mai de seamă artist renascentist (sculpturile:
„Pieta”, „Moise”, „David”) (1475)

7 martie
Prima convorbire telefonică transatlantică

(1926)

8 martie
Ziua Internațională a Femeii.

9 martie
S-a născut Mircea Eliade, prozator, istoric al

religiilor, romancier, eseist, membru al Acade-
miei Române şi al altor academii şi societăţi şti-
inţifice străine, Doctor Honoris Causa al mai
multor universităţi europene şi americane. Sta-
bilit, între anii 1945 şi 1956, în Franţa, apoi în
SUA (1907)

14 martie
S-a născut fizicianul german Albert Einstein.

A formulat teoria relativităţii restrânse şi a rela-
tivităţii generalizate, conform căreia legile gene-
rale ale tuturor fenomenelor fizice sunt aceleaşi
în toate sistemele din univers. Laureat al Pre-
miului Nobel pentru Fizică în 1921. A emigrat în

SUA, în 1933 (1879)

15 martie
A apărut, la Bucureşti, ziarul „Timpul”, orga-

nul de presă al Partidului Conservator, la care au
lucrat Mihai Eminescu, Ioan Slavici şi I.L. 
Caragiale (1876)

19 martie
S-a născut Ion Barbu (pseudonimul literar al

lui Dan Barbilian), poet şi matematician (1895)

20 martie
S-a născut pictorul Theodor Aman. Numele

său a rămas în istoria artei româneşti nu doar
prin valoarea operelor semnate, ci şi prin contri-

buţia avută la întemeierea primelor şcoli de arte
frumoase, la Bucuresti şi Iaşi (1831)

25 martie
S-a născut poeta Ana Blandiana (pseudonim

pentru Otilia Valeria Coman) (1942)

26 martie
S-a născut dramaturgul american Tennesse

Williams (Premiul Pulitzer pentru piesa „Un
tramvai numit dorinţă”, 1947) (1911)

30 martie
S-a născut cronicarul moldovean Miron Cos-

tin, cea mai însemnată personalitate a literaturii
româneşti din Moldova secolului al XVII-lea
(1633)

S-a născut pictorul olandez Vincent van Gogh
(1853)

IIII oooo nnnn   CCCC rrrr eeee aaaa nnnn gggg ăăăă MMMM iiii rrrr cccc eeee aaaa   EEEE llll iiii aaaa dddd eeee AAAA nnnn aaaa   BBBB llll aaaa nnnn dddd iiii aaaa nnnn aaaa
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Primele zile ale lunii martie, 
începutul primăverii, 

îmi oferă prilejul de a mă adresa
dumneavoastră, femeilor din 

comuna Dudeştii Noi. 
Vă mulţumesc, în primul rând, că

ne sunteţi alături, că vă aduceţi 
o contribuţie majoră la tot ceea ce

se petrece în localitatea noastră 
şi vă urez să aveţi parte de o

veşnică primăvară în su3ete.

La mulţi ani!
Alin-Adrian NICA, 

primarul comunei Dudeştii Noi

Cea mai scumpă
Spune-mi, care mamă-anume

Cea mai scumpă e pe lume?
Puii toţi au zis de păsări,
Zarzării au zis de zarzări,

Peştişorii de peştoaică,
Ursuleţii, de ursoaică,

Tigrişorii de tigroaică;
Mânjii toţi au zis de iepe,
Firul cepii-a zis de cepe.
Nucii toţi au zis de nucă,
Cucii toţi au zis de cucă;

Toţi pisoii de pisică,
Iară eu de-a mea mămică.

Orice mamă e anume
Cea mai scumpă de pe lume.

Nichita STĂNESCU
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La Casa de Cultură a fost organizată o seară specială dedicată doamnelor şi domnişoare-
lor din Dudeş tii Noi, sub genericul „Ziua femeii”. Cei care s-au ocupat de această petre-
cere, în special doamna consilier Maria Gaşpar, s-au străduit ca femeilor prezente să nu le
lipsească nimic, lucru care le-a reuşit cu prisosinţă.

Au fost câteva ore în care femeile din Dudeştii Noi s-au simţit bine, apreciate, admirate,
au socializat şi au câştigat chiar şi premii la tombola organizată cu acest prilej.

Sărbătorirea Zilei femeii a devenit tradiţie la Dudeştii Noi, în fiecare an cele mai iubite
fiinţe de pe pământ având parte de o seară specială dedicată lor.

Vasile TOMOIAGĂ

Femeile din Dudeştii Noi, 
sărbătorite la Casa de Cultură
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MMaarrttiiee -- lluunnaa ffeemmeeiiii
Mesaje pentru femeile din Dudeştii Noi

Într-o lume în care totul se clatină, 
avem nevoie de un suflet care 

să ne mângâie 
şi de o inimă care să ne iubească, 

iar acestea le găsim doar la mama.
Le adresez şi eu, cu ocazia sărbătorilor 

lunii martie, tuturor femeilor din 
comuna Dudeştii Noi un sincer

La mulţi ani!
Tamara NIŢĂ, consilier local

Acum, la 
începutul primăverii, cu ocazia
zilelor de 1 și 8 martie, le doresc 

tuturor 
femeilor, și mamelor, 

în special, multă 
sănătate și putere de muncă. 

Femeilor din comuna 
Dudeștii Noi 

le doresc să se bucure de respec-
tul pe care îl merită, din partea

tuturor.
La mulți ani!

Rodica CONDEESCU, 
consilier local
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MMaarrttiiee -- lluunnaa ffeemmeeiiii
Mesaje pentru femeile din Dudeştii Noi

În calitate de mamă, bunică şi con-
silier local, le urez tuturor femeilor
din Dudeştii Noi multă sănătate,

bucurii şi împliniri.
Ca în fiecare primăvară la început
de martie, învierea naturii aduce o

dată cu ea şi învierea speranţei.
Aduce speranţa de mai bine pentru
fiecare dintre noi, aşteptări pe care

le dorim devenite realitate. Un mărţişor din suflet pentru
toate femeile din Dudeştii Noi.

La mulţi ani!
Maria GAŞPAR, consilier local

Pentru mine, sărbătorile începutu-
lui de primăvară, zilele de 1 şi 8

martie, înseamnă, în primul rând,
aplecarea spre familie. Tocmai de

aceea, le spun doamnelor din 
comuna Dudeştii Noi că lucrul 

primordial este acela de a avea grijă
de ele şi de familiile cărora se dedică
cu toată fiinţa lor. Fie ca nu doar în
aceste zile, toate femeile din comuna noastră să se simtă iubite

şi apreciate, aşa cum o merită cu prisosinţă.
La mulţi ani!

Prof. Petronela TATOV, directoarea 
Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi
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CCiinnee--ii ddee vviinnăă??
Dac-ai să treci pe coridor
Să laşi în suflete durere,

Oricând am vrea să treci,
Oricând ne faci plăcere,

Vom spune însă tuturor,
Ce-n urma ta mereu suspină,

E tentativă de omor,
Şi numai tu poţi fi de vină.

Sau poate-o fi să poarte-o vină
Cine ţi-a dat şi ochii de azur,
Obrajii scoşi dintr-o vitrină,

Şi părul dintr-un aur pur.

De vină-i doar melancolia,
Ce-o laşi cu noi atunci când pleci,

Şi ne rămâne rapsodia
Acestei toamne triste, reci …

Te aşteptăm - nu ştim ce o să fie -
Să luminezi adâncu-ntunecat,
S-aduci fiori de viaţă, apă vie

În râul inimi secat.
Victor ENACHE

Aţãlor ţi dau banã, tutã
vrearea a noastã. 

Trã mulţ añi!

Celor ce dau viaţă, toată
dragostea noastră. 

La mulţi ani!
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Elevii clasei a III-a de la
Şcoala Gimnazială Dude-
ştii Noi, coordonaţi de prof.
Georgeta Nica, au muncit
de zor, încă din luna ianua-
rie, pentru a pregăti cum se
cuvine sărbătorile începutu-
lui de primăvară. Sârguin-
cioşi, sub atenta îndrumare
a doamnei profesoare, cei 21
de copii din clasă s-au pus
pe lucru şi au făcut, cu mâ-
nuţele lor, mărţişoare pen-
tru prima zi a lunii martie.
Din pastă modelatoare cu
ghips au făcut obiectele care vestesc sosirea
primăverii. Mărţişoarele lor înfăţişează zo-
diile, diverse animale, fluturi şi flori. În ziua
de 1 martie, mamele copiilor au primit aceste
minunate cadouri din mâna micuţilor şi is-
cusiţilor şcolari din clasa a III-a. Mai mult,
în zilele de 27 şi 28 februarie, sâmbătă şi du-
minică, în centrul comunei, în apropierea
Bisericii Catolice Sfântul Vendelin, copiii au

amenajat standuri, de la care dudeştenii au
putut cumpăra mărţişoare, dar şi matriţe
pentru confecţionarea acestora. Cu banii
strânşi, elevii din clasa a III-a și-au invitat
mămicile, cu prilejul zilei de 8 martie, la un
suc şi o prăjitură.

Nici elevii de la cercul „Mâini îndemâna-
tice” nu s-au lăsat mai prejos şi au confecţio-
nat şi ei, pentru 1 martie, o multitudine de
mărţişoare cusute. Peste 30 de elevi din cla-
sele a II-a şi a III-a, sub îndrumarea prof. 
Liliana Pavlov, şi-au dat dovada măiestriei,
realizând mărţişoare dintre cele mai felurite
şi dintre cele mai frumoase. (A.B.)

Târg de mărțișor



76

Curiozități din lumea care ne înconjoară
• Elevii din Japonia și Coreea de Sud sunt

considerați cei mai buni din lume la mate-
matică și alte științe exacte.

• Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate
acestea, în zorii zilei, furnicile se întind ase-
menea oamenilor pentru a se dezmorți.

• Aproximativ 90% din populația întregii
planete locuiește în emisfera nordică.

• Cimpanzeii și coțofenele sunt singurele
animale care își pot recunoaște imaginea
într-o oglindă.

• Barajul Hoover din SUA a fost proiectat
să reziste pentru cel puțin 2.000 de ani. Ci-
mentul folosit la ridicarea impresionantei

construcții nu se va întări complet decât
peste 500 de ani.

• Dacă ții un caras auriu într-o încăpere
lipsită de lumină, acesta va deveni, în cele
din urmă, alb.

• Irlanda este singura țară europeană în
care nu există șerpi.

• Ochiul unui struț este mai mare decât
creierul acestei păsări.

• Pentru fiecare om de pe Terra există circa

200 de milioane de insecte. 
Numai termitele ne depășesc într-un ra-

port de 10 la 1.

• Balena albastră este animalul care pro-
duce cele mai puternice sunete (până la 188
de decibeli). 

Un astfel de sunet poate fi receptat prin
apă la o distanță de până la 850 de kilometri.

• Se estimează că în lume exista circa un
miliard de vite, iar 200 de milioane dintre ele
trăiesc în India, acolo unde sunt considerate
animale sfinte.

• Pe suprafața unui corp uman trăiesc mai
multe vietăți decât oameni pe întreaga pla-
netă.

• Bufnițele sunt singurele păsări care pot
distinge culoarea albastră.

• Mamiferele sunt singurele specii vii care
prezintă lobi ai urechilor.

• Lungimea unui elefant este aproximativ
egală cu lungimea limbii unei balene albas-
tre. De asemenea, limba unei balene este mai
grea decât un elefant adult.

• Limba unui crocodil este imobilă. Ea
este atașată de cerul gurii acestui animal.

Elefanți africani
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Orice felie de pâine ascunde trista poveste
a unui spic de grâu care ar fi putut deveni
bere…

•••

Pe Titanic, vine căpitanul şi le spune călă-
torilor: – Am o veste bună şi una rea.

Pasagerii: – Începe cu aia rea!
Căpitanul: – În două minute o să ne lovim

de un iceberg!
Pasagerii: – Şi aia bună?
Căpitanul: – Vom lua 11 OSCAR-uri

pentru asta.

•••

– De ce au pierdut albanezii răz-
boiul?

– Era arcaşul bolnav!

•••

Albanezii au reuşit să scoată
pe piaţă primul lor computer:
tastatura este prevăzută cu două
butoane: dacă apeşi pe unul din-
tre ele nu se întâmplă nimic, iar cel
de-al doilea anulează comandă.

•••

– Te-a ajutat tatăl tău la teme? întreabă în-
văţătoarea pe unul dintre elevii ei.

– Nu, doamnă, a făcut el totul.

•••

Două prietene care nu s-au mai văzut de
mult timp stau de vorbă:

– Tocmai ce am terminat o relaţie de cinci ani!
– Oh, vai, şi suferi mult?
– Ah, nu, că nu era relaţia mea!

•••

Un scoţian vine acasă şi îi spune nevastei:
– Am economisit zece penny astăzi!

– Cum aşa?
– Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el!
– Vai, vai… Puteai să economiseşti două lire!
– Cum?!
– Trebuia să fugi după taxi!

•••

Femeia se priveşte în oglindă… Nu e mul-
ţumită de ce vede, şi-i spune soţului:

– Mă simt oribilă, par bătrână, grasă şi
urâtă. Sunt deprimată, am nevoie de un
compliment, repede.

Soţul răspunde:
– Ai vederea perfectă!

•••

Mereu am încercat să evit pro-
dusele alimentare care au efecte
dăunătoare pe termen lung,
cum ar fi tortul de nuntă.

•••

– Prietenul tău locuieşte tot în
vila aceea de un milion de dolari,

din balconul căreia se vede celebra
închisoare Jilava?

– Nu. De unde e cazat acum, se vede per-
fect vila de un milion de dolari.

•••

Veste excelentă pentru cei care doresc să
urmeze cursurile unei universităţi!
Facultățile private nu mai cer diplomă de ba-
calaureat pentru admitere, este suficientă
prezentarea unei adeverințe de la grădiniță
sau chiar creşă!

•••

Două femei canibale stau de vorbă. Una se
plânge:

– Nu ştiu ce să fac cu bărbătu-miu.
Cealaltă:
– Stai să-ţi dau o reţetă!

Glume • Glume • Glume • Glume



      
         

       
        

     
        

  
    

     
 

      

   

    
    

    
     

       
   

        
     

      

       
    

         
     
       

       
     

  
         
       
 
     

       
      

       
      

 
 

   

     
    

   
     

     
      

     
 

         
      

      
   

       
    

     
  

       

       

     

      

78

În 14 noiembrie 2015 s-a desfășurat la Nădlac
(judeţul Arad) un concurs de şah rapid, cu parti-
cipanţi din România şi Ungaria. Clubul de Şah
Dudeştii Noi a obţinut două medalii: locul 3 la
juniori 18 ani, prin Raul Matei, şi locul 3 la 
juniori 14 ani, prin Daniel Homone.

În 21 noiembrie 2015, la Sânandrei, s-a desfă-
şurat Cupa „Sfântul Andrei” la şah, care a avut şi
o secţiune dedicată începătorilor cu vârste până
la 8 ani. Aici şi-au făcut debutul în competiţii ju-
cătorii dudeşteni Alin Capsali, Laura Cutlac, 
Felicia Furdea, Ana-Maria Moldovan, 
Alexandra Nicolici, Denis Orszag, Leo Orszag şi
Denis Vedeanu. A fost un concurs unde nu a con-
tat nici finalizarea partidelor, nici scorul, şi toţi
participanţii au fost consideraţi câştigători, prin
prisma experienţei dobândite (şi prin urmare au
fost premiaţi).

De remarcat aici aportul logistic al instructo-
rului dudeştean Raul Matei, care a asigurat
transportul cu microbuzul la competiţie. Raul
Matei se pregăteşte la şah din octombrie 2008. El
a împlinit 18 ani în martie 2015, ca jucător deţine
categoria I de clasificare, iar în vara lui 2015 a ob-
ţinut atât diploma de instructor de şah, cât şi 
carnetul de arbitru.

În 22 noiembrie 2015, la Timişoara, a avut loc
Cupa Kolping, o competiţie de şah rapid pentru
elevi şi studenţi. Învingător, dintre 36 de partici-
panţi,  a fost dudeşteanul Raul Matei, cu 6,5
puncte din 7 posibile.

În 23 ianuarie 2016, la Căminul Cultural din
Dudeştii Noi, am organizat, cu sprijinul Primă-
riei, Cupa Unirii la şah rapid, pentru boboci
(copii până la 10 ani). Au participat jucători din
întreg judeţul Timiş. 

De exemplu, comuna Sânandrei a adus 18
copii. Concursul a fost împărţit pe trei secţiuni:
6, 8 şi 10 ani. Din Dudeştii Noi s-au remarcat
Filip Nica, cu locul 3 la categoria B6 (băieţi până
la 6 ani); Diana Anghel, care a reuşit o victorie la
Andra Pantiş (o jucătoare din Giroc, mult mai
experimentată decât Diana) şi Ana-Maria Mol-
dovan.

În perioada 5-14 februarie, la Timişoara, au
avut loc Semifinalele C.N. de Şah Clasic pentru
Seniori, ediţia 2016. De la Clubul de Şah Dude-
ştii Noi a participat Raul Matei, care s-a clasat pe
locul 16 din 62 de participanţi.

Zamfir MOLDOVAN, 
antrenor maestru

Şah – buletin informativ
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• Cea mai lungă partida de șah poate avea
5.949 de mutări. 

Cu toate acestea, cea mai lungă partidă
înregistrată într-o bază de date a fost între I.
Nikolic - Arsovic, la Belgrad, în anul 1989, 
însumând 269 de mutări.

• În anul 1280 a fost introdusă regula care per-
mite pionului să mute două câmpuri din poziția
inițială.

• Prima partidă de șah între Pământ și Spațiu
s-a jucat în anul 1970, cu echipa de cercetare
Soyuz.

• În celebra serie Star Trek s-
au jucat trei partide de șah
între Kirk și Spock, toate
Gind adjudecate de către
Kirk.

• Cea mai târzie
„rocadă” a fost
făcută la mutarea
46, în partida
Bobotsor vs.
Irkovin (1966).

• Formularea
„Șah-Mat” provine
din limba persană,
unde „Shah Mat” se tra-
duce prin „Regele a
murit”.

• Aproximativ 600.000.000 de oa-
meni din întreaga lume știu să joace șah.

• Cea de-a doua carte printată în istorie a fost
despre jocul de șah.

• Blathy Otto (1860-1939) a fost creditat pen-
tru cea mai lungă problemă de șah, care avea ca
enunț „Albul mută și dă mat în 290 de mutări”.

• Cea mai lungă serie de mutări consecutive de
pioni a fost în număr de 11, partida Gind
disputată între Richard Kujoth și John Fashing-
bauer (Milwaukee, 1950).

• Șahul e al doilea sport din lume, după soccer.

• Chiar dacă unii îl consideră doar un sport al
minții, într-o partidă intensă de șah se pot con-
suma mai multe calorii decât am G înclinați să
credem. 

Boris Spasski a pierdut câteva kilograme în
timpul meciului cu Petrosian pentru titlul mon-
dial și se crede că și în meciul cu Fisher a pierdut
tot din cauza epuizării Gzice.

• Bobby Fisher ar G câștigat medalia de aur la
Olimpiada de la Havana din 1966 dacă ar G ac-
ceptat remiza propusă de Florin Gheorghiu. A

refuzat și a suferit astfel singura lui înfrân-
gere la olimpiada respectivă, ter-

minând o jumătate de punct în
urma lui Spasski.

• Cel mai bun guverna-
tor sahist era, până mai

ieri, guvernatorul
Arnold Schwarzeneg-
ger. Ar avea cică un
rating de 2100 și a fost
văzut deseori jucând
șah cu Kasparov, la
Arnold acasă.

• Legenda șahului o
găsim într-o formă sau

alta în romanul persan
„Karmanak”, apărut în

jurul anului 600 e.n., în po-
emul indian al lui Bana (600-

650), care ne povesteşte că în
regatul Kanaui, în timpul domniei ra-

jahului Harsa (606-648), „n-a avut loc vreo altă
luptă decât între albinele strângătoare de miere,
nu s-au tăiat alte picioare decât cele ale versurilor
şi n-au fost întreţinute alte armate decât cele de
pe tabla cu 64 de pătrăţele”.

•  Prima tablă de șah cu carouri albe și negre (așa
cum apare azi) a fost realizată în Europa în 1090.

• Tabla de șah pliabilă a fost inventată de un
preot căruia i-a fost interzis să joace șah. 

Preotul a găsit o cale de a subtiliza tabla de șah
prin crearea uneia pliabile. Când sunt împăturite
cele două părți ale tablei de șah arată pur și simplu
ca o carte.

Curiozități din lumea șahului
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Recent, a apărut un act legislativ care vine
în sprijinul părinţilor cu posibilităţi mate-
riale reduse, dar au copii la grădiniţă. Pentru
a încuraja frecventarea grădiniţei, se acordă
acest stimulent educaţional, prevedere adop-
tată şi la nivelul comunei Dudeştii Noi,
printr-o hotărâre a Consiliului Local.

Potrivit hotărârii, beneficiarii de stimu-
lente educaţionale urmează să fie identificaţi
de asistentul social angajat al comunei 

Dudeştii Noi, prin ziarul local şi prin cola-
borarea cu Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa
cu Program Prelungit Dudeştii Noi.

Acordarea stimulentelor educaţionale
este condiţionată de frecvenţa regulată la
grădiniţă a copiilor, prezenţă ce va fi verifi-
cată în mod inopinat cel puţin o dată pe lună,
de către conducătorul unităţii de învăţământ
şi asistentul social.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afec-
tează acordarea de tichete sociale, următoa-
rele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu
depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

• absenţe medicale, motivate, numai dacă

părinţii aduc scutiri medicale corespunză-
toare perioadelor în care au lipsit copiii, la
revenirea acestora la grădiniţă;

• în mod excepţional, o singură dată într-
un an şcolar, copiii pot beneficia de tichete
sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit,
din motive medicale, mai mult de 50% din
zilele de grădiniţă;

• copiii pot fi învoiţi de către părinţi în li-
mita a trei zile pe lună, cu condiţia anunţării

cadrelor didactice.
Aceste prevederi sunt valabile pentru co-

piii cu vârste între 3 şi 6 ani. Părinţii care do-
resc să primească acest ajutor trebuie să
depună o cerere la Primăria comunei Dude-
ştii Noi, împreună cu actele doveditoare,
până la 30 aprilie 2016. 

Important! Acest ajutor se acordă doar în
perioada în care copilul frecventează grădi-
niţa.

Ajutorul se acordă în cazul acelor familii
al căror venit pe membru de familie pe lună
este mai mic de 284 de lei. 

Vasile TOMOIAGĂ

Acordarea stimulentului şcolar copiilor
de grădiniţă
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Administraţia comunei
Dudeştii Noi continuă co-
laborarea cu administraţia
oraşului Zrenjanin, din
Serbia. După proiectul
depus deja prin Programul
de Cooperare Transfronta-
lieră şi prin intermediul că-
ruia s-ar putea amenaja la
Dudeştii Noi „Parcul Pro-
menada”, un nou proiect comun prinde con-
tur.

În cadrul unei vizite la Zrenjanin, Alin
Nica, primarul comunei Dudeştii Noi, s-a
întâlnit, printre alţii, cu primarul oraşului
din Serbia, Čedomir Janjić şi viceprimarul
Duško Radišić. S-a discutat atât despre pro-
iectul la care se aşteaptă răspunsul pentru fi-
nanţare din partea organismelor europene,
cât şi despre unul nou, privind infrastructura
sportivă din cele două localităţi.

Site-ul Primăriei oraşului Zrenjanin a
acordat un spaţiu amplu vizitei primarului
din Dudeştii Noi, prezentând pe larg deta-
liile întâlnirii.

„La Dudeştii Noi s-ar putea construi o
bază sportivă modernă, care va cuprinde un
teren sintetic de fotbal la dimensiuni ofi-
ciale, două terenuri multisportive şi un hotel
cu 18 camere, sală de fitness şi de pregătire
fizică. Alături de noi în acest proiect este şi

clubul Juventus Timişoara. Terenul de fot-
bal va avea şi o tribună acoperită, cu o capa-
citate de 500 de locuri, o sală de conferinţe,
vestiare, sală de recuperare. În ceea ce pri-
veşte partea sârbă, la Zrenjanin ar urma să se
materializeze un proiect în oglindă. Proiec-
tul este în pregătire, urmând să fie depus pe
Programul de Cooperare Transfrontalieră ce
se va lansa în luna septembrie a acestui an”,
ne-a declarat Alin Nica, primarul comunei
Dudeştii Noi.

Suma estimată pentru materializarea
acestui proiect se ridică, potrivit edilului din
Dudeştii Noi, la 1,5 milioane de euro. Dacă
se va reuşi depunerea şi implementarea, cen-
trul sportiv de la Dudeştii Noi va fi unic în
partea de vest a României. 

„Ideea are acceptul Federaţiei Române de
Fotbal şi a Ministerului Sportului din Ser-
bia. De asemenea, avem în vedere un parte-
neriat sportiv pe zona Timişoara –
Zrenjanin, inclusiv înfiinţarea unei ligi de
fotbal regionale. Evident, proiectul despre
care vorbim are nevoie de îndeplinirea con-
diţiilor de eligibilitate şi obţinerea finanţă-
rii europene. Orizontul de realizare este de
doi-trei ani, însă considerăm că o adminis-
traţie vizionară trebuie să pregătească de pe
acum terenul pentru perioade medii şi
lungi”, conchide primarul Alin Nica.

Anton BORBELY

Un nou proiect transfrontalier prinde contur

La Dudeştii Noi şi Zrenjanin (Serbia)
s-ar putea construi câte un complex

sportiv modern
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Elena Farago

A debutat în 1898 cu un reportaj, pe care îl
semnează Fatma. În 1902 publică prima poezie
în ziarul România muncitoare.

În anul 1906, Elena Farago publică primul său
volum de poezii, Versuri, la îndemnul lui Nicolae
Iorga. Din 1907 se stabileşte la Craiova, unde o
vor găsi evenimentele sângeroase ale acestui an,
iar din cauza afilierii ei la mişcarea ţărănească a
fost arestată şi eliberată numai la intervenţiile lui
Iorga. În această perioadă l-a adoptat pe fiul său,
Mihnea. În 1913 se va naşte fiica Elenei, Cocuţa.

Elena Farago este laureată de către Academia
Română cu Premiul „Adamachi” pentru 
volumele Şoapte din umbră (1908) şi Traduceri
libere (1908), iar apoi pentru volumele Şoaptele
amurgului, Din traista lui Moş Crăciun, apărute în
1920.

În 1921 este numită director al Fundaţiei
„Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova,
fundaţie pe care o va conduce timp de 30 de ani.
Elena Farago a avut contribuţii deosebite în ceea
ce priveşte regulamentul de organizare şi de
funcţionare al bibliotecii, fişarea cărţilor şi
ţinerea unei evidenţe corecte de aranjare a
publicaţiilor în rafturile bibliotecii, de com-
pletare a colecţiilor prin achiziţii şi donaţii. În
1922 fondează la Craiova, împreună cu Ion B.
Georgescu, C. Gerota, Ion Dongorozi, C.D.
Fortunescu, revista literară Năzuinţa, la care au
colaborat: Simion Mehedinţi, Ion Barbu, Per-
pessicius, Victor Eftimiu, Camil Petrescu, Mi-
hail Dragomirescu. De asemenea a patronat şi
revista educativă pentru copii şi tineret Prietenul
Copiilor (1943-1946).

Elena Farago a trecut la cele veşnice în 1954 la
Craiova, după o lungă suferinţă.

Mircea Eliade
S-a născut în Bucureşti, la 13 martie 1907, a

fost fiul lui Gheorghe Eliade şi al Jeanei. A avut
o soră, Corina, mama semioticianului Sorin
Alexandrescu. Mircea Eliade a fost istoric al re-
ligiilor, scriitor de ficţiune, filosof şi profesor
român. Eliade a fost profesor la Universitatea din
Chicago din 1957, titular al catedrei de istoria re-
ligiilor Sewell L. Avery din 1962, naturalizat
cetăţean american în 1966, onorat cu titlul de
Distinguished Service Professor; autor a 30 de 
 volume ştiinţifice, opere literare şi eseuri filo-
zofice traduse în 18 limbi şi a circa 1200 de arti-
cole şi recenzii cu o tematică extrem de variată,
foarte bine documentate. Opera completă a lui
Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume, fără
a lua în calcul jurnalele sale intime şi manu-
scrisele inedite. Este membru post-mortem al
Academiei Române (din 1990).

Prima sa operă a fost publicată în 1921 Inami cul
viermelui de mătase urmată de Cum am găsit 
piatra f ilosofală. Patru ani mai târziu, Eliade
încheie munca la volumul său de debut, volum
autobiografic, Romanul Adolescentului Miop.

De la mijlocul anilor ‘30, Eliade, aparţinând
de grupa din jurul lui Nae Ionescu a îmbrăţişat
ideologia Mişcării Legionare, în cadrul căreia
devine un activist cunoscut. Acest lucru s-a mani-
 festat în mai multe articole pe care le-a scris pen-
tru diferite publicaţii, printre care şi ziarul oficial
al Mişcării, „Buna Vestire”, dar şi prin campania
electorală pentru alegerile din decembrie 1937.

Începând din 1957, Mircea Eliade se stabileşte
la Chicago, ca profesor de istorie comparată a 
religiilor la Universitatea „Loyola“. Devine
membru în instituţii ilustre şi primeşte mai
multe doctorate honoris causa.

Opera sa literară stă mărturie convingerilor
sale de viaţă, frescă a problemelor existenţiale în
epoca pe care a trăit-o. Întoarcerea din rai (1934)
şi Huliganii (1935) sunt romane semifantastice în
care Eliade acceptă existenţa unei realităţi 
extrasenzoriale. Această filozofie personală este
exprimată de Mircea Eliade atât în nuvele 
memorabile, cum ar fi La ţigănci (1959), cât şi în
romanul Noaptea de Sânziene

În ultimii ani de viaţă, în ciuda serioaselor
probleme de sănătate, Eliade a continuat să 
lucreze editând cele 18 volume de enciclopedia
religiilor. 

Mircea Eliade a trecut întru eternitate, pe 22
aprilie 1986, la Chicago, fiind incinerat a doua zi.

Scriitori români născuţi 
în luna martie
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Thomas Mann
Thomas Mann (1875-
1955) a fost un roman-

 cier german, eseist,
unul dintre ma -
rii scriitori ai seco-
lului XX. 

El s-a născut la
Lübeck, în Ger-
mania. 

A fost fratele
mai mic al roman-
cierului şi drama-

turgului Heinrich
Mann, fiu al lui

Thomas Heinrich
Mann, bogat negustor

de grâne şi senator şi al
Juliei Mann, descendenta

unui german şi a unei braziliene. 
A studiat la München, unde a trăit şi a scris

pentru o lungă perioadă, între anii 1891 şi 1933.
Mann debutează în anul 1898 cu volumul de nu-
vele „Micul domn Friedmann”. 

În anul 1901, publică romanul „Budden-
brooks” şi obţine un imens succes. 

În anul 1919 este ales „Doctor Honoris
Causa” al Universităţii din Bonn iar în 1926 de-
vine membru al Academiei prusace de literatură.

În anul 1929 este laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură, motivaţia juriului fiind: „... în
principal pentru marele roman «Casa Budden-
brook», care de-a lungul anilor a fost întâmpinat
cu o constant sporită apreciere ca o operă clasică
a literaturii contemporane”.

După instaurarea hitlerismului, în primăvara
anului 1933, naziştii aflaţi la putere declanşează
o campanie violentă împotriva lui, i se retrag 
titlurile şi i se confiscă bunurile. 

Între anii 1934 şi 1938 locuieşte în Elveţia, la
Küsnacht, unde publică revista „Măsură şi valoare”
în care militează „pentru cultura germană liberă”. 

În anul 1938 emigrează cu toată familia
în SUA, primind în 1944 cetăţenia americană.
Revine în Germania în anul 1949 pentru o 
conferinţă despre Goethe la Frankfurt am
Main şi la Weimar, dar se stabileşte, în anul 1952,
în Elveţia, lângă Zürich.

Marele scriitor se stinge din viaţă în 12 august
1955, la Zürich, în Elveţia.

Luigi Pirandello
Luigi Pirandello (1867-

1936), a fost un renumit
dramaturg, romancier,
poet şi eseist italian.
S-a născut în Gir-
genti, Sicilia, într-o
familia înstărită şi
cu toate că tatăl
său şi-ar fi dorit ca
Luigi să intre în
afaceri, el este
atras de literatură.
După absolvirea
cursului liceal îşi în-
cepe studiile univer-
sitare la Facultatea de
litere a Universităţii
din Palermo, de unde se
transferă la Universitatea
din Roma (1888) pentru ca din anul 1889 să-şi
continue studiile în Germania, la Bonn, susţi-
nându-şi în limba germană teza de licenţă cu un
subiect de dialectologie italiană (1891).  În anul
1889 publică la Palermo, prima culegere de ver-
suri, „Mal giocondo” (Veselul întristat). În Ger-
mania traduce în italiană „Elegiile romane” ale
lui Goethe şi compune „Elegiile renane”

În 1892 se întoarce în Italia şi din 1893 se stabi-
leşte la Roma, an în care scrie primul roman,
„L’esclusa” (Exclusa), ce va fi tipărit abia în anul
1908. În anul 1894 publică primul volum de nu-
vele „Amori senza amore” (Iubiri fără iubire).  Co-
laborează la numeroase publicaţii italiene cu articole
critice, nuvele. Lucrează din 1897 ca profesor.
În anul 1898 fondează revista literară „Ariel”, unde pu-
blică prima sa piesă de teatru, „L’epilogo” (Epilogul).
În anul 1908 este profesor definitiv cu activitate di-
dactică până în anul 1922, când se retrage. Roma-
nul „Răposatul Mattia Pascal” (1904) îi aduce un
oarecare succes, publică eseuri („Artă şi
ştiintă”, „Umorismul”), iar piesele scrise încep să-l
facă cunoscut. Anii ‘20 sunt anii veritabilei lui afir-
mări internaţionale. În anul 1923 fondează „Teatro
d’Arte di Roma”, e invitat în America, unde Teatrul
„Fulton” din New York se va numi vreme de trei 
luni „Pirandello’s Theatre”, face turnee în An-
glia, Franţa şi Germania, apoi, în anul 1927, ajunge
în Argentina şi Brazilia. După cărţile lui se fac filme
– între care „Aşa cum mă vrei tu”, cu Greta Garbo.
În anul 1934 primeşte Premiul Nobel pentru litera-
tură. Motivaţia exprimată de juriu este: „Pentru în-
drăzneaţa şi ingenioasa renaştere a artei dramatice
şi scenice”. 

Moare în anul 1936 la Roma, în Italia.

Laureaţi ai Premiului Nobel 
pentru literatură
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PILDE CREȘTINE

O femeie îmbrăcată sărăcăcios, cu o privire de
om învins, a intrat într-o zi într-o băcănie.

S-a apropiat de stăpânul magazinului într-un
mod foarte umil și l-a întrebat dacă nu ar putea
să-i dea și ei pe datorie câteva alimente.

I-a explicat cu glas ușor că soțul ei este foarte
bolnav, că nu poate munci, că au și șapte copii,
care trebuie hrăniți.

Băcanul a privit-o de sus și i-a cerut să pără-
sească imediat magazinul său. Având însă în
gând nevoile familiei sale, femeia i-a mai spus:

- Vă rog, domnule, o să vă aduc banii înapoi de
îndată ce voi putea.

Băcanul însă îi spuse că nu-i poate da pe dato-
rie, pentru că nu are credit deschis la magazinul
său.

Lângă tejghea se mai afla încă un client, care a
auzit discuția dintre cei doi.

Clientul făcu câțiva pași înainte și îi spuse bă-
canului că o să acopere el costurile pentru orice
are această femeie nevoie pentru familia sa.

Băcanul răspunse parcă în silă:
- Ai o listă cu cumpărăturile de care ai nevoie?
Femeia a răspuns:
- Da, domnule.
- Bine, spuse băcanul, atunci pune-o pe cân-

tar și eu o să-ți dau marfă de aceeași greutate cu
lista dumitale.

Femeia, ezitând o clipă, cu privirea în jos, băgă
mâna în geantă și scoase o bucățică de hârtie pe
care scrise ceva în grabă.

Apoi puse cu grijă bilețelul pe cântar, cu pri-
virea tot aplecată.

Ochii băcanului și ai celuilalt client priveau
plini de uimire cum cântarul stătea înclinat în
partea cu hârtia.

Băcanul, privind la cântar, s-a întors ușor către
client și îi spuse mormăind: 

- Nu-mi vine să cred!
Clientul a zâmbit, iar băcanul a început să tot

pună pe cântar alimente. Cântarul tot nu se echi-
libra, așa încât acesta tot punea pe el alimente,
din ce în ce mai multe, până când pe cântar nu a
mai încăput nimic. Băcanul ședea privind cu dez-
gust.

În fine, smulse bucățica de hârtie de pe cântar,
și o privi cu mare uimire.

Nu era vorba de o listă de cumpărături, ci era
o rugăciune, care spunea aşa:

- „Iubite, Doamne, Tu imi cunoști nevoile, așa
că eu le pun în mâinile Tale”.

Băcanul îi dădu femeii alimentele și privea în
continuare tăcut şi înmărmurit. Femeia îi
mulțumi și plecă din magazin.

Numai Dumnezeu știe ce greutate are o rugăciune.

Puterea rugăciunii

În vitrina unui magazin de animale era un afiş:
„Căţeluşi de vânzare”. Un băieţel de 9 ani intră şi
întreabă care-i preţul unui căţeluş. Vânzătorul îi
răspunde că preţul este între 15 şi 30 dolari. Bă-
ieţelul bagă mâna în buzunar, scoate câteva mo-
nezi. Numără 3 dolari… şi apoi întreabă:

- Aş putea vedea căţeluşii?
Vânzătorul zâmbeşte. Fluieră, iar din maga-

zin iese afară căţeaua şi în urma ei șase căţeluşi
frumoşi. Al şaptelea căţeluş… rămase în urmă şi
nu se apropia! Băieţelul întreabă:

- De ce căţeluşul astă şchioapătă?
Omul îi răspunse că acesta s-a născut cu o pro-

blemă la picior şi așa va şchiopăta toată viaţa!
- Acesta-i căţeluşul pe care-l doresc, a spus bă-

ieţelul cu bucurie în glas.
- Dacă asta e dorinţa ta, ţi-l dau gratis!
Copilul s-a supărat şi a răspuns:
- Nu-l vreau gratis, preţul lui e la fel ca şi al ce-

lorlalţi căţei, îţi voi da tot ce am la mine acum, şi
în fiecare lună îţi voi plăti 1 dolar, până voi achita
preţul lui întreg!

- Eşti sigur că vrei acest căţeluş? Doar nicio-
dată nu va putea fugi sau juca sau sări precum
ceilalţi!

Băieţelul s-a aplecat, şi-a ridicat puţin panta-
lonul şi i-a arătat vânzătorului aparatul de fier
ce-i susţinea piciorul strâmb.

- Nici eu nu pot alerga, de aceea acest căţeluş
are nevoie de cineva care să-l înţeleagă!

Ochii vânzătorului s-au umplut de lacrimi
când i-a spus copilului:

- Mă rog şi sper ca fiecare căţeluş să aibe pe ci-
neva care să-l iubească, aşa precum tu îl vei iubi
pe acest căţeluş!

De cele mai multe ori oamenii judecă după
aparențe, după lucruri slabe fără să pătrundă în
profunzime. În viaţă nu contează cine eşti, contează
ca cineva să te preţuiască şi să te iubească necondi-
ţionat! Un prieten adevărat este acela care soseşte în
timp ce ceilalţi… dispar! Țineţi minte că Dumne-
zeu este Cel mai bun Prieten, când toți oamenii vă
vor părăsi, din slăbiciunea lor, El întotdeauna va f i
alături de voi!

Băieţelul înţelept şi căţeluşul lui 
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Buna Vestire, prăznuită de Biserica Ortodoxă
în data de 25 martie, este cea mai veche sărbă-
toare închinată Maicii Domnului. Această săr-
bătoare cinsteşte ziua în care Sfântul Arhanghel
Gavriil a binevestit Fecioarei Maria că-L va
naşte pe Fiul Lui Dumnezeu. Deşi este o săr-
bătoare care cade în Postul Mare, un post
aspru de pocăinţă, în această zi se face
dezlegare la peşte.

În clipa în care Fecioara Maria a
zis „Fie mie după cuvântul tău!”,
crezând în binevestirea cea de ne-
pătruns a îngerului, Fiul Lui
Dumnezeu s-a sălăşluit în pânte-
cele ei, luând firea omenească.
Acum se împlineşte profeția lui
Isaia, care cu peste 700 de ani mai
înainte a prezis: „Iată, Fecioara va
lua în pântece şi va naşte fiu şi vor
chema numele lui Emanuel” (Isaia
7, 14). Acest lucru nu este cu pu-
tinţă la om, dar este cu putinţă la
Dumnezeu, precum spune o cântare
din slujba Vecerniei acestei sărbători:
„Dumnezeu unde voieşte se biruieşte rân-
duiala firii, zis-a cel fără de trup, şi se lucrează
cele ce sunt mai presus de om”. Deci, Naşterea
cea după trup a Fiului lui Dumnezeu este o naş-
tere unică, ea nefiind o necesitate a firii, ci un
semn al iubirii nemărginite a lui Dumnezeu faţă
de neamul omenesc.

Fecioara Maria este cel mai curat rod pe care

neamul omenesc I l-a adus Lui Dumnezeu, de la
crearea lumii şi până la sfârşit. Ea este numită
„Născătoare de Dumnezeu”, căci într-adevăr ea
L-a născut cu trup pe Fiul Lui Dumnezeu.
Această taină depăşeşte chiar puterea de înţele-

gere a îngeri lor, precum spune un tropar în-
chinat Maicii Domnului: „Taina cea din

veac ascunsă şi de îngeri neştiută,
prin tine, Născătoare de Dumne-

zeu, celor de pe pământ s-a ară-
tat”.

În cele două praznice ale
Postului Mare, Buna Vestire şi
Răstignirea, vedem două di-
mensiuni fundamentale ale iu-
birii Lui Dumnezeu faţă de
noi: smerenia Sa desăvârşită,
prin pogorârea Sa la noi şi asu-
marea firii omeneşti celei vătă-

mate de păcat, şi dragostea Sa
desăvârşită, împlinită în primi-

rea suferinţei şi a morţii „pentru
noi şi pentru a noastră mântuire”.
Întreaga teologie a praznicului

Bunei Vestiri este concentrată în tropa-
rul sărbătorii, care zice: „Astăzi este începu-

tul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din
veac. Fiul Lui Dumnezeu Fiu al Fecioarei se face
şi Gavriil harul îl binevesteşte. Pentru aceasta şi
noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dum-
nezeu să-i cântăm: Bucură-te cea plină de har,
Domnul este cu tine!”.

Buna Vestire, începutul mântuirii noastre

Cugetări ortodoxe
• Nu-l invidiați pe cel bogat pentru averea sa,

pe cel puternic pentru demnitatea sa și nici pe cel
înțelept pentru știința sa, căci toate acestea sunt
mijloace de a dobândi virtuțile doar pentru cei
care le întrebuințează bine, dar fericirea nu stă în
ele însele. (Sfântul Vasile cel Mare)

• Fericit este acela care nu gândește răul.
(Sfântul Vasile cel Mare)

• Împărtăşania mai deasă, cu toată pregătirea,
face ca în trupul şi sângele nostru să se
întipărească tot mai mult Trupul şi Sângele cel
curat şi înviat al lui Hristos, făcându-ne tot mai
asemenea s@nţilor în curăţie, în dragoste, în duh
de jertfă şi în puterea de a învia spre viaţa de veci,
întru fericire. Astfel, devenim tot mai mult @i ai
Tatălui după har şi fraţi între noi, în Hristos.
(Părintele Dumitru Stăniloaie)

• Mănăstirea este tinda Raiului, casa Lui
Dumnezeu, poarta cerului, locul împlinirilor,
cerul cel de pe pământ, locul fericirii, împărăția
Lui Dumnezeu. (Părintele Teo�l Părăian)

• Cine nu se roagă dimineaţa şi seara, cine nu-
şi face vreme de Dumnezeu, acela poate să ştie că
nici n-are Dumnezeu. Dacă ai Dumnezeu, nu
poţi ocoli pe Dumnezeu. Trebuie găsită vreme
anume pentru Dumnezeu (5-10 minute
dimineaţa şi seara). Trebuie să găseşti timp şi
pentru Dumnezeu aşa cum găseşti pentru atâtea
lucruri pe care le faci. Să stai în faţa lui Dum-
nezeu cu atitudine de credinţă, în picioare, în ge-
nunchi, aşa ca să ştii că vorbeşti cu Dumnezeu.
Nu oricum. (Părintele Teo�l Părăian)

• Sfânta Treime este suprema taină a exis ten -
ţei, care explică toate, sau fără de care nu se poate
explica nimic. (Părintele Dumitru Stăniloaie)
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HOROSCOP 2017
Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Viață
socială și
personală

Pe parcursul anului 2017, obiectivele tale vor 9
mai aproape de îndeplinire. 

Vei avea nenumărate șanse să îți rea9rmi valorile și
idealurile în viață. De asemenea, în această perioadă
vei avea parte și de foarte mult noroc și foarte multă

bunăstare. 
Totul se va îndrepta într-o direcție pozitivă. Cu toate
acestea, relația de iubire și familia vor trece în plan se-
cund pentru o perioadă mai îndelungată, deci nu intra

în panică. Nu lăsa natura ta impulsivă să preia con-
trolul asupra planurilor tale din acest an. S-ar putea

să ajungi să ai câteva probleme din această cauză.
Ia-ți ceva timp de gândire și analizează cu atenție
care sunt, într-adevăr, prioritățile tale în viață. În

2017, vei avea parte de numeroase oportunități
în domeniul 9nanciar și profesional, iar
natura ta diplomatică va rezolva toate

problemele care necesită cooperare.
Fii mai sociabil/ă și s-ar putea să ai

multe bene9cii în ceea ce
privește relațiile de 

viitor.

Dragoste
În 2017, viața ta amoroasă

va 9 satisfăcătoare și
palpitantă atât timp cât ro-

mantismul și pasiunea sunt im-
plicate. Vei avea multe șanse să
îți consolidezi relația în această
perioadă. Comunică și cu per-
soana iubită și împărtășește-i

dorințele tale. Fii optimist/ă și lasă
iubirea să pună stăpânire pe această
relație, altfel vei avea parte și de pe-
rioade cu certuri. Încearcă să 9i cât

mai romantic/ă și să îi oferi
partenerului/partenerei libertatea
de care are nevoie. Șarmul tău va
9 la cote maxime, așa că încearcă

să îți rea9rmi poziția în relația
de cuplu.

„Acul busolei” din relația ta
s-ar putea să 9e îndreptat

mai mult spre comfort
decât spre pasiune
pentru o perioadă

scurtă de
timp. 

Carieră
și bani

Anul 2017 va 9, din punct de vedere 9nanciar, excelent pentru tine. Vei avea suc-
ces în toate colaborările 9nanciare, astfel că nici banii nu îți vor lipsi. Este o perioadă

bună să te răsfeți și să îți faci poftele, având în vedere că vei avea numai de câștigat. Cu
toate acestea, 9i ințelept/înțeleaptă atunci când cheltui banii și pune deoparte și pentru alte

investiții. Revizuiește-ți bugetul pentru 2017 dacă este necesar. Spre sfârșitul anului s-ar putea
să ai câteva cheltuieli medicale sau câteva cheltuieli nedorite din cauza unor achiziții de mare

valoare. Pentru anul 2017, vei avea nenumărate șanse de a evolua pe plan profesional. Cu toate
acestea, va 9 nevoie și de puțin efort și angajament din partea ta. Ai nevoie de multă energie și

trebuie să știi să acționezi într-un mod speculativ. Vei avea parte de noroc și prosperitate,
astfel încât tot ceea ce faci va 9 de succes. Fii destul de îndrăzneț/îndrăzneață încât să îți

menții poziția atunci când vine vorba de relaționarea cu superiorii și colegii tăi.
Aceasta este unica șansă ca tu să poți avansa pe plan profesional în 2017. Cea

de-a doua parte a anului va aduce noi oportunități pentru parteneri-
ate. Pro9tă de ele și depune efortul necesar pentru a-ți în-

deplini obiectivele înainte de 9nalul anului. 
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Să źoacă luna prîntră stele
Şî noapcea ńe aşceaptă iar...

D-ai fi, şî gândurili mele
Nu s-ar măi naşe în zădar!

O primăvară-atât-avem:
O noapce, o lună, un gând

Şî doru, dă care mă cem
Să nu să peardă aşceptând...

O noapce prinsă la hotar
Şî primăvara ispitoare,

Ce-ar plămăgi acuma iar
În gândul meu, rătăśitoare...

Cu primăvara dorm, în vis
Adun mirosu gimińeţî

Când soarili, daru trimis,
S-opreşce la uşa poieţî.

PPrriimmăăvvaarrăă

Sergiu BOIAN
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APRILIE – PRIER
(30 de zile; ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)

1 S Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie (Pomenirea morţilor)
2 D Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie

Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei:
Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 8, voscr. 8

3 L Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul şi Ilirie                                                                                                        
4 M Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon şi Zosima
5 M Sf. Mc. Teodul şi Agatopod; Sf. Mc. Victorin şi cei împreună cu el
6 J Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcop de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patriarhul Constantinopo-

lului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida 
7 V Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Mitilenei                                                     
8 S Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei

(Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morţilor) 
9 D (†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Dezlegare la peşte)

Duminica a 6-a din Post (a Floriilor). Toate ale praznicului: Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan
12, 1-18 (Denie)

10 L Sfânta şi Marea Luni (Denie); Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim şi Dima
11 M  Sfânta şi Marea Marţi (Denie); †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, episcopul Râmni-

cului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa, episcopul Pergamului                                                                                                                      
12 M Sfânta şi Marea Miercuri (Denie); †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Măr-

turisitorul, episcop de Parion
13 J Sfânta şi Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii); Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elef-

terie Persul 
14 V Sfânta şi Marea Vineri (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului); †) Sf. Ier. Pahomie de

la Gledin, epis copul Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., episcopul Romei; Sf. Mc. Tomaida
15 S Sfânta şi Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent 
16 D (†) Învierea Domnului (Sfintele Paşti)

Toate ale praznicului: Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17
17 L (†) Sfintele Paşti; Sf. Sfinţit Mc. Simeon, episcopul Persiei 
18 M (†) Sfintele Paşti; Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul
19 M Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie (Harți)
20 J † Sf. Ier. Teotim, episcopul Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina
21 V †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie, episcop de Benevent; Sf. Mc. Alexan-

dra împărăteasa (Harți)
22 S Sf. Ier. Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei
23 D †) Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie 

Duminica a 2-a după Paşti (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-
31; glas l, voscr. 1

24 L †) Sf. Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ştefan şi Sava Brancovici, mitropoliţii Transilva-
niei; Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin; Sf.
Cuv. Elisabeta

25 M Sf. Ap. şi Evanghelist Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului
26 M Sf. Sfinţit Mc. Vasilevs, episcopul Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu şi Tasie

din Axiopolis (Cernavodă) (Dezlegare la peşte)      
27 J Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului, episcopul Ierusalimului; Sf. Ap. Marcu şi Zinon
28 V Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia (Dezlegare

la peşte)
29 S Sf. 9 Mucenici din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni
30 D Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei 

Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47;
16, 1-8; glas 2, voscr. 4
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S-a întâmplat în luna aprilie
1 aprilie

S-a născut Octavian Goga, poet, academician
și politician român de extremă-dreapta (1881)

2 aprilie
S-a născut Émile Zola, scriitor francez (1840)

3 aprilie
Are loc prima convorbire la un telefon mobil,

în orașul New York (1973)

5 aprilie
S-a născut scriitorul Fănuş Neagu, membru

corespondent al Academiei Române, director al
Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucu-
reşti (1932)

8 aprilie
S-a născut poetul francez François Villon

(1431)
S-a născut Emil Cioran, eseist şi filosof, unul

dintre cei mai originali oameni de cultură con-
temporani (1911)

9 aprilie
S-a născut poetul francez Charles Baudelaire

(1821)
S-a născut Camil Petrescu, prozator, poet,

dramaturg şi filosof (1894)

12 aprilie
A urcat pe tronul Moldovei domnitorul 

Ştefan cel Mare (1457)

13 aprilie
S-a născut Nicolae Tonitza, pictor, grafician

şi critic de artă (1886)

15 aprilie
S-a născut pictorul, sculptorul, arhitectul,

omul de ştiinţă şi teoreticianul de artă italian
Leonardo da Vinci (1452)

S-a născut filosoful, poetul și filologul german
Friedrich Nietzsche (1844)

16 aprilie
S-a născut scriitorul Tristan Tzara, unul din-

tre iniţiatorii mişcării dadaiste (1896)

19 aprilie
S-a născut inginerul Anghel Saligny, membru

şi preşedinte al Academiei Române (1854)

22 aprilie
S-a născut filosoful german Immanuel Kant

(1724)
S-a născut Vladimir Nabokov, scriitor rus,

emigrat în anul 1940 în SUA. Şi–a câştigat faima
mondială odată cu declanşarea scandalului în
jurul romanului „Lolita” (1899)

23 aprilie
S-a născut William Shakespeare, cel mai mare

dramaturg englez (1564)

26 aprilie
S-a născut pictorul francez Ferdinand Victor

Eugene Delacroix (1798)

29 aprilie
S-a născut scriitorul Gala Galaction (Grigore

Pișculescu), traducător, în 1938, al Bibliei (1879)

OOOOcccc ttttaaaavvvv iiii aaaannnn   GGGGooooggggaaaa LLLLeeeeoooonnnnaaaarrrrddddoooo   ddddaaaa   VVVV iiiinnnncccc iiii WWWWiiii llll llll iiii aaaammmm  SSSShhhhaaaakkkkeeeessssppppeeeeaaaarrrreeee
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Scriitori români născuți în luna aprilie
Emil Cioran

Emil Cioran, născut în 8
aprilie 1911, la Rășinari, 
decedat în 20 iunie 1995,
Paris) a fost Elozof și scriitor
român devenit apatrid și sta-
bilit în Franța, unde a trăit
până la moarte fără să ceară
cetățenia franceză.

Tatăl său, Emilian Cioran,
a fost protopop ortodox și

consilier al Mi tropoliei din Sibiu. Mama sa,
Elvira Cioran (născută Comaniciu), era originară
din Veneția de Jos, comună situată în apropiere
de Făgăraș. Tatăl Elvirei, Gheorghe Comaniciu,
de profesie notar, fusese ridicat de autoritățile
austro-ungare la rangul de baron. Astfel, pe linie
maternă, Emil Cioran se trăgea dintr-o familie
din nobilimea transilvană.

După studii clasice la Liceul „Gheorghe
Lazăr” din Sibiu, începe la 17 ani studiul Elo-
zoEei la Universitatea din București. A fost coleg
cu Constantin Noica si Mircea Eliade și elev al
lui Tudor Vianu și Nae Ionescu. În 1933 obține o
bursă, care îi permite să continue studiile de Elo-
zoEe la Berlin.

Prima lui carte apărută în 1934 în România,
„Pe culmile disperării”, a fost distinsă cu Premiul
Comisiei pentru premierea scriitorilor tineri
needitați și premiul Tinerilor Scriitori Români.
Succesiv au apărut: „Cartea amăgirilor” (1935),
„Schimbarea la față a României” (1936), „Lacrimi
și SEnți” (1937).

Ocupă vreme de un an (1936) postul de profe-
sor de ElozoEe la Liceul „Andrei Șaguna” din
Brașov. În 1937 pleacă la Paris cu o bursă a Insti-
tutului Francez din București, care i se va prelungi
până în 1944. În 1940, începe să scrie „Îndreptar
pătimaș”, ultima sa carte în limba română, limbă
pe care a abandonat-o în favoarea francezei. Vari-
anta deEnitivă a „Îndreptarului” (rămasă inedită
până în 1991) a fost încheiată în 1945, anul în care
Cioran s-a stabilit deEnitiv în Franța. După 
retragerea cetățeniei române de către autoritățile
comuniste a trăit la Paris ca apatrid.

Din acest moment Cioran va publica numai în
limba franceză, operele lui Eind apreciate nu
numai pentru conținutul lor, dar și pentru stilul
plin de distincție și Enețe al limbii. În 1949 îi
apare la editura Gallimard - editură care va pub-
lica mai târziu majoritatea cărților sale - prima
lucrare scrisă în limba franceză, „Précis de 
décomposition”, distinsă în 1950 cu premiul 
Rivarol. Ulterior, Cioran refuză toate distincțiile
literare care i-au fost atribuite.

Fănuș Neagu
Fănuș Neagu s-a născut în

5 aprilie 1932, la Grădiștea de
Sus, județul interbelic Râm-
nicu Sărat, acum în județul
Brăila, și a murit în 24 mai
2011, la București. A fost
povestitor, memorialist, nu-
velist, romancier și dramaturg.
A colaborat adeseori în cine-
matograEe ca scenarist sau
creator de dialoguri. A îndeplinit funcția de direc-
tor al Teatrului Național din București (1993-
1996); a fost ales membru corespondent al
Academiei Române în 1993 și membru titular în
anul 2001. Născut într-o familie de țărani, a stu-
diat primii cinci ani de școală primară în satul
natal. Își continuă studiile între 1944 și 1948 la
Liceul Militar din Iași (trei ani îi urmează la Liceul
Militar din Câmpulung-Muscel). Urmează apoi
Școala Pedagogică nr. 2 din București, iar în 1951
devine cursant al școlii de literatură „Mihai Emi-
nescu” până în anul 1952, Eind coleg de generație
cu Nicolae Labiș, Radu Cosașu etc. Între 1954 și
1957 învață la Facultatea de Filologie din
București, dar nu își încheie studiile. În anul 1954
debutează cu povestirea „Dușman cu lumea”, în
revista „Tânărul scriitor”. În anul 1960 are loc de-
butul editorial cu volumul de povestiri „Ningea în
Bărăgan”, volum retipărit în 1964 sub titlul „Can-
tonul părăsit”. În anul 1960 publică „Somn de la
amiază”, iar în 1962 „Dincolo de nisipuri”. În anul
1967 publică „Vara buimacă”, piesa „Scoica de
lemn”, care peste ani se va juca la Teatrul Nottara
din București. În anul 1979 apare „Cartea cu pri-
eteni”, în anul 1981 „Insomnii de mătase”, în anul
1985 „A doua carte cu prieteni”. În anul 1985 i se
joacă piesele „Echipa de zgomote” la Teatrul Ma-
jestic și „Olelie” la Teatrul Național din București.
În anul 1987 apare „Întâmplări aiurea și călătorii
oranj”, volum de publicistică, iar în anul 1988
„Scaunul singurătății”, roman. În anul 1993 i se
joacă la Teatrul Național din București și la Teatrul
Național din Timișoara piesa „Casa de la Miezul
Nopții sau Paiața sosește la timp”. În anul 1994
republică „Dincolo de nisipuri”, nuvele, la Editura
Porto-Franco, Galați. Lista selectivă a operelor an-
tume: 1960 - „Ningea în Bărăgan”, povestiri; 1962
- „Dincolo de nisipuri”, nuvele; 1968 - „Îngerul a
strigat”, roman; 1976 - „Frumoșii nebuni ai mari -
lor orașe”, roman; 1979 - Cartea cu prieteni, în -
sem nări; 1981 - „Insomnii de mătase,” însemnări;
1987 - „Întâmplări aiurea și călătorii oranj”, pu -
blicistică; 1988 - „Scaunul singurătății”, roman;
2001 - „Amantul Marii Doamne Dracula”, roman.
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Laureați ai Premiului Nobel pentru literatură

Gabriel García Márquez s-a născut la data de
6 martie 1927, în municipiul Aracataca, aWat pe
Coasta Atlantică Columbiană, ca Vu al lui
Gabriel Eligio García şi al Luisei Santiaga
Márquez Iguarán. A fost crescut de bunicii
materni, colonelul Nicolás Márquez şi Tran-
quilina Iguarán, în Aracataca.

Copilăria sa este relatată în memoriile sale:
„Vivir para contarla” („Să trăieşti pentru a
povesti”). În anul 2007 s-a întors în Ara-
cataca, după o absenţă de 24 ani, pen-
tru a primi omagiul adus în onoarea
sa de către guvernul columbian la
împlinirea celor 80 ani de viaţă şi 40
de la prima publicare a celui mai
cunoscut roman: „Cien años de
soledad” („Un veac de singurătate”).

În 1940 studiază primele clase în
Colegiul San José (azi Institutul San
José), după care călătoreşte în Zipaquirá
şi termină ultimii doi ani şi bacalaureatul
în Liceul Naţional de Băieţi (azi Colegiul
Naţional San Juan Bautista de La Valle), până în
1946. În 1947 se duce în Bogotá cu intenţia de a
studia Dreptul şi Ştiinţele Politice în Universi-
tatea Naţionala din Columbia, carieră pe care o
abandonează pentru a pleca în Cartagena de In-
dias să lucreze ca reporter la ziarul El Universal,
după ce la 9 aprilie 1948 este asasinat liderul pop-
ular Jorge Eliécer Gaitán şi îi sunt arse câteva din
scrierile sale din pensiunea unde locuia.

La sfârşitul anului 1949 revine în Barranquilla
unde lucrează ca reporter şi columnist la ziarul
El Heraldo. La cererea scriitorului Álvaro Mutis,
García Márquez se întoarce în Bogotá în 1954 şi
lucrează ca reporter şi critic cinematograVc la
ziarul El Espectador. În 1958, după ce rămâne o
perioadă în Europa, Gabriel Márquez se întoarce
în America Latină şi rămâne în Venezuela.

În 1960, după triumful revoluţiei din
Cuba, se duce în Havana şi lucrează

pentru agenţia de presă creată de gu-
vernul cubanez Presa Latină unde
se împrieteneşte cu Ernesto Gue-
vara.

În 1961 se instalează în New
York Vind corespondent la Presa
Latină. Decide să se mute în Mexic

atunci când exilaţii cubanezi nu
erau de acord cu reportajele sale, iar

CIA îl critică şi ameninţă.
În 1967 a publicat cea mai cunoscută

operă a sa: „Cien años de soledad” („Un veac de
singurătate”), istorie care povesteşte trăirile fam-
iliei Buendía în imaginarul sat Macondo. Opera
este considerată ca aparţinând realismului magic.
În 1969 se instalează în Barcelona (Spania) unde
trăieşte mai mulţi ani stabilind legături cu
numeroşi intelectuali.

În 1982 primeşte Premiul Nobel pentru
Literatură. A murit în 17 aprilie 2014, la Ciudad
de Mexico.

Gabriel García Márquez

Rudyard Kipling (1865-1936), poet şi prozator
britanic, s-a născut în Bombay, dar a fost educat în
Anglia, la  United Services College, Westward
Ho, Bideford. Tatăl său a fost John Lock-
wood Kipling, profesor la Şcoala de artă
Jeejeebhoy, iar mama sa Alice Mac-
donald. În anul 1882, Kipling  se în-
toarce în India, la Lahore.  Debutul
său ca scriitor profesionist a avut loc
în anul 1883, când a făcut primele
vânzări.  Rudyard, împreună cu soţia
sa au locuit pentru o perioadă de
patru ani în Statele Unite ale Americii,
perioadă în care şi-a dedicat scrisul copi-
ilor. Astfel, a publicat operele care îl fac
cunoscut până azi, „Cartea junglei”  şi urmarea
„ A doua carte a junglei”, în 1894 şi 1895. În 1897
publică „Captains Courageous”, iar în anul
următor începe să călătorească în sudul Africii,

aproape în Vecare vacanţă de iarnă. Acolo începe
să adune material pentru o altă operă clasică –

„Povestiri pentru copiii mici”, publicată în
1902. „Kim” – o altă operă memorabilă,

văzuse lumina tiparului în anul prece-
dent. Prima decadă a secolului al XX-lea

este martorul culmii popu larităţii
lui Kipling. În 1907 i se decernează
Premiul Nobel pentru Literatură;
epilogul acestei realizări este pub-
licarea a două volume de poezie şi

povestiri alese - „Puck of Pook's
Hill” (1906) şi „Rewards and Fairies”

(1910). Motivaţia juriului pentru
acordarea premiului a fost: „ ...pentru

puterea de observaţie, originalitatea
imaginaţiei, virilitatea ideilor şi remarcabilul 
talent narativ care caracterizează creaţia acestui
autor de reputaţie mondială”.

Rudyard Kipling
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Minunată şi frumoasă

Minunată şi frumoasă dimineaţă de Florii,
tu ne-ai răsărit întâii mărţişori de bucurii!

Când atunci treceai, Iisuse, albul inimilor prag,
curăţia şi lumina Te întâmpinau cu drag.

Şi în ochii care limpezi străluceau, puteai să ştii
cât de fericiţi, Iisuse, suntem toţi, văzând că vii.

Astăzi, plini de nerăbdare să Te urce pe-alt calvar,
parcă numai vânzătorii Te aşteaptă să vii iar.

Ţi se-aştern, Iisuse,-n cale chiar şi astăzi mărţişori,
dar privirea Ta acuma nu e cea de alte ori.

Cât de bine vezi că astăzi cei ce-Ţi cântă nu Te ştiu,
că n-au ochii strălucire şi că-n inimi e pustiu...

Că nu-i milă, nici căinţă, nici dorinţa lor măcar,
că iubirea se-ntâlneşte tot mai rece şi mai rar.

Că-s în su*ete păcate şi-s în inimi răutăţi,
de aceea bucuria nu-i acum ca-n alte dăţi.

Că-n păcate se scufundă omenirea mai afund,
stricăciunea şi desfrâul nici măcar nu-şi mai ascund.

Şi de-aceea, o, Iisuse, când la noi cobori Tu azi,
parcă faţa Ta e tristă, parc-ai lacrimi pe obraz.

Traian DORZ
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Duminica Floriilor este ziua în care prăznuim
Intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Intră sme-
rit, călare pe mânzul asinei, împlinind astfel pro-
feţia lui Zaharia: „Bucură-te foarte fiica
Sionului, veseleşte-te fiica Ierusalimului, căci
iată Împăratul tău vine drept şi biruitor, smerit şi
călare pe asin, pe mânzul asinei” (Zaharia IX, 9).
Mulţimea l-a întâmpinat cu ramuri de finic şi
cântări de bucurie: „Osana Fiului lui David; bi-
necuvântat este Cel ce vine întru numele Dom-
nului! Osana întru cei de sus!” (Matei 21, 9).

Mântuitorul este primit cu atât entuziasm de
mulţime datorită învierii lui Lazăr din mormânt,
minune sărbătorită în sâmbăta dinaintea
Duminicii Floriilor. Biruinţa Sa asu-
pra morţii lui Lazăr prevesteşte bi-
ruinţa asupra propriei morţi.
Din acest motiv, de Florii pur-
tăm ramuri de salcie înmugu-
rite, simbol al biruinţei vieţii
asupra morţii.

De ce vine Iisus la Ieru-
salim? Legea evreiască
cerea fiecărui iudeu să
meargă măcar o dată pe an
la templul din Ierusalim
pentru a aduce jertfe lui
Dumnezeu. Mântuitorul
vine să împlinească profe-
ţia şi să-i cheme pe iudei la
Sine. Sfântul Chiril al Ale-
xandriei spune, în Comen-
tariul la Evanghelia după
Ioan, că El nu a venit la Ieru-
salim pentru o împreună prăz-
nuire cu iudeii, ci să le predice
dumnezeirea Sa prin cuvintele, mi-
nunile şi rănile Sale. Intrarea Sa tri-
umfală în Ierusalim avea să descopere că El
este Mesia cel aşteptat, că poporul nu trebuie să
mai aştepte un alt Împărat, dar să le arate că este
un altfel de Împărat, neasemănător celor cunos-
cuţi în istorie. Din acest motiv El n-a intrat că-
lare pe un cal, aşa cum s-ar fi cuvenit unui
împărat, ci pe un asin, ca semn al neacceptării
tronului lumesc. Ierusalimul în care intră Hris-
tos este chipul Ierusalimului ceresc, acolo unde
Fiul domneşte veşnic împreună cu Tatăl şi cu
Duhul şi preînchipuie Noul Ierusalim – Biserica,
în care El va fi mereu prezent prin Duhul Sfânt.

Mântuitorul a intrat în Ierusalim călare pe
mânzul asinei din smerenie. În fiecare moment
al vieţii Sale, Hristos rămâne smerit. Deci, şi

când intră triumfal în Ierusalim, Domnul o face
smerit. Drumul Mântuitorului spre Ierusalim nu
ţine de trecut. Tainic, acest drum este refăcut în
cadrul fiecărei Liturghii prin Vohodul sau Ieşi-
rea Mare. Ieşirea preotului din altar pe uşa 
dinspre miazănoapte cu cinstitele daruri, în timp
ce se cântă „Ca pe împăratul tuturor să-L pri-
mim...”, traversarea naosului şi intrarea prin
uşile împărăteşti actualizează Intrarea Domnu-
lui în Ierusalim.

Părintele profesor Ene Branişte afirmă că
această sărbătoare se mai numea şi Duminica as-

piranţilor la Botez, deoarece în această zi cate-
humenii, care fuseseră admişi la Botez,

mergeau la episcop pentru a primi
Crezul ca mărturisire de credinţă.

Această duminică a purtat şi
denumirea de Duminica gra-

ţierilor, pentru că, în cinstea
ei, împăraţii acordau gra-
ţieri.

La început, Duminica
Floriilor a fost ţinută
numai de comunitatea
creştină din Ierusalim.
Mai târziu o întâlnim
prezentă în Egipt, Siria
şi în Asia Mică. În seco-
lul al V-lea se celebra în
Constantinopol, când

îm păratul şi curtea sa 
participau la procesiunea

solemnă. 
Sărbătoarea Floriilor era

prăznuită într-un mod cu totul
special. Credincioşii purtau ra-

muri de finic pe străzile oraşului,
intonând cântări compuse de imno-

grafi precum Andrei Criteanul, Teodor
Studitul sau Iosif Studitul. La Bucureşti, peleri-
najul de Florii a fost interzis de regimul comu-
nist în 1948 şi a fost reluat în anul 2008 cu
binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Intrarea
Domnului în Ierusalim inaugurează ultima săp-
tămână din viaţa Sa pământească. Astfel, din
această zi începe Săptămâna Patimilor. În toate
bisericile se oficiază în fiecare seară Deniile,
slujbe prin care credincioşii sunt chemaţi să-L
însoţească pe Hristos pe drumul crucii, până la
moartea şi Învierea Sa.

În Duminica Floriilor, Biserica a rânduit să
fie dezlegare la peşte.

Intrarea Mântuitorului în Ierusalim
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Săptămâna „altfel” 
pentru elevii dudeşteni

Fără teme, fără lecţii, fără ore de studiu şi... fără note. Astfel au petrecut elevii din întreaga ţară
în perioada 18-22 aprilie 2016. În acelaşi ton au fost şi şcolarii din comuna Dudeştii Noi, care, anul
acesta, au întreprins activităţi care de care mai interesante.

„„PPrriimmaarr ppeennttrruu oo zzii””,, ppaarrttiicciippaarreeaa llaa oo ppiieessăă ddee tteeaattrruu,, vviizziittaarreeaa uunnoorr oobbiieeccttiivvee ddiinn TTiimmiişşooaarraa,, 
ppaarrttiicciippaarreeaa llaa aatteelliieerree ddee ccrreeaaţţiiee ssaauu aaccttiivviittaatteeaa ssppoorrttiivvăă ssuunntt ddooaarr ccââtteevvaa ddiinnttrree ppuunncctteellee aattiinnssee ddee
eelleevviiii ddiinn ccoommuunnaa DDuuddeeşşttiiii NNooii îînn aacceeaassttăă ppeerriiooaaddăă..
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ÎÎnn ccaaddrruull pprrooggrraammuulluuii „„SSăă şşttiiii mmaaii mmuullttee,, ssăă ffiiii mmaaii bbuunn”” –– eeddiiţţiiaa 22001166,, eelleevviiii aauu îînnvvăăţţaatt ssăă ppllaanntteezzee fflloorrii
şşii,, aassttffeell,, ssăă ccoonnttrriibbuuiiee llaa îînnffrruummuusseeţţaarreeaa ccoommuunneeii.. LLaa iinniiţţiiaattiivvaa AAssoocciiaaţţiieeii ppeennttrruu pprroommoovvaarreeaa nnaattuurriiii
DDuuddeeşşttiiii NNooii,, şşccoollaarriiii aauu ppuuss oo ppaattăă ddee ccuullooaarree îînn ggrrăăddiinnaa eexxtteerriiooaarrăă aa ŞŞccoolliiii GGiimmnnaazziiaallee.. MMaaii mmuulltt,, aauu
îînnvvăăţţaatt ccuumm ssăă ccoonnssttrruuiiaassccăă şşii ssăă vvooppsseeaassccăă bbăănnccii ddiinn lleemmnn,, ccaarree vvoorr ppooppoossii mmuulltt ttiimmpp ddee aaccuumm îînnccoolloo îînn
ccuurrtteeaa şşccoolliiii.. PPeennttrruu ccaa aacceessttee aaccttiivviittăăţţii ssăă aaiibbăă lloocc,, pprriinn iinntteerrmmeeddiiuull mmaannaaggeerruulluuii aassoocciiaaţţiieeii  ssuuss--
mmeennţţiioonnaattee,, ss--aauu iimmpplliiccaatt mmaaii mmuullţţii ccoollaabboorraattoorrii,, şşii aannuummee AAssoocciiaaţţiiaa TToottaall LLeemmnnooss MMaaşşlloocc,, CClluubbuurriillee
RRoottaarryy şşii RRoottaarraacctt CCoossmmooppoolliittaann TTiimmiişşooaarraa şşii SS..CC.. FFlloorr--CCeenntteerr SS..RR..LL..

AApprrooxxiimmaattiivv 4400 ddee eelleevvii şşii pprrooffeessoorrii aauu aalleess ssăă ppeettrreeaaccăă zziiuuaa ddee vviinneerrii îînn ccuurrtteeaa CCaasseeii ddee CCuullttuurrăă ddiinn
llooccaalliittaattee,, ccuu ooccaazziiaa cceelleebbrrăărriiii,, îînn aavvaannss,, aa ZZiilleeii MMoonnddiiaallee aa CCăărrţţiiii şşii BBiibblliiootteeccaarruulluuii.. TTiimmpp ddee oo oorrăă,,
cceeii pprreezzeennţţii aauu lleeccttuurraatt,, ppee ppăăttuurrăă,, ppoovveeşşttiillee ccooppiillăărriieeii..

SSccooppuurriillee pprriinncciippaallee aallee aacceessttuuii pprrooggrraamm nnaaţţiioonnaall ssuunntt iimmpplliiccaarreeaa ttuuttuurroorr eelleevviilloorr şşii aa ccaaddrreelloorr 
ddiiddaaccttiiccee îînn aaccttiivviittăăţţii ccaarree ssăă rrăăssppuunnddăă iinntteerreesseelloorr şşii pprreeooccuuppăărriilloorr ddiivveerrssee aallee şşccoollaarriilloorr,, ppuunneerreeaa îînn
vvaallooaarree aa ttaalleenntteelloorr şşii ccaappaacciittăăţţiilloorr aacceessttoorraa îînn ddiiffeerriittee ddoommeenniiii şşii ssttiimmuullaarreeaa,, pprriinn ppaarrttiicciippaarree,, llaa
aaccţţiiuunnii vvaarriiaattee,, ccaarree ssăă aadduuccăă uunn pplluuss ddee ccuunnooaaşştteerree îînn ppaarrccuurrssuull eedduuccaaţţiioonnaall..

DDaannaa PPEETTRRUUŢŢ
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Lumina sfântă şi tainică a Învierii Domnului să ne 
deschidă sufletul spre armonie, speranţă, toleranţă şi credinţa că nimic nu
poate să ne stea în cale pentru a ne împlini visurile, atunci când mergem

pe calea presărată cu flori a iubirii.
Hristos a înviat!

Alin-Adrian NICA, 
primarul comunei Dudeştii Noi

Viceprimarul Ion Goşa şi consilierii Tamara-Rodica Niţă, 
Maria Gaşpar, Rodica Condeescu, Simona Slatina, Marius-Loredan Ienci,

Marcel-Lucian Ienci, Gheorghe Chirvăsitu, Ioan Belba, 
Adrian-Leonida Capsali şi Bogdan-Grigore Rişco urează 

tuturor locuitorilor din comuna Dudeştii Noi,
Paşti fericit!
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Ziua Învierii Domnului, S<ntele Paşti, 
începe, din punct de vedere liturgic, în noaptea
dinainte, la miezul nopţii, când se spune că mor-
mântul s-a deschis şi a înviat Hristos. Chiar dacă
românii participă în număr destul de mic la
Sfânta Liturghie din această noapte sfântă, ei vin
la Slujba Învierii, pentru a lua lumină. Apoi se
duc pe la casele lor, revenind dimineaţa, la biser-
ica, în locurile unde se s<nţesc pasca şi pri-
noasele.

În biserică este obiceiul ca, în această noapte,
să se s<nţească pâinea numită paşti, <e sub formă
de anafură sau anafură amestecată cu vin (în Ves-
tul ţării). În Bucovina, această pâine, sub formă
de prescuri, o aduc la biserică femeile, în Vinerea
Mare, când se slujeşte Sfântul Maslu. În Banat o
aduce o singură familie, în Joia Mare, ca miloste-
nie pentru o rudă decedată în anul care a trecut,
împreună cu vin şi vase.

În Moldova mai ales, dar şi în alte zone ale
ţării, femeile pregătesc din grâu pasca. Ea se
frământă din făină curată, la care se adaugă lapte,
uneori şi ouă. Pasca are formă rotundă pentru că,
în popor, se crede că scutecele lui Hristos au fost
rotunde. Pe margini se pune un colac împletit în
trei, iar la mijloc se face o cruce din aluat, sim-
bolizând crucea pe care a fost răstignit Hristos.

Între împletituri se pune brânză sărată sau dulce,
frământată cu ou şi sta<de. Pasca se împodobeşte
cu ornamente din aluat – =ori, spirale, frunze etc.
În anumite regiuni ale ţării, ea este un aluat sim-
plu, ornamentat şi cu cruce, aluat de pâine sau de
cozonac. Înainte de a se face pasca, femeile se gri-
jesc, se spală pe cap, se pieptenă, îmbracă straie
curate, fac rugăciuni şi apoi se apucă de plămădit.
Şi faza coacerii este ritualizată: când pun în cup-
tor, fac cruce cu lopata sus, pe tuspatru pereţi şi
apoi la gura cuptorului, zicând: Cruce-n casă, /
Cruce-n masă, / Cruce-n tuspatru / cornuri de
casă.

Obiceiuri de S<ntele Paşti

La întoarcerea de la slujba de Înviere, creştinii
pun într-un lighean un ou roşu şi o monedă de
argint, peste care toarnă apă neîncepută. Există
datina de a se spală, dându-şi <ecare cu oul roşu
peste obraz şi zicând: „Să <u sănătos şi obrazul să-
mi <e roşu ca oul; toţi să mă dorească şi să mă
aştepte, aşa cum sunt aşteptate ouăle roşii de
Paşti; să <u iubit ca ouăle în zilele
Paştilor”. Atunci când se dă cu banul pe
faţă, se spune: „Să <u mândru şi curat
ca argintul”. Iar fetele zic: „Să trec la
joc din mână-n mână, ca şi banul”,
„să <u uşoară ca şi cojile de ouă, care
trec plutind pe apă”. În unele sate,
în lighean se pune şi o crenguţă de
busuioc, existând credinţa că, dacă
te speli cu el, vei < onorat ca şi
busuiocul.

Familia creştină se aşează apoi la masa
pascală. După această masă, capul familiei
ciocneşte ouă cu soţia şi la formula tradiţională
„Hristos a înviat!” adaugă: „Hai să ciocnim ouă, ca
să ajungem şi la anul Paşti frumoase, iar după
moarte să ne vedem iarăşi în ceruri!”. Apoi ciocnesc
şi ceilalţi membri ai familiei. De obicei, cinstea de a
ciocni oul mai întâi revine celui mai în vârstă. Se

crede că, făcând acest lucru, membrii familiei se vor
vedea şi pe lumea cealaltă.

În unele locuri există datina ca a doua zi de Paşti
să vină băieţii la udat. După tradiţionalul „Hristos
a înviat”, băiatul spune că i-ar < sete şi scoate o
ulcică cu apă pe care o varsă <e pe gâtul fetei, <e pe

faţa ei, rostind: „Să-ţi <e inima curată ca apa şi
ea să te ferească de orice boală”. Se mai

practică în ziua de astăzi şi udatul cu
parfum, în loc de apă, prin părţile

Transilvaniei şi Banatului. Băiatul
primeşte câteva ouă roşii şi este in-
vitat la masa pascală.

Ofranda pascală pentru morţi
devine elementul central al

palierului popular al sărbătorii
destul de rar. În sud-vestul ţării

acest lucru se petrece atunci când în
prima zi de Paşti (eventual în a doua) „se

dau hore de pomană”. Fundamentală pentru
hora pascală a mortului este şi pomana de haine
şi/sau alimente. Oferită de cea mai bătrână femeie
din neam (sau de o altă femeie, chiar de o fetiţă, dacă
în familie nu mai trăieşte nici o femeie matură), ea
este destinată, în virtutea aceloraşi analogii, doar
celor de un sex cu mortul.

Tradiţii de Înviere



     
       

        
        
       

       
        

        
        

       
        
        
       
        

        
        

         
    

         
       

        
        

         
        

          
       

       
       

        
         

         
         

        
        

        
         
       

       

   

       
         

      
         

         
           

       
       

       
       

       
      
        
      

       
    

        

      
     

       
        

        
        

         
         

        
    
          

       
          

            
         

        
       

      
   

      
   

   
   

   
     

      
        

     
        

       
           

         
      

     

  

HHrriissttooss  aa  ÎÎnnvviiaatt!!
În satu-n care m-am născut
Miroase a flori şi primăvară,

Iar iarna pleacă în trecut
Şi nu mai ştiu a câta oară.

Se scurge vremea cadenţat
Ca şi o apă curgătoare.

Şi peste câmpul îngheţat
Se-adună razele de soare.

Privighetorile se-aud
Cu trilul lor de primăvară,
Iar printre crengile de nuc
Agale vântul se strecoară.

Când cârdurile de cocori
Se-ntorc din ţări îndepărtate

Inundă primăvara-n flori
Şi inima în piept se zbate.

Iar satul meu ca-n alte dăţi
Şi-aruncă straiele de gheaţă
Şi se îmbracă-n frumuseţi

Din mugurii ce prind viaţă.

Şi toaca bate ne-ncetat
În reveria primăverii,

Vestind acelora din sat
De ziua sfânt-a Învierii.

Acelui care-a pătimit,
Ducând calvarul greu în spate,

Pe lemnul crucii răstignit
Pentru-ale noastre vechi păcate.

Deci veseliţi-vă, creştini,
De măreţia Lui divină.

Şi-n ziua sfintelor lumini
Luaţi lumină din lumină!

Ca trecător de vremuri nins,
În lumea noastră păcătoasă,

Învingător, dar şi învins,
Supusul vremii ce m-apasă.

Când primăvara bate-n porţi,
Cu mâna ei ce ne răsfaţă,

Hristos a înviat din morţi,
Ca să ne bucurăm de viaţă!

Petru CHIRA
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„Agricultura este 
o loterie”

Însămânţările din toamnă au pornit cu o mică
întârziere. Mai apoi, culturile au fost afectate
într-o oarecare măsură şi de faptul că peste iarnă
nu a existat zăpadă, care să le protejeze. Cu toate
acestea, plantele au răsărit uniform, acest lucru
fiind posibil prin lucrările de pregătire a solului şi
fertilizările pe care fermierii le-au făcut. Referi-
tor la culturile de toamnă, lucrările sunt în grafic,
executându-se deja primele fracţii de fertilizare
cu îngrăşăminte şi primele tratamente cu erbi-
cide şi fungicide. Mergând mai departe, înspre
primăvară, situaţia s-a ameliorat, prin faptul că
solul a dobândit un grad relativ optim de umidi-
tate. 

„Dacă ne referim la perioada actuală, putem fi
optimişti, în ceea ce priveşte recoltele din acest
an. Dacă ne luăm după prognozele meteo, situa-
ţia se schimbă, întrucât se anunţă un an mai se-
cetos decât 2015”, spune Camelia Mingea. În
momentul de faţă solul are nevoie de umiditate.
„Pentru că seceta din primăvară ne-a cam perici-
litat parcursul, avem nevoie de ploi. 

Dacă nu apelăm la tratamente, nu ne putem
aştepta la producţii generoase. Comparativ cu
anul trecut, nu am făcut tratamente în plus”, sus-
ţine Cornel Hetea.

„Culegi ceea ce semeni”
Campania de primăvară este în plină desfăşu-

rare. S-au făcut deja primele lucrări pentru înfi-
inţarea culturilor de sezon. Etapa de însămânţări
se va întinde până la sfârşitul lunii aprilie. La fel
ca şi culturile de toamnă, şi prăşitoarele, adică
floarea soarelui şi porumbul, au nevoie de o aten-
ţie sporită în ceea ce priveşte evoluţia. „Trata-
mentele sunt necesare. Deşi vorbim despre
substanţe chimice, acestea au fost testate, astfel

că nu sunt dăunătoare pentru cereale. Din con-
tră, sporesc calitatea acestora. Nu poţi să ai un
grâu curat, panificabil, dacă lanul arată ca o gră-
dină cu maci. Este ca la un copil. Dacă îl creşti cu
ce trebuie, va fi un copil sănătos. În caz contrar, te
aştepţi la consecinţe”, sunt de părere cei doi fer-
mieri dudeşteni.

Anul 2016 – despre culturi, 
producţie şi profit

Anul agricol 2015-2016 pare promiţător. Cel puţin aceasta este concluzia unor
agricultori din comuna Dudeştii Noi, care exploatează zeci sau chiar sute de 
hectare.  Cu toate acestea, până la proba f inală, cea a recoltării, situaţia este 
incertă. Mai precis, totul depinde de condiţiile de vreme cu care ne vom confrunta
de acum încolo. 

Vizavi de situaţia din anul în curs, am stat de vorbă cu doi agricultori locali, 
Camelia Mingea şi Cornel Hetea.
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În ceea ce priveşte cotaţia la cereale, aceasta
este incertă. Există speculaţii, dar şi potenţiali
cumpărători care oferă în momentul de faţă un
anumit preţ. Situaţia, însă, se poate schimba.
Mai ales în cazul celor care aleg varianta de de-
pozitare a grânelor. 

Cei doi agricultori locali apreciază această
situaţie ca fiind cu două tăişuri. „Spre exemplu,
preţul la porumb a fost anul acesta, în luna fe-
bruarie, mai mic decât cel din toamna anului

2015. În plus, spaţiul de depozitare contează
foarte mult. Trebuie să fie curat, aerisit, dezin-
fectat, iar, odată umplut cu grâne, acestea să fie
monitorizate periodic pentru a nu ajunge să fie
distruse de dăunători. Şi cerealele trebuie re-
coltate în condiţiile cele mai bune, pentru ca
gradul de umiditate să fie optim. Mai mult, în
acest caz vorbim şi despre bani blocaţi, deoa-
rece depozitarea o face cine are resurse finan-
ciare pentru rulaj”.

Referitor la sprijinul pe suprafaţă primit de

la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri-
cultură, acesta este foarte important pentru toţi
cei care se ocupă de cultivarea terenurilor agri-
cole. Faţă de anii precedenţi, procedura APIA
s-a simplificat, prin reducerea numărului de
documente din dosarul de depunere a cererii.
„Subvenţiile sunt diferite faţă de toţi anii de
până acum. Vorbim despre sectorul vegetal.
Din anul 2015 s-a schimbat puţin metoda de
calcul. 

S-a încercat diferenţierea între micii fer-
mieri şi marii fermieri. Dacă nu ar fi sprijinul
finaciar de la APIA, nu am fi rentabili ca agri-
cultori”, au conchis cei doi fermieri. 

În momentul de faţă, în comuna Dudeştii
Noi se cultivă o suprafaţă de aproximativ 4.000
de hectare de teren arabil. 

Acest lucru este lăudabil, prin prisma faptu-
lui că există un interes sporit în ceea ce priveşte
agricultura locală, comparativ cu alte zone ale
ţării unde, din păcate, există suprafeţe conside-
rabile necultivate.

Dana PETRUŢ
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Salina Turda este din nou lăudată în presa
internaţională, de această dată jurnaliştii de la
publicaţia britanică „Daily Mail” considerând
că este o alternativă mai intersantă decât fai-
moasele parcuri de distracţie Disney. 

Atrage 600.000 de vizitatori în fiecare an şi
a devenit una dintre cele mai lăudate atracţii
turistice în presa internaţională. „Dacă aveţi

impresia că Disneyland stabileşte reperele în
privinţa parcurilor de distracţii la nivel mon-
dial, ar trebui să nu vă pripiţi, pentru că o
atracţie din România oferă o alternativă
aparte pentru o zi de distracţie în familie”, se
arată în publicaţia „Daily Mail”. 

Aici te poţi distra alături de familie sau de
prieteni într-o veche mină de sare, la zeci de
metri adâncime. 

„Situată într-o mină de sare care ajunge în
anumite zone şi la 120 de metri adâncime sub
pământ, mina Rudolf a fost transformtă într-
un punct de atracţie pentru turişti, care atrage

aproximativ 600.000 de vizitatori pe an. La 40
de metri adâncime, mina Rudolf găzduieşte
un teren de minigolf, bowling, un amfiteatru
de 180 de locuri şi un lac pe care te poţi plimba
cu barca”, sunt enumerate zonele de distracţie
ale salinei localizate în Durgău-Valea Sărată
din Turda. 

Nu este uitat nici locul de joacă amenajat

pentru copii, alături de carusel şi roata mare,
luminate feeric. „La începuturi, oamenii săpau
în mină pentru a scoate sare medicinală, apoi a
fost folosită ca adăpost în Primul Război Mon-
dial, pentru ca astăzi să fie una dintre cele mai
populare destinaţii pentru români. Mina oferă
beneficii mai ales pentru persoanele cu pro-
bleme respiratorii, iar în subteran temperatura
se păstrează constantă, la 12 grade Celsisus”,
mai notează jurnaliştii de la „Daily Mail”. 

Aceştia aduc aminte şi de alte întrebuinţări
ale minei de-a lungul timpului, cum este gale-
ria Franz Josef, unde s-a depozitat brânză.

Obiectivul turistic din România 
considerat mai atractiv decât Disneyland
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– Care este diferenţa între un bărbat care
se roagă într-o biserică şi unul care se roagă
într-un cazino?

– Cel care se roagă în cazino chiar o face
la modul cel mai serios.

•••

– Ce mai e nou, Ştrulă?
– Mă, Bulă, sunt supărat… Am aflat că

nevastă-mea mă înşeală…
– Bă, eu te-am întrebat ce mai e nou!

•••

Două blonde stau de vorbă:
– Fată, închipuieșteţi, ieri s-a luat

curentul la Mall!
– Ştiu, fată! O oră am rămas

blocată pe scara rulantă!

•••

Trei scheleţi mergeau pe
stradă. 

La un moment dat unul îl pi-
păie pe cel de lângă el şi zice:

– Ia uite ce oase tari ai! Când ai
murit?

– În ’70 zice scheletul. 
Eh, se mânca sănătos atunci. Dar tu când

ai murit?
– Păi în ’90 dar şi atunci se mânca încă să-

nătos.
– Da, se vede că și tu ai oase tari... calciu…

ce să mai...
– Tu când ai murit? îl întrebară curioşi pe

al treilea schelet.
– Bă, eu n-am murit! 
Sunt student la Poli şi mă duc la cursuri.

•••

Un tip expediază un sms fetei: „Acest abo-
nat vă cere în căsătorie” .

Primeşte răspuns: „Stimate abonat, în
contul dumneavoastră nu sunt suficienţi
bani pentru această operaţiune”.

Stau de vorbă trei copii la grădiniţă. 
Primul, fiu de îngrijitor de păsări:
– Pe mine m-a adus barza!
Fiul unui grădinar:
– Eu am fost găsit în varză!
Fiul lui un hacker:
– Eu am fost descărcat de pe Internet…

•••

Un inspector de la criminalistică anunță
prin stație:

– Comandante, am ajuns la locul faptei!
– Și? Care este situația?
– O femeie și-a înjunghiat soțul cu 12

lovituri de cuțit, l-a împușcat în
cap, apoi la decapitat și i-a ars

trupul.
– Și care a fost explicația ei

pentru această crimă ori-
bilă?

– Spune că soțul a intrat
încălțat în timp ce ea spăla

parchetul.
– Și ați reușit să o arestați?

– Așteptăm să se usuce parchetul.

•••

– Hei, ce faci, unde te duci așa aranjată?
– În baie, am nevoie de o nouă poză de

profil la Facebook.

•••

Fata îl sună pe iubitul ei şi plânge. 
Băiatul îngrijorat întreabă:
– Ce s-a întâmplat, de ce plângi?
Fata, fără a se opri din plâns:
– Părinţii nu-mi permit să mă căsătoresc

cu tine.
Băiatul, pe un ton liniştitor:
– Nu mai plânge, prostuţo, lasă că îmi

găsesc eu o altă soţie.

Glume • Glume • Glume • Glume



       
        

 
         

    

     
       

  
        

    
     

  
      

   

   
 

      
       
        

     
       

 
          

          
  

        
  

     
        

       
     

    
    

   

       
     

     
  

      
   

       

     
 

      
    
       

     
      

      
   

     
     

      
     

        
         

  

        
  

      
      

      
 

    
       

    

      Curiozități din lumea care ne înconjoară
• Cele mai numeroase vietăți de pe Terra

sunt artropodele. Ca un exemplu, până în
prezent au fost descoperite circa 70.000 de
mii de specii... de păianjeni.

• De peste 4.000 de ani, nicio specie ani-
mală nu a mai fost domesticită.

• Una din cinci persoane de pe Terra
trăiește cu mai puțin de 1 dolar pe zi.

• Cea mai mare caracatiță descoperită
vreodată cântărea 4 tone. A fost vânată în
anul 1878, în nordul Oceanului Atlantic.

• Cea mai mare meduză observată vreo-
dată avea un diametru de 2,3 metri. Tenta-
culele sale se întindeau până la 36 de metri.

• Rechinii sunt singurele animale despre
care se știe că nu se pot îmbolnăvi de cancer.

• La Paz, Bolivia, este orașul cel mai sigur
din punct de vedere al prevenirii incendiilor.
Dată fiind altitudinea ridicată la care se află
(peste 3.000 de metri), cantitatea de oxigen
din aer de abia poate susține un foc.

• Cel mai mare șarpe veninos din lume
este Cobra Regală. Aceasta poate atinge lun-
gimi de până la 5,5 metri.

• Doar 5% din suprafața acoperită de
oceane pe Terra a fost cartografiată atât de
detaliat pe cât a fost suprafața planetei
Marte.

• O persoană are, în medie, 1.460 de vise
în fiecare an.

• Un om, consumă, în medie, de-a lungul
vieții, o cantitate de hrană egală cu greuta-
tea a șase elefanți maturi.

• În spațiu, astronauții nu pot plânge. În
lipsa gravitației, lacrimile nu pot curge.

• În Bangladesh există o lege care permite
autorităților să aresteze elevii cu vârste mai
mari de 15 ani care copiază la examene.

• Cel mai întâlnit nume bărbătesc de pe
planetă este Mohammed.

• Laptele de hipopotam este roz, exact ca
milkshake-ul de căpşune.

• Mierea nu expiră niciodată.
• Meduza Turritopsis Nutricula este sin-

gurul organism nemuritor de pe Pământ.
• Inima balenei albastre este atât de mare

încât oamenii pot înota prin arterele sale.

LLLLaaaa  PPPPaaaazzzz   ((((BBBBoooo llll iiiivvvv iiiiaaaa))))
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Povestiri cu tâlc

În Grecia antică, Socrate era foarte mult
lăudat pentru înţelepciunea lui. 

Într-o zi, marele 7losof s-a întâlnit
întâmplător cu o cunoştinţă care alerga spre el
agitat şi care i-a spus:

- Socrate, ştii ce-am auzit tocmai acum, de-
spre unul dintre studenţii tăi?

- Stai o clipă, îi replică Socrate. Înainte să-
mi spui, aş vrea să treci printr-un mic test. Se
numeşte Testul celor Trei.

- Trei?
- Aşa este, a continuat Socrate. Înainte să-

mi vorbeşti despre studentul meu, să stăm
puţin şi să testăm ce ai de gând să-mi spui.
Primul test este cel al Adevărului. 

Eşti absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui
este adevărat?

- Nu, spuse omul. De fapt, doar am auzit de-
spre el.

- E-n regulă, zise Socrate. Aşadar, în reali-
tate, tu nu ştii dacă este adevărat sau nu. Acum

să încercăm testul al doilea, testul Binelui.
Ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu
este ceva de bine?

- Nu, dimpotrivă...
- Deci, a continuat Socrate, vrei să-mi spui

ceva rău despre el, cu toate că nu eşti sigur că
este adevărat?

Omul a dat din umeri, puţin stânjenit.
Socrate a continuat.

- Totuşi mai poţi trece testul, pentru că
există a treia proba – 7ltrul Folosinţei. Ceea ce
vrei să-mi spui despre studentul meu îmi este
de folos?

- Nu, nu chiar...
- Ei bine, a conchis Socrate, dacă ceea ce vrei

să-mi spui nu este nici Adevărat, nici de Bine,
nici măcar de Folos, atunci de ce să-mi mai
spui?

Omul era învins şi s-a ruşinat. Şi astfel
Socrate nu a a8at niciodată ca nevasta lui îl
înşela cu studentul respectiv.

Socrate şi adevărurile 

Cu mult timp în urmă trăia un împărat care,
într-una din zile, îi spuse călăreţului său:

- Încalecă-ţi calul! Străbate călare cât mai
mult pământ. Când nu mai poţi, opreşte-te iar
răsplata îţi va 7 întreaga suprafaţă pe care vei
reuşi să o acoperi.

Sigur pe sine şi îndrăzneţ, călăreţul a pornit
la drum şi a alergat cât de iute a putut ca să
poată să acopere cât mai mult pământ. A ţinut-
o aşa zi şi noapte, iar când obosea sau îi era
foame nu se oprea deloc, deoarece voia să
acopere foarte mult pământ.

A ajuns la un punct când a acoperit o
suprafaţă substanţială de pământ, însă
oboseala şi foametea l-au răpus, lâsându-l fără
pic de vlagă. Apoi s-a întrebat: „De ce m-am
forţat atât de mult să acopăr o suprafaţă atât de
mare de pământ? Acum sunt pe moarte şi am
nevoie doar de un petec de pământ unde să mă
îngrop!”.

Povestioara aceasta este foarte similară cu
cea a călătoriei vieţii noastre.

Ne forţăm în 7ecare zi atât de mult şi de tare
pentru a face bani şi pentru a câştiga putere sau
recunoştinţă. 

Neglijăm, din păcate, sănătatea noastră,

timpul pe care ar trebui să-l acordăm familiei
noastre, să ne dedicăm hobby-urilor pe care le
avem şi, de asemenea, să apreciem şi
frumuseţiile meleagurilor din jurul nostru.
Într-o zi, când ne vom uita în urmă ne vom da
seama că nu avem nevoie de chiar atâtea lu-
cruri, dar atunci nu vom mai 7 capabili să în-
toarcem timpul înapoi pentru a recupera ceea
ce am pierdut.

Viaţa nu este legată doar de a face bani şi de
a câştiga putere. Cu siguranţă, viaţa nu
înseamnă numai muncă! Munca este necesară
doar pentru a ne bucura de frumuseţiile şi
plăcerile vieţii. Trebuie să existe o balanţă între
muncă şi joacă, familie şi timpul personal. 

Trebuie să te decizi cum să-ţi echilibrezi
viaţa ca să îţi 7e cât mai bine. De7neşte-ţi
priorităţiile, dă-ţi seama dacă eşti capabil/ă să
faci compromisuri iar unele decizii lasă-le să
7e luate pe baza instinctelor.

Fericirea este intenţia şi scopul vieţii, este
întregul ţel al existenţei umane. Şi atunci, ia-o
mai uşor, fă ceea ce-ţi doreşti să faci şi
apreciază 7ecare zi. Viaţa este fragilă, viaţa este
scurtă. Trăieşte un stil de viaţă echilibrat şi
bucură-te la maximum!

Peticul de pământ
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Sfântul Mucenic Gheorghe s-a născut în Ca-
padocia, din părinţi creştini. A trăit în vremea
împăratului Diocleţian (sec. al IV-lea). Datorită
vitejiei şi victoriilor sale, ajunge conducător de
armată.

În anul 303, împăratul Diocleţian
va începe lupta împotriva creştinilor.
Au fost dărâmate lăcaşuri de cult,
interzise adunările creştinilor,
arse cărţile sfinte, iar cei ce refu-
zau să aducă jertfă zeilor erau
ucişi. În faţa acestei situaţii,
Sfântul Gheorghe nu se fereşte
să-şi mărturisească credinţa în
Hristos, motiv pentru care va fi
întemniţat. Va fi supus la diverse
chinuri: loviri cu suliţa, tras pe
roată, îngropat în var, lespezi de
piatră puse pe piept etc, dar nici o
tortură nu l-a făcut să renunţe la cre-
dinţa sa. Cei prezenţi la aceste suferinţe,
uimiţi de faptul că Sfântul Gheorghe a rămas ne-
vătămat şi că a înviat un mort, au renunţat la cre-
dinţa păgână şi au primit credinţa în Hristos.
Minunea învierii celui decedat a convins-o şi pe
împărăteasa Alexandra, soţia lui Diocleţian, să
îmbrăţişeze creştinismul.

Sfântul Gheorghe a fost ispitit cu onoruri

pentru a jerfi zeilor, dar aceste încercări au fost
zadarnice. Pentru că nu a lepădat credinţa în
Hristos, Sfântul Gheorghe este condamnat la
moarte prin decapitare, în ziua de 23 aprilie 304,

rămânând de atunci zi de prăznuire.
Iconografia păstrează imaginea

Sfântului Gheorghe călare pe un cal,
străpungând cu suliţa un balaur.

Este vorba despre o legendă pioasă,
în care Sfântul Gheorghe salvează
cetatea Silena, din provincia Li-
biei, terorizată de un balaur.
Această imagine a sfântului a
rămas în amintirea oamenilor ca
model de curaj în lupta cu diavo-

lul. 
Mai este reprezentat într-o

mantie roşie, culoare tradiţională
pentru un martir, dar şi ca războinic

pedestru sau ca tribun militar în veş-
minte patriciene, cu o diademă me ta lică pe

cap, cu o platoşă sub mantie, ţinând o cruce în
mâna dreaptă şi o sabie în mâna stângă.

Reprezentarea Sfântului Gheorghe doborând
balaurul este prezentă şi pe Steagul Moldovei,
aflat la Mănăstirea Zografu din Muntele Athos.
Pe acest steag se află şi rugăciunea Sfântului 
Ştefan cel Mare către Sfântul Gheorghe.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

PILDĂ CREȘTINĂ

Un om, trecând pe o stradă, a văzut în faţa unei
biserici un bătrân sărman, cerşetor, ce trăia din
milostenia credincioşilor. De bătrân, s-a apropiat
o fetiţă care i-a întins câţiva bănuţi. Impresionat
de gestul ei, trecătorul a întrebat-o pe copilă:

- Spune-mi, de ce i-ai dat bătrânului bănuţii
tăi?

- Ştiţi, domnule, tatăl meu a murit, iar mama,
deşi munceşte mult, nu prea are bani, aşa că o
ducem destul de greu. Dar aseară mama mi-a
spus că, atunci când faci un bine, Dumnezeu te
răsplăteşte negreşit. Aşa că azi, am luat bănuţii
aceştia pe care eu i-am strâns şi i-am dat bătrâ-
nului din faţa bisericii. El are, cu siguranţă, mai
multă nevoie de ei. Iar Dumnezeu, fiindcă am
făcut un bine, se va îndura şi de mine.

Cucerit de bunătatea fetei, omul a întrebat-o
ce îşi doreşte ea cel mai mult.

- O, a spus fata, aş vrea un cojocel, că vine
iarna şi va fi foarte frig. Anul trecut am răcit rău
de tot, fiindcă nu am umblat bine îmbrăcată, dar
Dumnezeu mi-a ajutat şi m-a însănătoşit. Mama

a vrut să-mi cumpere un cojocel, dar e tare scump
şi nu se poate.

- E, uite că se poate, i-a mai spus omul. Vino
cu mine!

Ajunşi în faţa unui magazin mare, ce se afla
peste drum, omul i-a cumpărat fetei un cojocel
călduros şi tare frumos. Fetiţa nu ştia cum să-i
mai mulţumească străinului ce se îndurase de ea.

- Vezi, i-a mai spus omul, mama ta a avut drep-
tate. Dumnezeu întotdeauna te răsplăteşte pen-
tru binele făcut. Tu l-ai ajutat pe bătrân, iar
Domnul mi-a dat mie ocazia să te întâlnesc toc-
mai în acel ceas. Eu te-am ajutat acum pe tine, şi,
fii sigură, Dumnezeu îmi va ajuta şi mie mai târ-
ziu, fiindcă atunci când ne ajutăm unii pe ceilalţi,
şi Dumnezeu ne ajută pe noi.

Cu cât suntem mai buni şi avem mai multă
grijă unul de altul, cu atât Dumnezeu ne vede
credinţa şi ne fereşte de rele.

„Fiecare din noi e ajutat de celălalt în mod 
providenţial” (Sfântul Marcu Ascetul)

Răsplata bunătăţii
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HOROSCOP 2017
Taur (21 aprilie - 20 mai)

Viață
socială și
personală

Anul 2017 promite a 5 o perioadă bene5că
din punct de vedere social și al relațiilor cu
cei dragi. Vei avea parte, în sfârșit, de mult

dorita armonie care ți-a lipsit atât timp. Acest
an va 5 de bun augur pentru tine și vei realiza

toate lucrurile pe care ți le propui, oricât de greu
ar 5. Va 5 un an plin de activități, călătorii,

atribuții greu de realizat și orare încărcate. Vei 5
foarte ocupat/ă în 2017. Asigură-te că ai parte și

de ajutorul celor din jur pentru că singur/ă nu
vei reuși. Spre jumătatea anului va 5 nevoie să
iei unele decizii impulsive care ar putea avea
un impact direct asupra planurilor tale de vi-

itor. Evită orice evenimente negative în
viața personală și profesională, pentru a
avea parte de un an fără griji și proble -

me. Este bine să le faci pe toate la
timpul lor și să nu amâni nimic,

pentru că acest lucru poate
avea repercursiuni grave

asupra vieții tale.

Dragoste
Din fericire, izolarea de care

vei avea parte la începutul anu-
lui nu se aplică și în cadrul

relațiilor tale. De fapt, semnele arată
că vrei să împarți momentele speciale

cu persoana iubită din viața ta, mai ales
ideile și conceptele. Ceva dintr-o carte

sau din mediul online care te-a făcut cu-
rios ar putea instiga conversații plăcute

alături de partener/ă.
S-ar putea, de asemenea, să te concentrezi

atât pe aspectele pozitive, cât și pe cele
negative ale familiei persoanei iubite. In-
trarea Lunii în zodia Balanței în luna feb-

ruarie va aduce cu sine o perioadă de
dezechilibru în relația ta.

Până în aprilie, un lucru pe care l-ai
neglijat, cum ar 5 o factură sau unele
planuri de viitor, vor reveni în prim

plan, în timp ce relația ta va trece
pe plan secund. Este posibil să

ai impresia că relația nu mai
e ca la început, însă e

doar o percepție
falsă.

Carieră
și bani

În anul 2017 vei căpăta o nouă înțelegere asupra situației 5nanciare și a viitoru-
lui tău. Cariera sau afacerea ta vor 5 într-o perioadă de ascensiune, de pe urma căreia

vei avea de câștigat. Plănuiește cu grijă și pune deoparte ceva bani și pentru planurile de
viitor. Este bine să faci câteva schimbări majore atunci când vine vorba de investiții și afaceri
speculative. Evită să faci împrumuturi sau datorii în această perioadă, pentru că s-ar putea să

îți micșorezi substanțial câștigurile. Din nou, este o bună perioadă pentru a lua decizii înțelepte
cu privire la câștigurile tale 5nanciare. În anul 2017, partea ta creativă va 5 în prim-plan. Nu

ezita să riști pe plan profesional în această perioadă. Vei 5 răsplătit/ă, cu siguranță, spre
sfârșitul anului. Pro5tă de 5ecare oportunitate atunci când se ivește, pentru că nu vei avea

parte de o a doua șansă. Este o perioadă bună pentru a cere o mărire sau o promovare,
pentru că vei 5 în grațiile șe5lor tăi. 

Orice colaborare îți va aduce bene5cii majore, iar roadele muncii tale vor 5
mai vizibile ca oricând. Cu toate acestea, nativii din Taur care au 

afaceri personale sunt sfătuiți să reducă unele cheltuieli 
5nanciare pentru că nu toate câștigurile vor 5

substanțiale. 



110

Aprilie

Baloane mari de spumă albă prin grădini
(Şi zarzărul, şi vişinul, şi perii)

Stau gata să se-nalţe din tulpini
Spre cerul primăverii…

Caisul nostru s-a gătit la poartă
Cu panglici albe, ca-n tablouri vechi,

Şi cu zulufi de floare la urechi,
Cum astăzi nicăieri nu se mai poartă.

Pe strada mare,
Ies flori înalte la plimbare
În rochii de sezon, uşoare,

Cu toate că-i o vreme aşa de schimbătoare.

Ah, fetele – şi mai ales cucoanele –
Când vine primăvara

Sunt dulci şi colorate ca bomboanele!

Pe cea care-a trecut o cheamă Clara,
Fiindcă are

Ochi albaştri tare,
Şi gura ei cu rouge ca de coral

Surâde vertical…

Un mic vârtej, copil al Nefiinţei,
De-a curmezişul străzii rătăcit,

Nebun în jurul lui s-a răsucit
Să-şi prindă coada galbenă cu dinţii.

Departe, în azurul dintre nori,
S-arată bifurcat pe cer

Un şir subţire de cocori,
O escadrilă de pe vremea lui Homer…

George TOPÂRCEANU
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MAI – FLORAR
(31de zile; ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)

1 L Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie
2 M Aducerea moaştelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patela-

rie),  patriarhul Constantinopolului
3 M †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa, Mavra (Dezlegare la

peşte)                         
4 J Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Monica, mama Fericitului Augustin 
5 V Sf. Mare Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou (Dezlegare la peşte)  
6 S Sf. şi Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar
7 D Arătarea pe cer a semnului Sfintei Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat

Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-
42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5

8 L †) Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare
9 M Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari a moaştelor Sf. Ier. Nicolae
10 M Înjumătăţirea praznicului; Sf. Ap. Simon Zilotul (Dezlegare la peşte)
11 J Sf. Sfințit Mc. Mochie preotul; Sf. Ier. Metodie şi Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor                             
12 V †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiepiscopul Ciprului, şi Gherman, patriar-

hul Constantinopolului (Dezlegare la peşte)                 
13 S Sf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie Mărturisitorul 
14 D Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfinţit Mc. Terapont, episcopul Ciprului    

Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42;
glas 4, voscr. 7

15 L Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Ahile, episcopul Larisei; † Sf. Ier. Iacob Putneanul,
mitropolitul Moldovei

16 M Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Nicolae din Meţovo; † Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan
de la Sihăstria Putnei

17 M Odovania Înjumătățirii praznicului; Sf. Ap. Andronic şi soţia sa, Iunia; Sf. Cuv. Necta-
rie şi Teofan (Dezlegare la peşte)

18 J Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Paulin
19 V Sf. Sfinţit Mc. Patrichie, episcopul Prusei (Dezlegare la peşte)                                
20 S Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi
21 D †) Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena

Duminica a 6-a după Paşti (Vindecarea orbului din naştere); Ap. Fapte 16, 16-34; Ev.
Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8

22 L Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic
23 M Sf. Ier. Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei; Sf. Mironosiţă Maria lui Cleopa
24 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat

(Dezlegare la peşte)
25 J (†) Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor); † A treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Bote-

zătorul               
26 V Sf. Ap. Carp şi Alfeu; Sf. Mc. Averchie şi Elena (Dezlegare la peşte)
27 S Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Eladie şi Terapont, episcopul Sardei; Sf. Măr-

turisitor Ioan Rusul 
28 D Sf. Sfinţit Mc. Eutihie, episcopul Melitinei; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul, episcopul

Calcedonului       
Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-
18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10

29 L Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfinţit Mc. Olivian 
30 M Sf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam
31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu şi Haralambie (Dezlegare la peşte)
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S-a întâmplat în luna mai
1 mai

S-a născut Alexandru Philippide, lingvist şi fi-
lolog, întemeietor al şcolii lingvistice de la Iaşi;
membru al Academiei Române (1859)

3 mai
S-a născut Niccolò Machiavelli, scriitor, om

politic şi istoric, reprezentant ilustru al istorio-
grafiei renascentiste (1469)

4 mai
Ernest Hemingway câştigă premiul Pulitzer

pentru „Bătrânul şi marea” (1953)

6 mai
S-a născut psihiatrul austriac Sigmund Freud,

întemeietorul psihanalizei (1856)

S-a născut Rabindranath Tagore, poet, dra-
maturg, romancier, pictor, filosof şi compozitor
indian laureat al Premiului Nobel pentru Litera-
tură pe anul 1913 (1861)

10 mai
România îşi declară independenţa faţă de Im-

periul Otoman, independenţă recunoscută prin
Tratatul de la Berlin din 1878 (1877)

Carol I de Hohenzollern–Sigmaringen este
încoronat Rege al României (1881)

14 mai
S-a născut Mihail Bulgakov, prozator şi dra-

maturg rus (romanul „Maestrul şi Margareta”)
(1891)

15 mai
S-a născut pictorul Nicolae Grigorescu (1838)

19 mai
S-a născut sculptorul Ion Jalea, membru al

Academiei Române (1887)

20 mai
S-a născut Honoré de Balzac, unul dintre cei

mai prolifici prozatori; sub titlul generic „Come-
dia umană”, în aproape o sută de romane şi nu-
vele, a descris cu o inegalabilă forţă creatoare
tabloul societăţii franceze sub Restauraţie,
creând caractere şi situaţii general valabile; for-
mula romanescă impusă de Balzac, caracterizată
prin îmbinarea dintre observaţia realistă, analiza
psihologică şi descrierea minuţioasă, a reprezen-
tat un moment de cotitură în evoluţia romanului
(1799)

25 mai
S-a născut scriitorul Eugen Simion (1933)

26 mai
S-a născut scriitorul Vintilă Corbu (1916)

27 mai
Țarul Petru cel Mare a fondat oraşul Sankt

Petersburg (1703)

28 mai
S-a născut Ian Fleming, scriitor englez (1908)

29 mai
S-a născut John F. Kennedy, cel de-al 35-lea

preşedinte american (1961-1963), ucis în timpul
vizitei sale la Dallas (Texas) (1917)

NNNNiiii ccccoooollll aaaa eeee   GGGG rrrr iiiiggggoooorrrreeeessssccccuuuu MMMMiiiihhhhaaaa iiii llll   BBBBuuuu llllggggaaaakkkkoooovvvv IIIIaaaannnn   FFFF llll eeeemmmmiiiinnnngggg
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Un „of ” mai vechi al locuitorilor din comuna
noastră erau drumurile, de cele mai multe ori im-
practicabile, care duceau la Sînandrei şi la Beci-
cherecu Mic. Spun de cele mai multe ori, pentru
că vara te înecai în praf, iar atunci când veneau
ploile, te înecai în mocirlă. În aceste condiţii, du-
deştenii preferau să meargă pe rute ocolitoare,
ceea ce însemna kilometri în plus, timp şi com-
bustibil pierdute, în doar câteva cuvinte: bani şi
nervi degeaba.

Dar iată că atunci când există chibzuinţă şi în-
ţelegere, dublate mai ales de voinţă politică în fo-
losul comunităţii, se poate. Trei primari tineri,
edilii din Sînandrei, Dudeştii Noi şi Becicherecu
Mic, respectiv Claudiu Coman, Alin-Adrian
Nica şi Raimond-Ovidiu Rusu au căzut de acord
cu preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu
Bojin, şi după ce au analizat situaţia din toate
punctele de vedere au ajuns la concluzia că acest
lucru este posibil. De aici până a trece la fapte nu
a mai fost prea mult. 

După ce localităţile implicate în proiect au
cedat drumurile cu pricina Consiliului Judeţean
Timiş, preşedintele acestuia, Titu Bojin, le-a
prins într-un proiect de reabilitare, proiect fina-
lizat în aceste zile. 

Astfel, au fost asfaltaţi 5,5 kilometri de drum,
iar ruta Sînandrei – Dudeştii Noi – Becicherecu

Mic o poţi face doar în câteva minute.
Aşa cum îl numea primarul comunei noastre,

Alin-Adrian Nica, „un vis mai vechi al dudeşte-
nilor” s-a materializat! 

Drumul Judeţean 692 A, care face legătura ru-
tieră între comunele Dudeştii Noi, Becicherecu
Mic şi Sînandrei, a fost inaugurat.

Proiectul de asfaltare a acestei legături rutiere
a devenit realitate, după ce vechiul drum comu-
nal a trecut în administrarea Consiliului Jude-

ţean Timiş. De altfel, în campania electorală din
anul 2012, chiar în sala Casei de Cultură din Du-
deştii Noi, Titu Bojin, pe atunci candidat la func-
ţia de preşedinte al CJ Timiş, promitea că, dacă
va ajunge să conducă această instituţie, va face
demersurile necesare pentru asfaltarea legăturii
rutiere între Dudeştii Noi, Becicherecu Mic şi
Sînandrei.

Apoi, şi ca urmare a diligenţelor făcute de pri-
marul Alin Nica către conducerea instituţiei ju-
deţene, s-au alocat fondurile necesare, iar în 17
iulie 2015 a fost emisă autorizaţia de construire.
Iată că, în ziua de 27 mai, Drumul Judeţean 692
A a fost inaugurat, în prezenţa preşedintelui
Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, a prima-
rilor comunelor Dudeştii Noi şi Becicherecu
Mic, Alin-Adrian Nica şi Raimond-Ovidiu
Rusu.

Drumuri asfaltate spre Sînandrei 
şi spre Becicherecu Mic!

Visul de zeci de ani al dudeştenilor s-a împlinit!
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Panglica inaugurală a fost tăiată de Titu Bojin,
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, şi de
primarii localităţilor Dudeştii Noi şi Beciche-
recu Mic.

Moment important pentru locuitorii celor trei
localităţi care vor beneficia, în primul rând, de
acest drum, inaugurarea legăturii dintre Dude-
ştii Noi, Becicherecu Mic şi Sînandrei a fost pri-
mită cu bucurie de cei prezenţi.

Alin Nica, primarul comunei Dudeştii Noi, a
avut cuvinte de apreciere pentru Titu Bojin, pre-
şedintele CJ Timiş, care, astfel, şi-a onorat pro-
misiunea făcută în anul 2012. „Nu contează de la
ce partid politic sau din ce structură face parte cel
ce realizează astfel de investiţii, nu mai contează
astăzi nici măcar cine a venit cu această idee, im-
portant este cel care a făcut acest lucru!”. Atât
primarul Alin-Adrian Nica, cât şi primarul 
Raimond-Ovidiu Rusu au mulţumit în numele

locuitorilor celor două localităţi preşedintelui
Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, pentru
aportul pe care şi l-a adus pentru finalizarea aces-
tui proiect.

„Asfaltarea acestui drum face parte dintr-un
proiect mai vast, care prevede formarea unui aşa
zis inel în jurul Timişoarei, o rută ocolitoare prin
care cei care vor să evite trecerea prin Timişoara
să o poată face în condiţii optime. Astfel că, toc-

mai în această pe-
rioadă, se lucrează la
drumul Sânmihaiu
Român – Săcălaz,
după care se vor as-
falta şi cei câţiva kilo-
metri de la Săcălaz la
Drumul Naţional 6
Timişoara – Sânni-
colau Mare, astfel că
alte verigi ale inelului
vor fi duse la bun
sfârşit. În final,
dorim ca localităţile
din jurul oraşului să
aibă acces spre Au-
tostradă fără a trece
prin Timişoara”, a

declarat Titu Bojin, preşedintele Consiliului Ju-
deţean Timiş.

Drumul Judeţean 692 A are o lungime totală
de 5,527 de kilometri, iar asfaltarea lui a costat
10.828.473,12 lei. Şi în viziunea primarului Alin
Nica, acest drum poate face parte dintr-o viitoare
şosea de centură a Timişoarei, ce poate fi creată
prin asfaltarea căilor rutiere ce leagă localităţile
limitrofe municipiului.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Scriitori români născuţi 
în luna mai

Lucian Blaga 
S-a născut 

la data de  9 mai
1895, în locali-
tatea Lancrăm,
azi, judeţul Si biu.
A fost filosof,
poet, dra ma tu rg,
traducător, jur-
na list, profesor
uni versitar, aca-
demician şi di -
plomat ro mân.
Pe r s onal i t ate
im  punătoare şi
polivalentă a

culturii interbelice, Lucian Blaga a marcat
perioada respectivă prin elemente de origi-
nalitate compatibile cu înscrierea sa în uni-
versalitate. A debutat în ziarele arădene
Tribuna, cu poezia Pe ţărm (1910), şi în
Românul, cu studiul Reflecţii asupra intuiţiei
lui Bergson (1914). În anul 1911 călătoreşte
în Italia, unde îşi petrece timpul în librării,
căutând cărţi de filosofie, şi vizitând vestigi-
ile istorice ale acestei ţări.

A urmat cursurile Facultăţii de Teologie
din Sibiu şi Oradea în perioada 1914–1916,
pe care le-a finalizat cu licenţă în 1917. A
studiat filosofia şi biologia la Universitatea
din Viena între anii 1916 şi 1920, obţinând
titlul de doctor în filosofie. Aici a cunoscut-o
pe Cornelia Brediceanu, cea care îi va deveni
soţie. A revenit în ţară în ajunul Marii Uniri.
În anul 1916, în timpul verii, Blaga vizitează
Viena, unde descoperă Expresionismul. În
anul 1926 a intrat în diplomaţie, ocupând
succesiv posturi de ataşat cultural la legaţiile
României din Varşovia, Praga, Lisabona,
Berna şi Viena. A fost ataşat şi consilier de
presă la Varşovia, Praga, Berna (1926–1936)
şi Viena (1936-1937),subsecretar de stat la
Ministerul de Externe (1937–1938) şi 
ministru plenipotenţiar al României în Por-
tugalia (1938–1939). Lucian Blaga a trecut
întru eternitate la data de 6 mai 1961, în lo-
calitatea Cluj-Napoca.

Tudor Arghezi
(pseudonimul lui 

Ion Nae Theodorescu) 
S-a născut la

data de 21 mai
1880, în mu-
nicipiul Bucu -
reş ti. 

A fost scriitor
român cunoscut
pentru contri -
buţia sa la dez-
 voltarea liricii
ro mâneşti sub
influenţa baudelairianismului. 

Opera sa poetică, de o originalitate
exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă
a literaturii române. 

A scris, între altele, teatru, proză (notabile
fiind romanele Cimitirul Buna Vestire şi Ochii
Maicii Domnului), pamflete, precum şi lite -
ratură pentru copii. 

A fost printre autorii cei mai contestaţi
din întreaga literatură română. Pseudonimul
Arghezi provine, explică însuşi scriitorul,
din Argesis - vechiul nume al Argeşului. 

Ovid S. Crohmălniceanu propunea în
studiul consacrat operei poetului din Istoria
literaturii române între cele două războaie
mondiale o altă explicaţie, pseudonimul ar
proveni din unirea numelor a doi celebri
eretici, Arie şi Geza. 

Arghezi este unul dintre autorii canonici
din literatura română.

Tudor Arghezi a trecut la cele veşnice la
data de 14 iulie 1967.
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LUŃINA – 
Lucian Blaga

Luńina ţi-u-aduchescu
câ-ńi yini yiuruşi tu cheptu cându ti

vedu,
vahi nu easti unu proscutu di luńina

adratâ tu dzuua di prota,
di luńina aţea nsitatâ handa di banâ?

Aţelu ţiva dzâcutu şidea tu-ayonie,
cându singuru amblâtea tu

scutidhi ş-deadi
unu semnu Nipitrum-

tulu:
„S-hibâ luńinâ”

Unâ amari
şi-unâ borâ zurlâ di

luńinâ
si-adră trâ-oarâ:

unâ seati eara di-amârtii,
di doruri, di zvorismi, di

pathimati –
unâ seati ti lumi şi soari.

Ma iu chiru luńina di-atumţea
ţi ţi-u dâdea urbarea – cari ştie?

Luńina, ţi-u-aduchescu  câ-ńi yini
yiuruşi

tu cheptu cându ti vedu –
thâmâtâryioasâ-ńi,

easti vahi proscutlu di-tu soni
di luńina adratâ tu dzuua di prota.

(Poematli a luńinâľei – 1919)

LUMINA – 
Lucian Blaga

Lumina ce-o simt
năvălindu-mi în piept când 

te văd,
oare nu e un strop din lumina

creată în ziua dintâi,
din lumina aceea-nsetată adânc de

viaţă?

Nimicul zăcea-n agonie,
când singur plutea-n 

întuneric şi dat-a
un semn Nepătrunsul: 

„Să 6e lumină”

O mare
şi-un vifor nebun de

lumină
făcutu-s-a-n clipă:

o sete era de păcate, de
doruri, de-avânturi, de patimi –

o sete de lume şi soare.

Dar unde-a pierit orbitoarea
lumină de-atunci – cine ştie?

Lumina, ce-o simt năvălindu-mi
în piept când te văd – minunat-o,

e poate ultimul strop
din lumina creată în ziua dintâi.

(Poemele luminii – 1919)
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Prima probă de foc pentru elevii de gimnaziu
din an terminal din comuna Dudeştii Noi s-a în-
cheiat cu roade nu tocmai satisfăcătoare. Acest
lucru se vede în urma centralizării rezultatelor si-
mulării examenului de evaluare naţională, unde
promovabilitatea s-a situat sub 50%. Mai exact,
din totalul de 19 elevi prezenţi, doar şapte au pro-
movat proba la limba română şi unul singur la
matematică. Examinarea s-a desfăşurat sub
stricta supraveghere a trei cadre didactice. Lu-
crările au fost corectate de către patru profesori
din cadrul Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi şi
Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” Beci-
cherecu Mic, evaluarea acestora fiind conformă
cu baremele transmise de Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

În această situaţie, directoarea instituţiei de
învăţământ din comuna noastră, prof. Petronela
Tatov şi alţi conducători de unităţi şcolare cu re-
zultate sub medie au fost convocaţi la inspecto-

rat, iar în urma discuţiilor s-a recomandat
întocmirea unui plan de măsuri pentru a spori
calitatea rezultatelor. Printre direcţiile elaborate
la nivelul comunei Dudeştii Noi se numără re-
zolvarea mai multor teste-model pentru exame-
nele din anul terminal; munca diferenţiată la
clasă, astfel încât să se asigure progresul tuturor
elevilor; organizarea meditaţiilor şi consultaţii-
lor săptămânale, cu notarea prezenţei; modifica-
rea structurii tezelor şi testelor în forma
examenelor naţionale; notarea ritmică a elevilor
şi, nu în ultimul rând, eficientizarea comunicării
şcoală-părinţi, prin desfăşurarea lunară a şedin-

ţelor cu părinţii, unde să se prezinte situaţia la în-
văţătură şi frecvenţa la clasă.

Cauzele unei astfel de situaţii sunt multiple,
după cum ne-a precizat chiar directoarea institu-
ţiei. Pe un loc fruntaş se situează interesul scăzut
pentru învăţătură. Totodată, implicarea slabă a
părinţilor în actul educaţional al copiilor şi în
monitorizarea situaţiei şcolare au contribuit la
rezultatele actuale. „Planul de măsuri este pe rol,
se fac meditaţii gratuite, dar elevii nu sunt foarte
interesaţi. Şi anul trecut au fost multe note mici,
dar anul acesta situaţia este critică. În urma re-
zultatelor a avut loc o întrevedere cu părinţii, cu
scopul de a-i face pe aceştia să conştientizeze că,
în cele mai multe cazuri, opţiunea de a merge la
liceu nu este cea mai potrivită, dată fiind situa-
ţia. Având în vedere aceste note mici, direcţia ar
fi şcoala profesională, unde vor fi beneficiari de
burse din partea şcolilor şi societăţilor colabora-
toare cu instituţiile de învăţământ. Mai mult,

după ce termină cei trei ani,
vor primi şi un loc de muncă”,
ne-a declarat directoarea şcolii
din comuna noastră.

Pentru ameliorarea situa-
ţiei şcolare din unităţile de în-
văţământ cu promovabilitate
scăzută, în urma aplicării mă-
surilor din planul local, au fost
pregătite noi testări. „În cursul
lunii aprilie a avut loc prima
examinare suplimentară la
matematică. După vacanța de
Paşti vor mai avea loc două
testări, una la matematică şi
una la limba română. Este o
acţiune locală, unde subiectele

sunt elaborate de profesorii din şcoala noastră.
Va exista şi o inspecţie tematică, iar rezultatele
vor fi comparate cu cele precedente, pentru a se
vedea gradul de progres. Cea de-a doua etapă de
simulări are loc în toate şcolile unde s-a obţinut
o promovabilitate de sub 50 de procente”, a mai
precizat Petronela Tatov.

Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-
a se va desfăşura în perioada 27-29 iunie 2016, cu
probele la limba română, limba maternă şi mate-
matică. Rezultatele finale, în urma contestaţii-
lor, vor fi afişate în data de 5 iulie 2016.

Dana PETRUŢ

Rezultate slabe la simularea 
Evaluării Naţionale
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- Care este povestea ajungerii dumneavoastră
în comuna Dudeştii Noi?

- Nu ştiu dacă poate fi vorba de o poveste,
este pur şi simplu voia Bunului Dumnezeu,
care a rânduit să ajungem aici. 

Probabil avem de îndeplinit o misiune în
această parohie.

- Care sunt aşteptările dumneavoastră vizavi
de comunitatea din localitatea Dudeştii Noi?

- Aşteptările vizavi de comunitate sunt în
primul rând acelea pe care le are orice nou
membru al unei comunităţi: acceptarea, inte-
grarea, respectul şi cooperativitatea. 

Ca preot sper să mă pot baza pe sprijinul şi
dragostea credincioşilor faţă de Biserică, asi-
gurându-i că eu voi încerca să le fiu mereu
aproape.

- De când ați început, efectiv, să slujiţi în pa-
rohia Dudeştii Noi?

- Decizia de numire pe postul de preot paroh
în Parohia Dudeştii Noi este cu data de 1 iunie
2016, aşa că prima slujbă oficiată la Biserica din
Dudeştii Noi a fost duminică, 5 iunie 2016.

- Consideraţi oportune anumite schimbări în
ceea ce priveşte misiunea dumneavoastră în co-
muna noastră, comparativ cu situaţia de până în
prezent?

- Misiunea mea ca preot este de a împlini de-
zideratul Sfântului Apostol Pavel, adresat lui
Timotei: „Slujba ta fă-o deplin!”, ceea ce am în-
cercat să fac şi până în prezent. Nu cred că sunt
neapărat necesare unele schimbări, poate doar
continuarea misiunii şi adaptarea la condiţiile
şi nevoile comunităţii din Dudeştii Noi.

Daniela PETRUŢ

Preotul Ionuţ Cristea este noul paroh al Bisericii Ortodoxe „Sfântul Dimitrie”

„Voia lui Dumnezeu a rânduit să ajung
la Dudeştii Noi”

Preotul Ionuţ Cristea s-a născut la data de 30 octombrie
1981, la Oneşti, judeţul Bacău. În anul 1982 familia s-a
mutat în Biled, judeţul Timiş.

A absolvit şcoala gimnazială la Biled, plecând apoi la
Ca ransebeş în anul 1996, pentru a urma cursurile Semi-
narului Teologic „Ioan Popasu”, pe care l-a absolvit în anul
2001. Continuă cu stu diile teologice în cadrul Universită-
ţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie, obţinându-şi licenţa în Teologie Ortodoxă şi 
Istorie în anul 2005.

În anul 2006, 8 aprilie, este hirotonit diacon, iar în 9
aprilie este hirotonit preot pe seama Parohiei Biled. În anul
2008, începând cu 1mai, preia Parohia Duboz-Cadăr, 

Protopopiatul Lugoj, unde slujeşte timp de opt ani în cele două sate, reuşind să renoveze
casa parohială şi administrează ample lucrări de reparaţii şi restaurare la cele două biserici.

Între timp, urmează cursurile Facultăţii de Teologie Pastorală, Universitatea de Vest
Timişoara, absolvind în anul 2014.

Începând cu data de 1 iunie 2016, este numit preot paroh în Parohia Dudeştii Noi, 
Protopopiatul Timişoara I.

Este căsătorit din anul 2005 cu Iustina-Mirabela Cristea, având împreună două fetiţe
de 3 şi 9 ani.
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Iradeaua din 23 mai
1905 este decretul sultanu-
lui Abdul Hamid dat în fa-
voarea aromânilor din
Balcani prin care li se asi-
gura acestora recunoaşterea
ca o comunitate distinctă,
cu drepturi culturale pro-
prii şi cu posiblitatea de a-
şi constitui foruri specifice
de reprezentare.

„Majestatea sa Imperială, sultanul, care în
sentimentele sale de înaltă justiţie şi îngrijire pă-
rintească pentru popoarele sale îşi întinde bine-
facerile şi favorurile sale asupra tuturor supuşilor
săi credincioşi, fără deosebire de rasă, nici reli-
giune, luând în consideraţie suplicele supuse, în
timpul din urmă, la picioarele tronului imperial
de către supuşii săi valahi, a binevoit să ordone
că, în virtutea drepturilor civile, de care dânşii se
bucură cu acelaşi titlu ca şi ceilalţi supuşi nemu-
sulmani, comunităţile lor să desemneze pe muh-
tari (primari) conform cu regulamentele în
vigoare; ca, după cum se practică pentru celelalte
comunităţi, membrii valahi să fie deopotrivă ad-
mişi, după regulă, în consiliile administrative şi
ca înlesniri să fie acordate de către autorităţile
imperiale pentru profesori numiţi de către zisele
comunităţi pentru inspectarea şcolilor şi înde-
plinirea formalităţilor dictate de legile Imperiu-
lui pentru deschiderea noilor stabilimente
şcolare. Această ordonanţă imperială a fost co-
municată departamentelor respective pentru
executarea ei”.

Iradeaua (decret) a fost obţinută cu sprijinul
statului român astfel: J. Lahovari, ministrul
român al Afacerilor Străine, şi Mihai Vlădescu,
ministrul Instrucţiunii Publice, au convenit la
Constantinopol numirea a doi inspectori aro-
mâni, Nicolae Tacit si A. Balamaci, pentru şco-
lile şi bisericile româneşti din Macedonia, care
până la 1905 erau considerate ca funcţionând
particular, fiind practic tolerate. Autoritatea oto-
mană din Ianina, în persoana lui Osman Paşa, a
interzis accesul celor doi inspectori şi a ordonat
închiderea şcolii din Meţovo şi a bisericii din 
Baiaşa. În urma ultimatului adresat de statul
român, care a ameninţat cu ruperea relaţiilor di-
plomatice, sultanul a promulgat celebra iradea.

Rezultatul practic al acestei iradele a fost de-
zastruos pentru comunităţile aromâne din Bal-
cani pe care statul român le sprijinea cultural.
Această iradea a provocat prigoana naţională, co-
mandouri de terorişti (antarţi) greci trecând la

executarea de asasinate în
rândul fruntaşilor aromâni
(peste 400 de victime), ceea ce
a condus la ruperea relaţiilor
diplomatice între Grecia şi
România (1906-1911).

De fapt, revoluţia Junilor
turci, din 1908, avea să pro-
ducă pentru aromânii din im-
periul otoman şi o stare

favorabilă, doi reprezentanţi ai aromânilor, 
Nicolae Batzaria şi Filip Misa, ajungând în 
Parlamentul turc.

În perioada 1908-1912, aromânii au şansa de a
accede în funcţiile publice, a urma cursurile uni-
versitare în imperiu, a-şi organiza comunităţile
etnice în eforii şi a se exprima în Congrese naţio-
nale. Războaiele balcanice duc însă la dezmem-
brarea Imperiului otoman, aromânii intrând în
componenţa Greciei, Albaniei, Bulgariei şi 
Regatului Sârbo-Croato-Sloven. La Pacea de la
Bucureşti (1913), care punea capăt războaielor
balcanice, miniştrii de externe ai Greciei, Bulga-
riei şi Regatului Sârbo-Croato-Sloven dădeau
asigurări, prin scrisorile schimbate cu Titu 
Maiorescu (ministru de Externe), că vor respecta
drepturile minorităţilor aromâne, protejând 
şcolile şi bisericile, fapt care nu s-a respectat.

Numeroşi aromâni din statele balcanice au
cerut României să-i primească în Cadrilater,
după anul 1925. Astfel, peste 25.000 de persoane
au primit cetăţenie, pamânt şi credite pentru a se
repatria, garant al lor fiind Societatea de Cultură
Macedo-Română. La cedarea Cadrilaterului
(septembrie 1940) s-a realizat schimbul de popu-
laţie cu bulgarii din Dobrogea de Nord, românii
(peste 130.000) fiind strămutaţi în judeţele Tul-
cea şi Constanţa. La 14 iunie 1997, Parlamentul
European vota Recomandarea 1.333, rămasă fără
urmări, prin care se cerea statelor balcanice să
creeze condiţii pentru afirmarea cultural-
lingvistică a aromânilor, cu respectarea Cartei
Europene a limbilor minoritare.

Comunitatea Aromânilor,
în sărbătoare

Primăria Dudeştii Noi, Consiliul Local, 
Comunitatea Aromânilor şi Ansamblul artistic
Vanghilizmo, prin Programul Procultura 2016,
au organizat un spectacol de muzică şi voie bună,
care a avut loc sâmbătă 28 mai, la Pensiunea
„Rafa” din Dudeştii Noi.

Victor ENACHE

Iradeaua de la 23 mai 1905 - 
Ziua aromânilor
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Ediţia a X-a a tradiţionalului Festival-
concurs „Lada cu zestre” şi-a derulat, la 
Timişoara, faza finală. Reprezentanţii co-
munei Dudeştii Noi au avut o prestaţie apre-
ciată, după ce au reuşit să se califice în

această fază după etapa zonală de la Seceani,
comuna Orţişoara.

La final, după jurizare, s-au arătat şi 
roadele, pe care le prezentăm şi noi în cele ce
urmează.

Salbă de premii pentru comuna 
Dudeştii Noi la ediţia a X-a a 

Festivalului-concurs „Lada cu zestre”
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La secţiunea „Coregrafie”, subsecţiunea
„Dansuri de băieţi (sorocari)”, Ansamblul „Du-
deşteana” a fost răsplătit cu Premiul III. O men-
ţiune au obţinut Manuela Safta şi Cristian
Rădoi, la subsecţiunea „Solişti dansatori – 
perechi”. 

Tinerii dansatori din comuna Dudeştii Noi au
obţinut Premiul III la subsecţiunea „Formaţii
mixte, vârsta sub 14 ani”. Cu un dans german,
Ansamblul „Dudeşteana” a obţinut Premiul II la
subsecţiunea „Grupuri de dansatori – etnii”.

La secţiunea „Muzicală”, subsecţiunea „Gru-
puri instrumentale”, taraful din Dudeştii Noi a
obţinut Premiul I. La subsecţiunea „Coruri
mixte”, Premiul III a revenit Corului „Sfântul

Dimitrie” al Bisericii Ortodoxe Române Dude-
ştii Noi. 

Grupul coral „Dudeştenii” a obţinut Premiul
I al subsecţiunii „Grupuri corale de adulţi”. 

Edward Engelman a reuşit şi el să obţină un
Premiu I, la subsecţiunea „Solişti instrumentişti
cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani”.

Pentru toate aceste realizări, cei care se ocupă
de mişcarea cultural-artistică din Dudeştii Noi
merită felicitări. Iată, în doar câţiva ani, comuna
Dudeştii Noi a devenit una dintre cele mai 
puternice competitoare în cadrul Festivalului-
concurs „Lada cu zestre”, ceea ce nu e un lucru
uşor de realizat!

Anton BORBELY



   
     
        

      
      

 
      

     
        

      
     

    
      

     
      

     
  

     
       

        
     

       
       

     
       

        
    

         
  

 

123

Are 14 ani şi ţinteşte foarte sus. De
aproximativ 7 ani s-a împrietenit cu
mingea, căreia îi este cel mai f idel
prieten şi cam tot de pe atunci a înce-
put să progreseze. În cele ce urmează,
dudeşteanul Călin Greck ne-a împăr-
tăşit povestea lui, una demnă de laudă
şi plină de efort.

În mod normal, un copil obişnuit,
la această vârstă, are ca preocupări
principale activitatea educaţională şi
joaca. Puţini sunt cei care alocă mare
parte din timpul liber unor activităţi
extraşcolare. Unul dintre ei este şi
Călin, un copil talentat, care a dat zona de confort
pe cariera fotbalistică, pe care doreşte s-o fructi-
fice tot mai mult. A fost remarcat de către antre-
norul LPS Banatul, Cristian Petcu, în timpul unei
partide amicale şi de atunci a început să joace fot-
bal în mod organizat.

„Un sportiv bun trebuie să aibă 
un program organizat”

Pentru Călin ziua începe la 6 dimineaţa, când
se trezeşte. După programul de şcoală, zilnic se
prezintă la antrenamente. Vorbim de peste două
ore, timp de cinci zile pe săptămână, perioadă pe
care juniorul o petrece pe teren sau în sala de
sport. În plus, în timpul campionatelor, o zi este
rezervată meciului. În afara competiţiilor ofi-
ciale, jucătorul participă la partide amicale dis-
putate cu alte echipe. Pe lângă efortul fizic, orice
sportiv trebuie să aibă şi o disciplină în ceea ce
priveşte alimentaţia şi odihna. Spre exemplu, în
perioada antrenamentelor şi competiţiilor, Călin
nu consumă băuturi carbogazoase de niciun fel
şi este foarte atent la alimentele pe care le con-
sumă. În plus, timpul alocat somnului nu trebuie
să fie mai mic de opt ore. Cu toate acestea, junio-
rul spune că s-a obişnuit şi nu priveşte aceste
eforturi ca pe o povară. Practic, este stilul de viaţă
pe care doreşte să-l urmeze de acum încolo. 

„Familia mă susţine necondiţionat”
Viaţa unui sportiv nu este deloc uşoară. Fie că

vorbim despre efortul fizic, fie că vorbim despre
cel financiar, lucrurile nu sunt deloc simple. Din
păcate, sportivii români care sunt la început de
drum trebuie să se descurce pe cont propriu. Sau,
mai bine spus, pe contul familiei. În această si-

tuaţie este şi Călin, care este spriji-
nit necondiţionat de familie. Părin-
ţii îi asigură deplasările în turnee şi
tot ei se îngrijesc de tot ceea ce în-
seamnă bunul lui parcurs. Nu pri-
meşte bani de la nicio competiţie,
deşi are un palmares impresionant.
Cu toate acestea, nu este dezamăgit
şi doreşte să ajungă un mare fotba-
list. De aproximativ trei ani acti-
vează la LPS Banatul 2002, iar în
acest sezon fotbalistic este împru-
mutat la Juventus Colterm Timi-
şoara. Împrumuturile la alte echipe
se fac pentru a da posibilitatea tutu-

ror jucătorilor să participe la competiţii. În mo-
mentul de faţă, mijlocaşul deţine cinci medalii,
obţinute individual sau cu echipa, la diverse com-
petiţii din ţară şi din străinătate. Cele mai fru-
moase momente s-au petrecut în Serbia. De două
ori, alături de formaţie, a obţinut locul 1, iar me-
dalia cu care se mândreşte cel mai mult este cea
care i-a oferit titlul de „Cel mai bun jucător”.
Faptul că la fiecare competiţie familia este pre-
zentă, îi dă un imbold imens şi îl determină să
aibă un parcurs excelent.

„Nu m-am gândit să fac altceva”
Pentru Călin, sportul rege este singura prio-

ritate, în momentul de faţă. Nu s-a gândit că ar
putea face altceva pe viitor, motiv pentru care
toate resursele de care dispune le investeşte în ac-
tivitatea curentă. Îşi doreşte să joace, în anii ur-
mători, la o echipă de peste graniţă, FC Bayern
Munchen sau FC Barcelona.Visează la acest
lucru pentru că ştie că are potenţial şi este con-
vins că în alte ţări, mai bine dezvoltate, sportul
este altfel privit şi sprijinit. A ajuns la această
concluzie în urma deplasărilor pe care le-a făcut
în turnee din Italia, Serbia, Ungaria. Competi-
ţiile au fost mai dificile, prin prisma jucătorilor
foarte bine pregătiţi. Are şi un plan „B”, în cazul
în care plecarea peste hotare nu se va concretiza,
iar acesta se referă la integrarea într-una dintre
formaţiile de top din Liga 1. Următorii paşi im-
portanţi din cariera dudeşteanului se vor în-
drepta spre localitatea Bijeljina din Bosnia, unde,
alături de Juventus Colterm, va participa la un
turneu European de unde speră să se întoarcă cu
rezultate excelente. Până atunci, alături de
echipă, de antrenor şi de preparatorul fizic, va de-
pune toate eforturile necesare pentru un loc im-
portant pe podium. 

Daniela PETRUŢ

Călin Greck – tânără speranţă 
a fotbalului timişorean
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Dimineaţa la mijirea zorilor, bărbatul
ameţit apare acasă mort de beat, cu cămaşa
scoasă din pataloni, nasturii rupţi, ruj pe gât
şi pe haine şi o sticlă de bere în mână. La in-
trare îl aștepta nevasta furioasă cu o tigaie în
mână şi un făcăleţ în cealaltă. Bărbatul,
foarte calm, o privește şi îi spune:

– Nu dragă, stai liniştită, am mâncat deja,
nu mi-e foame….

•••

Dacă stai relaxat şi te uiţi mult la televi-
zor, o să constaţi că-ţi scade tensiunea arte-
rială.

Important este să nu-l porneşti!

•••

Profesorul: – Se dă propozi-
ţia: „Într-o bună zi, corupţia
din România va fi stârpită”.
Bulă, ia spune-mi, la ce timp
este verbul din propoziţie?

Bulă: – La viitorul imposi-
bil, dom’ profesor!

•••

– Unde este ceaiul, măi nevastă?
– Oh, voi bărbaţii, nu găsiţi nimic! Ceaiul

este în dulapul de medicamente, în plasa de
cadouri, în cutia pe care scrie sare!

•••

Un şofer gonea pe stradă cu peste 100
km/h când deodată îi apare în faţă o pisică.
Nu are cum să evite şi dă peste ea. Îl vede pe
proprietarul pisicii furios nevoie mare. Co-
boară din maşină şi îl întreabă pe proprietar:

– Domnule, îmi pare nespus de rău dar se
pare că v-am accidentat mortal pisica. E
vreun fel în care mă pot revanşa?

– E unul dar depinde dacă ştii să prinzi
şoareci…

Un american ajuns la Bucureşti ia un taxi
ca să viziteze oraşul. 

Ajung la Casa Presei când americanul îl
întreabă pe şofer:

– Ce-i asta?
– Este Palatul Presei Libere şi după

aceasta sunt două turnuri de birouri.
– Eh, ţine să precizeze americanul, la noi,

clădiri ca astea se fac în şapte zile.
Merg mai departe şi ajung la clădirea gu-

vernului. Turistul întreabă:
– Ce-i asta?
– Este Palatul Victoriei, aici este sediul

Guvernului României.
– În America, o clădire ca asta se face în

mai puţin de o săptămână.
Şoferul nu mai rezistă la mito-

cănia americanului. Când trec
pe lânga Casa Poporului ame-
ricanul întreabă:

– Şi această imensitate de
clădire ce reprezintă?

– N-am nicio idee. De di-
mineaţă nu era aici.

•••

Șeful spune un banc. Toți râd în hohote,
în afară de unul.

- Tu de ce nu râzi?, îl întreabă colegii.
- Apoi, eu oricum mă gândeam să-mi dau

mâine demisia…

•••

La un restaurant pescăresc:
- Serviți și moluște?
- Servim pe toți clienții...

•••

- Azi, draga mea, n-am pescuit nimic.
- Știam, iubitule, ai uitat banii acasă.

Glume • Glume • Glume • Glume
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Curiozități din lumea care ne înconjoară
• Fiecărei persoane din lume îi sunt repar-

tizate 1,6 milioane de furnici, iar greutatea
totală a tuturor furnicilor din lume este egală
cu greutatea tuturor oamenilor de pe pla-
netă.

• Caracatiţele au câte trei inimi.

• La origine, Feng Shui-ul era arta de a
alege un loc potrivit pentru înmormântare.

• Pe Saturn şi pe Jupiter plouă cu dia-
mante.

• În corpul uman se găsesc de 10 ori mai
multe bacterii decât celule.

• Probabilitatea ca în apa pe care o bem să

existe încă o moleculă de apă care a fost
băută cândva de un dinozaur este de aproape
100%.

• Frankenstein era numele creatorului, nu
al creaţiei. 

• Pisicile de mare au 27.000 de papile gus-
tative, de patru ori mai multe decât fiinţele
umane. 

• Bolurile în care sunt ţinuţi peştişorii
aurii sunt, de fapt, cele mai nocive locuri
pentru aceştia. 

• Lectura în lumină slabă sau la lumina fă-
cută de ecranul calculatorului nu are, de fapt,
efecte negative asupra vederii.

• Universitatea din Oxford este mai veche
decât Imperiul Aztec.

• În Cipru, Moş Crăciun se numeşte
Basil.

• Nimeni nu a reuşit vreodată să îmblân-
zească un elefant african.

• Lipsa somnului ne face să vedem inamici
peste tot în jurul nostru. 

• În 1848, timp de 30 de ore, apa Cascadei

Niagara a dispărut de pe stâncile abrupte: la
50 de km în amonte, o barieră de gheaţă a
blocat complet râul.

• Înconjurat de munţi, Hong Kong-ul nu
a găsit prea mult spaţiu liber pe malul mării,
astfel că s-a dezvoltat pe verticală şi a reuşit
să aibă cei mai mulţi zgârie-nori (clădiri
având peste 100 de metri înălţime) din lume
(2.354), de trei ori mai mulţi decât în New
York şi de patru ori mai mulţi decât în Tokio.

• Australia are cele mai multe specii de
reptile din lume, 755.

UUUUnnnn iiiivvvveeeerrrrssssiiii ttttaaaatttteeeeaaaa   OOOOxxxxffffoooorrrrdddd
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Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe 21 mai
pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa,
Elena. Constantin cel Mare s-a născut în ora-
şul Naissus (Niş, Serbia) în jurul anului 274. A
devenit suveran al întregului Imperiu Roman
după învingerea lui Maxenţiu şi a lui Liciniu.
Potrivit mărturiilor lui Eusebiu şi Lactanţiu, în
ajunul luptei cu Maxenţiu, Constantin a văzut
pe cer, ziua în amiaza mare, o cruce luminoasă
deasupra soarelui cu inscripţia: „In hoc signo
vinces” („Prin acest semn vei birui”).

Noaptea, în timpul somnului, i se descoperă
Hristos, cerându-i să pună semnul sfintei cruci
pe steagurile soldaţilor. Dând ascultare porun-
cii primite în vis, iese biruitor în lupta cu 
Maxenţiu. Pe Arcul de Triumf al lui Constan-
tin, care se păstrează la Roma, se află inscrip-
ţia: „Instinctu divinitatis” („Prin inspiraţie
divină”), ce descoperă cum a fost câştigată vic-
toria asupra lui Maxenţiu.

Cea mai însemnată realizare a împăratului
Constantin a fost Edictul de la Milano (anul

313), prin care creştinismul ajunge să fie recu-
noscut de stat. Însă, el va deveni religie de stat
în timpul lui Teodosie cel Mare (anii 379-395).

După edictul din anul 313, împăratul scu-
teşte Biserica de impozite, îi acordă dreptul de
a primi donaţii şi le dă episcopilor dreptul să 
judece pe cei ce nu doreau să fie judecaţi după
legile statului. Va înlătura din legile penale 
pedepsele contrare spiritului creştinismului,
precum: răstignirea, zdrobirea picioarelor, stig-
matizarea (arderea cu fierul roşu).

Împăratul Constantin a convocat primul
Sinod ecumenic la Niceea (anul 325), unde,
după lungi dezbateri, învăţătura lui Arie a fost
condamnată şi s-a adoptat formula că Fiul Lui
Dumnezeu este de o fiinţă cu Tatăl şi, deci, din
veci cu El. La sinod au fost alcătuite şi primele
şapte articole ale Simbolului de Credinţă (Cre-
zul), a fost fixată data Paştilor (prima duminică
după luna plină de după echinocţiul de primă-
vară) şi s-au dat 20 de canoane referitoare la
disciplina bisericească.

Sfântul Constantin cel Mare a fost botezat
pe patul de moarte de către episcopul Eusebiu
de Nicomidia. A murit la scurt timp (în anul
337) în Nicomidia şi a fost înmormântat în 
biserica Sfinţii Apostoli din Constantinopol,
ctitorită de el.

Flavia Iulia Helena s-a născut în provincia
Bitinia. În anul 293, generalul roman 
Constantiu Chlorus, la îndemnul împăratului
Diocleţian, divorţează de împărăteasa Elena.
Aceasta nu se recăsătoreşte, ci trăieşte departe
de atenţia publică, dar aproape de fiul său. A
reuşit să descopere pe dealul Golgotei crucea
pe care a fost răstignit Hristos. Potrivit tradi-
ţiei, în urma săpăturilor, s-au găsit trei cruci.
Pentru a se identifica crucea pe care a fost răs-
tignit Hristos, au atins cele trei cruci de un
mort. Acesta a înviat în momentul în care a fost
atins de Crucea Domnului. Pe 14 septembrie
326, episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat
crucea şi a înălţat-o în faţa mulţimii. Ziua de
14 septembrie a devenit, în calendarul creştin,
sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci.

Împărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului
Mormânt, Biserica din Bethleem, pe cea din
Nazaret şi multe alte sfinte lăcaşuri.

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
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Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de
zile după Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a,
după Paști. Este cunoscută în popor și sub denu-
mirea de Ispas. În această zi creștinii se salută cu
„Hristos S-a înălțat!” și „Adevărat S-a înălțat!”. 

Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele 
Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri.
Îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua ve-
nire a lui Hristos, ca aceștia să nu se lase copleșiți
de durerea despărțirii.

Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul
Și-a ridicat mâinile, binecuvântându-i pe uce-
nici, iar pe când îi binecuvânta S-a înălțat la cer
(Luca 24, 51), în timp ce un nor L-a făcut nevăzut
pentru ochii lor (F.A. 1,9). Adeseori, Dumnezeu
le-a vorbit oamenilor din nor, fenomen prin care
se manifestă energiile divine, menite să reveleze
prezența Divinității, dar să o și ascundă.

Cea mai veche mențiune despre sărbătoarea
Înălțării Domnului o găsim la Eusebiu din 
Cezareea, în lucrarea „Despre sărbătoarea
Paștilor”, compusă în anul 332. Din această lu-
crare reiese că Înălțarea Domnului era sărbăto-
rită în acea vreme odată cu Rusaliile, la 50 de zile
de la Învierea lui Hristos. Spre sfârșitul secolu-
lui al IV-lea, începutul secolului V, sărbătoarea
Înălțării s-a despărțit de cea a Pogorârii Sfântului
Duh (Rusaliile), fiind prăznuită în a 40-a zi după
Înviere, dată care va rămâne stabilită pentru tot-
deauna în calendarul bisericesc.

Înălțarea lui Hristos întru slava și șederea Sa
de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndum-
nezeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale,
întrupare, moarte, înviere, El a îndumnezeit
treptat firea omenească pe care a asumat-o, dar
prin Înălțare a transfigurat-o pe deplin. Datorită
transfigurării supreme a trupului Său, Hristos
poate deveni interior celor care cred în El.
Înălțarea Domnului nu înseamna retragerea Sa

din creație, pentru că El continuă să fie prezent și
lucrător prin Sfântul Duh. 

Înălțarea cu trupul la cer este o mărturie a fap-
tului că omul a fost creat pentru veșnicie, căci
Fiul nu Se înfățișează Tatălui numai ca Dumne-
zeu, ci și ca Om.

Hristos, prin Înălțarea Sa, nu arată doar unde
trebuie să ajungă omul, ci se face cale și putere,
ca omul să ajungă la această stare. El șade pe tro-
nul dumnezeiesc al slavei, dar și locuiește în
inima celor ce-L iubesc. Așa putem înțelege pa-
radoxul: Hristos este înălțat și în drum spre
înălțare cu fiecare dintre noi.

Înălțarea Domnului

• Sunt împrejurări când trebuie să tăcem, dar
niciodată să nu trădăm adevărul prin minciună.
(Fericitul Augustin)

• Să urmăm adevărul, iar nu umbrele sau sim-
bolurile. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

• Cunoașterea adevărului este mai de preț ca
orice. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

• Credința este începutul vieții, iar dragostea
este sfârșitul ei; legătura dintre ele este adevărul.
(Sfântul Ignatie al Antiohiei)

• A cunoaște lucruri religioase e un lucru și a
cunoaște adevărul e cu totul alt lucru. Pe cât se
deosebește soarele de lună, pe atât e mai de folos cea
de-a doua decât cea dintâi. (Sfântul Marcu Ascetul)

• Nimeni nu poate cunoaște adevărul fără
Adevăr (Isus Hristos) și nimeni nu poate B mân-
tuit fără El. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

• Dacă pierzi bani, poţi să-i faci înapoi. La fel
se întâmplă dacă îţi pierzi casa sau orice alt lucru
pe care îl ai. Dar dacă pierzi suCetul, un alt suCet
nu vei putea dobândi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Cugetări creștine



Primii paşi spre rezolvarea pro-
blemei câinilor fără stăpân din lo-
calitatea Dudeştii Noi au fost
făcuţi. În urma unei solicitări tri-
mise de primărie către societatea
DANYFLOR, a avut loc prima vi-
zită în teren. Astfel, toate patrupe-
dele găsite pe străzile comunei
Dudeştii Noi au fost duse în adă-
post. În total, nouă exemplare ca-
nine au ajuns în locuri special
amenajate, unde au beneficiat de
toate tratamentele necesare şi aş-
teaptă să-şi găsească un stăpân. 

Dintre animalele ridicate, două
au fost deja recuperate, întrucât
aparţineau unor familii din locali-
tate. În momentul acţiunii desfă-
şurate de DANYFLOR, acestea se
aflau pe domeniul public. Inter-
venţia s-a desfăşurat în condiţiile
legislative în vigoare cu privire la programul de
gestionare a câinilor fără stăpân, respectiv
O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programu-
lui de gestionare a câinilor fără stăpân, modifi-
cată şi aprobată prin legea 277/2002, legea
391/2006 şi legea 9/2008. 

În cuprinsul ordonanţei, expresia „câine fără

stăpân” înseamnă „orice câine crescut, adăpos-
tit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice
sau în spaţiile adiacente acestora, în afara pro-
prietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia,
necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat,
inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt
mijloc alternativ de identificare, stabilit de către

Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Ali-
mentelor”.

Reprezentanţii locali au proce-
dat în consecinţă, întrucât la nive-
lul instituţiei au ajuns mai multe
sesizări vizavi de faptul că s-a în-
mulţit numărul de câini comuni-
tari. Pentru a preîntâmpina
evenimente neplăcute, astfel de ac-
ţiuni vor mai avea loc. 

Pentru o bună desfăşurare avem
nevoie de sprijinul dumneavoas-
tră, astfel că, în cazul în care sur-
prindeţi persoane care aduc câini
şi îi plasează pe străzile localităţii,
imortalizaţi aceste fapte şi nu ezi-
taţi să ne contactaţi la sediul Pri-
măriei comunei Dudeştii Noi,
Calea Becicherecului, nr. 29.

Daniela PETRUŢ

Câinii vagabonzi, ridicaţi de pe străzile
comunei Dudeștii Noi
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Primăria comunei Dudeştii Noi preia cereri
pentru acordarea terenurilor de case pentru ti-
neri. Doritorii se pot prezenta oricând, în zilele
lucrătoare, la sediul administraţiei locale pentru
a-şi completa dosarele. 

Vă reamintim că tinerii care primesc locuri
pentru construirea de case trebuie să se apuce de
lucrări în maximum un an de la atribuirea tere-
nurilor, în caz contrar pierzându-şi toate dreptu-
rile asupra lor. (A.B.)

Locuri de case pentru tineri

În cartierul Solaris II a fost inaugurat un loc
de joacă pentru copii. Spaţiul este îngrădit, dotat

cu câteva jocuri pentru cei mici, este gazonat şi
s-au plantat câţiva copaci. (A.B.)

Loc de joacă în Solaris II
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HOROSCOP 2017
Gemeni (21 mai - 21 iunie)

Viață
socială și
personală

În anul 2017 vei putea să îți urmărești
obiectivele pe care le-ai amânat în ultimii

ani. Acum vei avea oportunitatea de a 
rea li za tot ce ți-ai propus, pentru că vei avea

destul timp la dispoziție. Încearcă să 8i 
rea list/ă și să te consulți cu cei dragi atunci

când vine vorba de investiții importante.
Parteneriatele vor 8 deosebit de pro8tabile

pentru tine în 2017. Acest an promite și
multe oportunități de relaxare. Vei 8 în-

conjurat/ă de optimism și bunăstare.
Privește totul dintr-o nouă perspectivă

în această perioadă. Ai multă grijă pe
plan 8nanciar și nu te pripi în viața

personală. Fii sincer/ă atât cu
cei din viața personală, cât și

cu cei din viața
profesională.

Dragoste
Viața ta amoroasă va 8

plină de pasiune și afecțiune
in 2017. Vor 8, de asemenea, și

câteva perioade mai di8cile, așa că
vei avea destul timp de introspecție

și vei putea analiza consecințele
atunci când vine vorba de a face pasul

următor în relația de cuplu. Aceste
neînțelegeri vor apărea spre jumătatea 
anului, dar nu îți pierde speranța, căci

această situație are și părțile ei bune. Vei
putea analiza care sunt de fapt problemele

care vă pun piedici. Câțiva amici sau câteva
persoane din anturaj vă vor ajuta să lămuriți

situația. Spre sfârșitul anului, toate problemele
de cuplu vor 8 soluționate și vei ști ce ai de

făcut. Dacă dorești să faci schimbări majore în
viața amoroasă, acum e momentul. Intrarea în
noul an va aduce relației de cuplu un su9u nou,

armonios și plin de energie. Tu și persoana iubită
veți 8 pe aceeași lungime mai tot timpul, chiar

dacă uneori pot apărea și probleme nerezolvate.
La începutul lunii martie, aceste probleme ar

putea ieși la iveală, dar relația puternică pe care
tu și partenerul/a de cuplu ați consolidat-o până

în acest moment va putea înfrânge orice
neînțelegere. Este, totuși, mai bine să

comunicați unul cu celălalt și să rezolvați orice
problemă care vă afectează relația atât din inte-
rior, cât și din exterior. Începutul verii va nece-

sita mult tact, dar vestea bună este că, ajunși
deja în acest punct, veți 8 preocupați mai
mult de rezolvarea problemelor de cuplu

decât să vedeți cine are dreptate.
Spre toamnă, comunicarea va avea foarte

puțin de suferit, dar aceasta poate 8 o
chestiune a echilibrării timpului petre-

cut în cuplu versus timpul petrecut
singur/ă, pe care o puteți rezolva
fără a vă simți vinovați. Nu îți fă
griji, pentru că până la sfârșitul

anului amândoi veți reveni la
sentimente mai bune și veți

dori să petreceți cât mai
mult timp împreună!

Carieră
și bani

După o perioadă turbulentă, a venit
timpul să revină totul la normal în

ceea ce privește cariera ta. În anul 2017,
vei avea parte de mai multă stabilitate și
de mai multe oportunități de avansare.
Con8rmă că ești pe aceeași lungime de

undă cu superiorii/partenerii tăi, iar
aceștia te vor susține în toate planurile

tale. Vei 8 un bun team leader în această
perioadă, așa că este un moment prielnic
pentru a-ți implementa ideile și pro pu -

nerile. Fă toate eforturile necesare
pentru a-ți duce la îndeplinire pla-

nurile pe care le-ai lăsat ne8na li -
zate. Astfel, vei putea reuși

în eforturile tale de a
avansa în carieră.



 
     

 

       
      

       
          

       
         

     
     

       
      

    
    

      
       

    
     

   

    
    

      
     

     
    

       
     

     
      

       
      

       
       

     
          

       
      

         
        

        
      

      
        

       
      

     
       

       
        
        

       
     

     
     

       
    

     
     

       
     

    
    

    
  

 
     

      
       

       
     

      
    
      

        
      

       
    
     
       

    
    

  

Integrame • Integrame • Integrame
Soare

Stea
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De ce-ai plecat?

De ce-ai plecat?...
Tu nu ştiai

Că-n luna mai,
Prin munţii cu păduri de brad,

Oricine-ar fi - femeie sau bărbat -
Potecile te duc spre Iad,

Şi nu, ca-n lumea basmelor, spre Rai?...

De ce-ai plecat
Cu vântu-n părul tău vâlvoi,

Când nici un glas nu te-a chemat?...
Tu nu ştiai

Că-n luna mai
Potecile sunt încă pline de noroi?...

De ce-ai plecat?...
Tu nu ştiai

Că-n luna mai
E luna primului păcat -

Păcatul care dintr-o glumă
Te prinde-n laţ şi te sugrumă

Şi-apoi te-aruncă-afară-n ploaie,
În lada cu gunoaie?...

Opreşte-te!...
Priveşte-n jurul tău...

Şi dacă nu ţi-ai murdărit
Pantofii de noroi,

Fă-ţi cruce
Şi întoarce-te napoi!...

Fă-ţi cruce
Fiindcă n-ai păcătuit

Decât în vis...
Şi visul s-a sfârşit!.

Ion MINULESCU
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IUNIE – CIREŞAR
(30 de zile; ziua are 15 ore, noaptea 9 ore)

1 J Sf. Iustin Martirul şi Filosoful şi cei împreună cu el                                                                                    
2 V Odovania praznicului Înălţării Domnului; †) Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la 

Suceava; Sf. Ier. Nichifor Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la peşte)
3 S Sf. Mc. Luchilian, Ipatie şi Paula fecioara (Sâmbăta morţilor - Moşii de vară)
4 D (†) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); †) Sf. Mc. Zotic, Atal, 

Camasie şi Filip de la Niculiţel
Duminica a 8-a după Paşti. Toate ale praznicului: Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53;
8, 12

5 L (†) Sfânta Treime
6 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii lui Dalmat
7 M Sf. Sfinţit Mc. Teodot din Ancira; Sf. Mc. Zenaida (Harți)
8 J Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat 
9 V Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Alexandriei (Harți)
10 S Sf. Mc. Alexandru şi Antonina; Sf. Sfinţit Mc. Timotei, episcopul Prusei 
11 D Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiepiscopul Crimeei

Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; 
Ev. Matei 10, 32-33; 37-38 şi 19, 27-30; glas 8, voscr. 1 (Lăsatul secului pentru Postul
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)

12 L Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru
şi Pavel)

13 M Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, episcopul Lefcosiei din Cipru
14 M Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului 
15 J Sf. Proroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fericiţii Augustin şi Ieronim 
16 V Sf. Ier. Tihon, episcopul Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu, episcopul Apoloniadei 
17 S Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie şi Felix (Dezlegare la pește)
18 D Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la pește)

Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sf. 
Români: 2 Corinteni 5, 17, 20; 6, 1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei  4, 18-23  (Chemarea 
primilor Apostoli); a Sf. Români: Matei 5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22; glas 1, voscr. 2

19 L   Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la pește)
20 M Sf. Sfințit Mc. Metodie, episcopul Patarelor; Sf. Ier. Calist, patriarhul Constantinopolu-

lui      
21 M Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie
22 J †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebiu,

episcopul Samosatei (Dezlegare la pește)
23 V Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfinţit Mc. Aristocle preotul
24 S (†) Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica); † Aducerea

moaştelor Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana
(Dezlegare la pește)

25 D Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie şi fraţii săi; Sf. Mc. Livia (Dezlegare la pește)
Duminica a 3-a după Rusalii; Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile
vieţii); glas 2, voscr. 3

26 L Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, episcopul Goţiei
27 M Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiţă Ioana 
28 M Aducerea moaştelor Sf. Mc. doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papias
29 J (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel
30 V † Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ (Dezlegare la pește)
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S-a întâmplat în luna iunie
5 iunie

S-a născut Gheorghe Lazăr, întemeietorul
învăţământului modern românesc; a fost
iniţiatorul şi conducătorul primei şcoli în limba
română, Şcoala de la Sfântul Sava – 1818 (1779).

6 iunie
S-a născut A.S. Puşkin, scriitor rus (poemele:

„Rusalka”, „Ţiganii”, romanul „Evgheni
Oneghin”, tragedia „Boris Godunov”) (1799)

S-a născut scriitorul german Iomas Mann,
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe
anul 1929 („Casa Buddenbrook”, „Muntele
vrăjit”, „Moarte la Veneţia”, „Iosif şi fraţii săi”,
„Doctor Faustus”) (1875)

7 iunie
S-a născut Henri Coandă, inventator, inginer,

membru al Academiei Române. În 1907 a expus,
pentru prima oară în lume, la Berlin, macheta
unui avion fără elice, viitorul avion cu reacţie.
Numele său rămâne legat de fenomenul aerodi-
namic cunoscut sub numele de „efectul Coandă”,
brevetat în 1934 (1886)

10 iunie
S-a născut Hariclea Hartulari Darclée,

cântăreaţă de operă (1860)

11 iunie
S-a născut Richard Strauss, compozitor şi

dirijor german, reprezentant al post-roman-
tismului („Aşa grăit-a Zarathustra”, „Don Juan”
– poeme simfonice; „Salomeea”, „Electra” –

opere) (1864)

14 iunie
S-a născut poetul Vasile Alecsandri (1818)

15 iunie
S-a născut prozatorul, poetul, dramaturgul şi

eseistul Ion Marin Sadoveanu (1893)
S-a născut poetul şi dramaturgul spaniol 

Federico Garcia Lorca (1898)

17 iunie
Primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe Dealul

Cotrocenilor (1910)

19 iunie
S-a născut Blaise Pascal, personalitate

enciclopedică, Jlosof şi scriitor francez (1623)
S-a născut George Călinescu, critic şi istoric

literar, dramaturg, poet, prozator, importantă
personalitate a culturii româneşti (1899)

S-a născut Salman Rushdie, scriitor englez de
origine indiană (1947)

21 iunie
S-a născut Jean-Paul Sartre, scriitor şi Jlosof

francez, principal reprezentant al curentului
existenţialist (1905)

28 iunie
S-a născut marele sculptor Kamand Peter Paul

Rubens (1577)

HHHH eeee nnnn rrrr iiii   CCCC oooo aaaa nnnn dddd ăăăă VVVV aaaa ssss iiii llll eeee   AAAA llll eeee cccc ssss aaaa nnnn dddd rrrr iiii AAAA uuuu rrrr eeee llll   VVVV llll aaaa iiii cccc uuuu
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Aproximativ 200 de copii din comuna
Dudeștii Noi au petrecut de ziua lor  câteva ore
de poveste. Mascote, pictură pe față, jocuri și
concursuri care de care mai ingenioase au fost
punctele cheie ale unei petreceri reușite. 

Totul s-a desfășurat pe terenul de handbal al
fostei școli mici, unde, timp de două ore, atât
cei mici, cât și cei mari au profitat din plin de
moment. Atracțiile principale ale evenimentu-
lui au fost personajele din povești, care și-au
pus imaginația la bătaie și au conturat pe fețele
micuților frânturi din cărți. 

Prichindeii s-au aventurat la desene pe as-
falt, concursuri cu bicicletele sau rolele și multe
alte activități puse la cale de animatori. Mani-
festarea s-a încheiat cu acordarea diplomelor și
premiilor pentru cei mai iscusiți dintre
participanți.

Evenimentul a fost organizat și susținut de
Primăria comunei Dudeștii Noi, membrii
organizației de tineri din localitate și alți vo-
luntari care au ales să contribuie la buna
desfășurare.

Ziua internațională a copilului este sărbăto-
rită în România și în alte aproximativ 50 de țări,
la data de 1 iunie. În alte peste o sută de state,
această zi este celebrată la date diferite. Sărbă-
torirea unei zile dedicate copilului a fost pro-
pusă în 1925, la Conferința mondială pentru
bunăstarea copiilor de la Geneva. 

Decizia celebrării unei astfel de zile a fost
adoptată de către Federația Democratică
Internațională a Femeilor, în anul 1949, la
Moscova. Cinci ani mai târziu, Adunarea 
Generală a ONU a adoptat Rezoluția nr. 836
pentru a proclama o Zi mondială a copilului.
Același for a recomandat ca, începând din 1956,
în toate țările să fie instituită o Zi mondială a
copilului, se arată pe site-ul www.un.org.

Daniela PETRUȚ

1 iunie copilăresc
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Multe ore de muncă 
intensă, doze uriașe de se-
riozitate și un bagaj consi-
derabil de implicare. Toate
acestea au culminat sâm-
bătă, 18 iunie 2016, cu
patru diplome și trei trofee
pentru membrii trupei de
dans modern din comuna
Dudeștii Noi. Copiii,
îndrumați de instructoarea
Laura Stanca, au partici-
pat încrezători la prima
competiție, desfășurată la
Săcălaz, și au concurat ală-
turi de dansatori cu ani de
experiență în spate. În ca-
drul concursului s-au pre-
zentat cu patru dansuri și
toate au fost premiate,
două cu locul doi, unul cu
locul trei și un altul cu locul patru.

Prima participare și rezultatele au adus bu-
curie atât în sufletele competitorilor cât și în
ale părinților, care i-au susținut necondiționat.
Faptul că dansatorii dudeșteni au ajuns pe po-
dium îi responsabilizează și îi obligă în mare
măsură să-și dorească mai mult și să mun-
cească pentru a ocupa chiar prima treaptă.

Înființarea trupei de dans modern „Extrem

Dudeștii Noi”, prin aprobarea Consiliului
Local al comunei Dudeștii Noi, amplifică viața
culturală din localitate. Toate aceste reușite
sporesc conținutul cărții de vizită a comunei,
iar acest lucru trebuie să fie într-o continuă as-
censiune. Misiunea noastră, a tuturor, este să
ducem numele comunei mai departe și să dăm
tot ce este mai bun din noi pentru a fi printre
fruntași.

Daniela PETRUȚ

„Extrem Dudeștii Noi” 
a cules primele roade
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Rusaliile este ziua în
care a luat ?inţă Biserica,
adică acea botezare „cu
Duh Sfânt şi cu foc” a
Apostolilor, foc pe care
Mântuitorul l-a dat lumii,
împlinind făgăduinţa 
tri mi terii Sfântului Duh.
Şi astfel, în su@area vi -
jelioasă şi avântată, Duhul
Sfânt şi-a făcut intrarea
Lui sărbătorească în marea
funcţie de s?nţitor al nea-
mului omenesc, prin
s?nţirea Bisericii celei noi,
universale şi veşnice, în
care El, S?nţitorul, a şi în-
ceput să lucreze: El a făcut
pe pescari „prea înţelepţi”,
ca să poată vâna prin ei
lumea. Fără venirea Sfântului Duh, lucrarea
mântuirii neamului omenesc ar ? rămas
nedesăvârşită, Apostolii n-ar ? avut puterea să
propovăduiască în lume pe Mântuitorul, iar
lumea nu s-ar ? putut împărtăşi din marea şi uni-
versala operă a mântuirii. De atunci Duhul Sfânt
se a@ă şi în noi, chezăşie a îndreptării noastre,
povăţuitor şi călăuză spre viaţa veşnică.

Sfânta Scriptură, inspirată de Duhul Sfânt,
este cartea care stă deschisă oricui şi cine caută
a@ă aici toate însuşirile divine ale acestei ?inţe
dumnezeieşti şi descoperă că toată grija lucrării

creştine în lume este încredinţată Sfântului Duh,
Mâgâietorul şi inspiratorul adevăratei vieţi
creştine. Duhul Sfânt ştie toate (I Corinteni 2,
10), este pretutindeni (I Corinteni 3, 16 – 17),
este atotputernic (I Corinteni 12, 13), luminează
mintea şi uşurează puterea de înţelegere
(Catavasii, peasna I), arde păcatul şi spală inima
cu roua Duhului, cea insu@ată de Dumnezeu
(Catavasii, peasna V ), dezleagă legăturile şi
umple inima de duh (Catavasiile Praznicului),
face câte voieşte, s?nţeşte, împarte daruri
(Sinaxar), toate le dăruieşte şi alcătuieşte toată
rânduiala (Slujba Praznicului).

Pogorârea Sfântului Duh - Rusaliile

• Aceasta este rugămintea mea către voi: daţi
copiilor numele s?nţilor şi ale drepţilor... De aici,
de la nume să începem şi noi să modelăm su@etul
copilului nostru. Să intre numele s?nţilor în casa
noastră, la botezul copiilor.

• Eu sunt nesăţios: nu vreau să se mântuiască
doar câţiva, ci toţi; căci numai unul dacă se va
pierde, eu mă pierd.

• Cel ce cunoaşte este ca şi lumânarea aprinsă,
de la care pot lua lumină mii de alte lumânări.

• Familia este biserica de acasă.

• Su@etul cuprins de deznădejde în privinţa
mântuirii nu este departe de nebunie.

• Sfântul Apostol Pavel a plâns trei ani zi şi
noapte îndreptând lipsurile altora, iar noi nu
plângem nici pentru ale noastre.

• Nimic nu ne face atâta să nu ne cunoaştem
pe noi înşine cât lipirea inimilor de lucrurile din
lumea aceasta; şi iarăşi, nimic nu ne face să ne
lipim inima de lucrurile din lumea aceasta, cât
necunoaşterea noastră înşine; ele se
condiţionează una pe alta.

• Dacă vrei să te foloseşti de întâietate, cedeaz-
o mereu altora!

• Intră în Biserică şi te căieşte; aici nu se trage
la judecată, ci se dă iertarea păcatelor.

• Chiar dacă noi ne depărtăm de Dumnezeu,
Dumnezeu rămâne aproape de noi.

• Pe cel ce se bucură în Domnul, nici un necaz
nu-l va scoate din bucuria lui.

• Caută să te mulţumeşti cu puţin şi nu-ţi pune
fericirea în avere şi bogăţii.

Din cugetările Sfântului Ioan Gură de Aur
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Creștinii ortodocși
slăvesc pe Tatăl, pe Fiul și
pe Sfântul Duh — Sfânta
Treime, singurul Dum-
nezeu. Urmând S=ntele
Scripturi și învățătura
S=nților Părinți, Biserica
Ortodoxă mărturisește că
Sfânta Treime înseamnă trei
Persoane (ipostasuri), care
împărtășesc aceeași subs -
tanță sau natură (gr. ousia).
Această credință poate să
pară paradoxală, dar acesta
este modul în care Dum-
nezeu ni S-a revelat. Toate
cele trei Persoane sunt
consubstanțiale Una cu
Cealaltă, va să zică, Ele sunt
de aceeași esență (gr. ho-
moousios) și coeterne. Nu a
existat niciodată un timp în
care Una dintre Persoanele
Treimii să nu = existat. Dumnezeu este dincolo și
înainte de timp și totuși lucrează înăuntrul 
timpului, mișcându-Se și vorbindu-ne în cadrul
istoriei.

Dumnezeu nu este o substanță impersonală
sau doar o mare forță, ci, mai degrabă, =ecare
dintre Persoanele Divine este în legătură
personală, de iubire: intratrinitară, pe de o parte,
și cu creația, pe de altă parte. Dumnezeu nu este

un nume pentru trei zei
(i.e. politeism), ci,
dimpotrivă, credința
Ortodoxă este monoteistă
și, în același timp,
trinitariană. Dumnezeul
Bisericii Creștin-Orto-
doxe este Dumnezeul lui
Avraam, Isaac și Iacov,
adică cel viu, care lucrează
în creația Sa: EU SUNT
care s-a revelat pe Sine lui
Moise, în rugul aprins (Eu
sunt Cel ce sunt - Exodul
3, 14).

Sursa și unitatea S=ntei
Treimi este Tatăl, din care
se naște fără de timp Fiul și
din care purcede Sfântul
Duh. Astfel, Tatăl este, în
același timp, fundamentul
unității S=ntei Treimi, cât
și al distincției. A încerca

să înțelegi nenașterea (Tatăl), nașterea (Fiul), sau
purcederea (Duhul Sfânt) conduce la nebunie,
spune Sfântul Grigorie Teologul, și, astfel, Bise r-
ica se apropie de Dumnezeu în mister divin, 
apofatic, =ind mulțumită să-L întâlnească per-
sonal pe Dumnezeu și să realizeze, în același
timp, neputința minții umane de a-L înțelege.

Biserica Ortodoxă sărbătorește Sfânta Treime
în lunea de după Pogorârea Duhului Sfânt.

Sfânta Treime

• A-I mulţumi lui Dumnezeu când vântul este
prielnic pe mare nu este ceva deosebit; a-I
mulţumi însă când este furtună, atunci se arată
adevărata recunoştinţă.

• Învăţătura din constrângere nu e făcută să
rămână, dar cea care pătrunde în su>et prin
dragoste şi bunăvoinţă, aceea rămâne acolo pen-
tru totdeauna.

• De ce oare dragostea este mai mare decât
toate celelalte? Pentru că toate celelalte vor trece.

• După cum ne purtăm noi cu aproapele, aşa
se va purta Dumnezeu cu noi.

• Crede că după cum în vremea potopului s-au
mântuit numai aceia care au intrat în corabia lui
Noe, tot aşa şi acum, numai aceia câştigă mân-
tuirea şi se fac moştenitori ai vieţii veşnice, care
se a>ă în Biserica lui Hristos.

• Cel ce iubeşte niciodată nu poate urî, chiar
de ar = orişice împrejurare, şi aceasta este tocmai
cel mai mare bun al dragostei.

• Fă toate cu judecată şi nu te apuca de nimic
înainte de a te gândi bine. 

Lucrurile făcute fără chibzuinţă atrag după ele
căinţă.

• Crucii lui Hristos închină-te cu smerenie şi
o sărută cu credinţă şi cu dragoste, pentru că pe
dânsa răstignindu-Se Domnul, a săvârşit mân-
tuirea a toată lumea.

• Nimeni să nu plângă pentru sărăcie, că s-a
arătat împărăţia pentru toţi. 

Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că
iertare din mormânt a răsărit. 

Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a 
eliberat pe noi moartea Mântuitorului.

Din cugetările Sfântului Ioan Gură de Aur
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Alegerile locale desfăşurate în ziua de 5
iunie au fost câştigate, în comuna Dudeştii
Noi, de Alin Nica şi PNL. 

Alin-Adrian Nica a câştigat cu un scor
zdrobitor alegerile pentru funcţia de primar,
obţinând 69,6% din totalul voturilor valabil
exprimate, faţă de cele 14,6% obţinute de cel
de-al doilea clasat, Adrian-Leonida Capsali,
candidatul PSD. 

Concret, din cele 1.377 de voturi valabil
exprimate, pentru Alin-Adrian Nica au votat
958 de alegători, în timp ce pentru Adrian-
Leonida Capsali au votat doar 201 alegători.

Ceilalţi candidaţi au obţinut, în ordine,
următoarele scoruri: Romulus Condeescu
(UNPR) – 6,2%, respectiv 86 de voturi; Ion
Belba (PMP) – 2,9%, respectiv 40 de voturi;
Marius-Cosmin Porojan (PER) – 2,8%, res-
pectiv 39 de voturi; Ioan Florea (M10) –
2,0%, respectiv 27 de voturi; Gheorghe
Chirvăsitu (PRM) – 1,9%, respectiv 26 de
voturi.

În ceea ce priveşte alegerile pentru Con-
siliul Local Dudeştii Noi, şi aici PNL a obţi-

nut un scor detaşat, 54,6%, respectiv 743 de
voturi, ceea ce face ca în mandatul 2016-
2020 această formaţiune politică să aibă opt
consilieri. Celelalte partide care au intrat în
Consiliul Local au obţinut următoarele pro-
cente: PSD – 14,7% (200 de voturi), respec-
tiv doi consilieri; UNPR – 7,5% (102 voturi),

respectiv un consilier; ALDE – 7,4% (101
voturi), respectiv un consilier; PER – 6,5%
(89 de voturi), respectiv un consilier.

Pentru Consiliul Local Dudeştii Noi au
votat 1.361 de alegători, 126 de voturi (re-
prezentând 9,3%) fiind redistribuite.

A. BORBELY

Alin Nica şi PNL au câştigat detaşat
alegerile locale la Dudeştii Noi
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Consilierii locali aleși după scrutinul din 5
iunie au fost validați în ședința de constituire a
noului Consiliu Local, desfășurată joi, 23
iunie.

La eveniment a participat și Eugen Doga-
riu, subprefectul județului Timiș.

În această ședință nu a putut depune jură-
mântul primarul ales al comunei Dudeștii Noi,
Alin Nica, din pricina unor documente pe care
Judecătoria Timișoara încă nu le-a emis.

În schimb, au depus jurământul noii consi-
lieri locali. Aceștia sunt: Ion Goșa, Carmen-
Livia Siminic, Maria Gașpar, Grigore-Bogdan
Rișco, Maria Cîrjă, Stelian-Ioan Butariu, 

Camelia Mingea, Constantin
Preșea, (toți de la PNL), Adrian-
Leonida Capsali și Daniel-Emanuel
Lupaștean (ambii de la PSD), 
Rodica Condeescu (UNPR), Florin-
Dumitru Sârca (ALDE) și Marius-
Cosmin Porojan (PER).

În ceea ce privește noul vicepri-
mar al comunei, acesta va fi desem-
nat într-o ședință viitoare a
Consiliu lui Local Dudeștii Noi.

Ședința de constituire a noului Consiliu
Local a avut loc în sala Casei de Cultură, la ea
participând și o parte dintre foștii consilieri lo-
cali aleși din anul 2010 încoace, când Dudeștii
Noi a redevenit comună.

A. BORBELY

A fost validat noul Consiliu Local 
al comunei Dudeștii Noi
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Dragi locuitori ai comunei Dudeștii Noi, mă
adresez dumneavoastră prin intermediul ziaru-
lui „Dudeșteanul”, acum, după validarea noului
Consiliu Local al comunei, din dorința de a vă
mulțumi pentru modul responsabil în care ați
tratat alegerile locale din acest an.

Vă mulțumesc pentru că ați înțeles că
Dudeștii Noi trebuie să meargă mai departe pe
acest drum al dezvoltării început, tot împreună,
în 2004.

Vă mulțumesc că mi-ați acordat, într-un pro-
cent covârșitor, încrederea
dumneavoastră pentru a con-
duce încă patru ani destinele
localității noastre.

Vă mulțumesc, de asemenea,
pentru că ați acordat încredere
echipei pe care v-am propus-o
în campania electorală, o echipă
alcătuită din oameni, mulți din-
tre ei tineri, care și-au dovedit
capacitățile și competențele în
domeniile în care activează.

Sunt sigur că, alături de ei și
de dumneavoastră, vom duce la
bun sfârșit proiectele pe care ni le-am propus
pentru următorii patru ani.

Însă, pentru aceasta, este nevoie de multă
muncă. De muncă și răbdare, pentru că nu
putem să le facem pe toate peste noapte. Dar, așa
cum am dovedit în toți acești ani scurși din 2004
încoace, suntem capabili să implementăm în
Dudeștii Noi proiecte care să aducă prosperitate
comunei și locuitorilor ei.

Având în spate cei opt consilieri PNL aleși de
dumneavoastră la scrutinul din 5 iunie 2016, dar
și aparatul Primăriei comunei Dudeștii Noi,
sunt pregătit să îmi continui munca pentru a
face din localitatea noastră una dintre cele mai
moderne din județ și din țară. Ne-am înscris
deja pe aceste coordonate și de acum înainte tre-
buie să muncim ca o echipă unită, pusă în slujba
intereselor comunei și ale oamenilor săi.

Ne așteaptă patru ani foarte importanți, pen-
tru că am intrat în noul exercițiu financiar euro-
pean. Trebuie, în această perioadă, așa cum am
făcut deja, să scriem cât mai multe proiecte pen-
tru a atrage fonduri europene nerambursabile,
pentru că, se știe, bugetul local nu este de ajuns

pentru obiectivele pe care ni le-am propus.
Aş mai vrea să adaug că, o dată alegerile 

locale validate, dudeştenii şi-au spus cuvântul,
şi-au exprimat dorinţele şi au arătat, încă o dată,
în cine au încredere. Deci, alegerile au trecut cu
toate ale lor, cu toate cele bune, şi, mai ales, cu
cele mai puţin bune. Este regretabil că unii din-
tre noi nu au ştiut sau nu au vrut să facă o cam-
panie demnă, o campanie bazată pe realităţile
comunei, o campanie pe proiecte. S-au dedat la
lucruri suburbane, la atacuri la familie, la ata-

curi la persoană. Locuitorii co-
munei noastre cunosc mai bine
ca oricine şi oamenii, şi faptele
care se petrec aici. Nu au putut
fi păcăliţi şi au ales în conse-
cinţă. Ar trebui să fie o lecţie de
viaţă, dar, din păcate, se pare că
nu va fi nici de data aceasta, de-
oarece ea se repetă din patru în
patru ani, o dată cu noile ale-
geri. Ce doresc să spun eu este
însă mai presus de alegeri, de
putere, de conducere şi ţine de
lucruri mult mai profunde,

cum ar fi demnitatea, integritatea, cinstea şi,
alături de ele, dorinţa de a face ceva în viaţă.
Sunt unii care nu înţeleg aceste lucruri. Mai
vreau să spun că suntem cu toţii locuitorii aces-
tei comune. Şi în timpul alegerilor, dar şi după,
ne întâlnim pe stradă şi ne salutăm. Copiii
noştri merg împreună la şcoală, noi muncim, iar
sărbătorile le facem tot împreună... Locuim cu
toţii în acest Dudeştii Noi pe care eu îl doresc
mai frumos, mai bun, mai unit, mai altfel decât
este câteodată. În acest sens trebuie cu toţii să
lăsăm loc de „bună ziua”, trebuie să lăsăm loc să
ne putem privi în ochi cu seninătate şi înainte, şi
după alegeri. Pentru că, mai vreau să spun, ale-
gerile nu sunt doar o „competiţie”, ci şi un fel de
a înţelege lumea în care trăieşti, viaţa şi felul în
care vrei să trăieşti, în acelaşi timp. 

Așadar, cum spuneam, ne așteaptă o muncă
deloc ușoară, dar pe care, alături de noul Consi-
liu Local, de funcționarii publici din primărie
și, nu în ultimul rând, alături de dumneavoas-
tră, suntem capabili să o facem!

Alin NICA, 
primarul comunei Dudeștii Noi

Alegerile au trecut, e vremea să 
ne apucăm din nou de treabă!



      
    

     
        
      

     
      

       
      

 
      

  
   

    
 

   
    
    

    
    

     
   

   
      

    
       

   
      
       

         
         

     
      
   
        

       
     

       
       

       
        
         

     
      

        
       
        

     
         

      
         
     

        
        

          
        

            
      

       
       

    
    

     
      

      
       
      

       
      

      
      
     

     
   

      
         

       
        

        
       

       
      

         
        
        

         
         

        
          

         
       

      
        

      
       

     
  

   

      
     

143

Primăria comunei Dudeştii Noi a primit 
finanţare pentru proiectul de construire a unei
grădiniţe, a cărui valoare se ridică la 500.000 de
euro. Se va realiza o nouă clădire pentru grădi-
niţă, în locul celei existente, o instituţie care va
fi, dă asigurări primarul Alin-Adrian Nica, cea
mai modernă din mediul rural timişean. Pe vii-
tor, aici va exista spaţiu şi pentru o grupă de creşă. 

Actuala grădiniţă va funcţiona în paralel, până
la darea în folosinţă a noii clădiri, urmând ca apoi
să fie demolată, iar în locul ei să fie amenajat un
parc pentru copii, ce va fi deschis şi pentru cetă-
ţenii care locuiesc în această zonă a comunei.

Proiectul noii grădinițe a fost aprobat
spre finanțare

E oficial! Proiectul privind extinderea siste-
melor de alimentare cu apă şi canalizare a fost
aprobat spre finanțare. Valoarea proiectului este
de 1,5 milioane de euro, acesta fiind depus prin
Programul Naţional de Dezvoltare Regională
(PNDR). Astfel, aceste utilități vor fi introduse
în cartierele noi ale comunei, respectiv Solaris IV
și Alexia I, creând condiții civilizate pentru
cetățenii care și-au construit sau cumpărat case
în noile PUZ-uri.

A fost aprobat și proiectul de extindere a
sistemlor de alimentare cu apă și canalizare

Reabilitarea drumului care face legătura între
comuna Dudeştii Noi şi comuna Săcălaz se află
în faza de proiectare, ne-a informat Gheorghe
Tătaru, directorul Direcţiei pentru Administra-
rea Drumurilor şi Podurilor Judeţene.

Vă reamintim că acest drum a fost trecut în ca-
tegoria drumurilor judeţene, pentru ca astfel el
să poată fi asfaltat din fonduri provenind de la
Consiliul Judeţean.

Directorul Gheorghe Tătaru ne-a mai decla-
rat că, după ce proiectul va fi finalizat, acesta va fi
înaintat pentru obţinerea finanţării. O problemă
ar putea exista din cauza schimbării conducerii
CJ Timiş, pentru că nu se ştiu deocamdată care
vor fi priorităţile preşedintelui şi vicepreşedinţi-
lor acestei instituţii. În aceste condiţii, nu se
poate spune, în momentul de faţă, cu exactitate
când vor începe şi când se vor finaliza lucrările la

drumul judeţean Dudeştii Noi – Săcălaz.
Cert este însă că, o dată cu darea în funcţiune

a drumului dintre Dudeştii Noi, Becicherecu
Mic şi Sînandrei, realizarea unei legături asfal-
tate între Dudeştii Noi şi Săcălaz ar contribui la
acea centură a Timişoarei realizată din drumuri
judeţene despre care vorbea, în dese rânduri, şi
primarul comunei Dudeştii Noi, Alin Nica.

A. BORBELY

Reabilitarea Drumului Judeţean 
Dudeştii Noi – Săcălaz se află în faza de proiectare



      
      
        

        
        

      
       
           

      
         
          

         
       

     
 

     
        

     
        

    
      

       
      

      
  

       
      

     
       

      
    

    
         

      
        

 
     

          
     

      
        
     
       

       
         

     
         

     
      
        
      

       
     

 

   
         

Jocul popular tradițional autohton a
fost readus în fața publicului, pentru a
treia oară, în comuna Dudeştii Noi,
unde au participat 13 formații de dan-
suri populare din județele Timiș, Arad,
Caraș-Severin, Serbia, precum şi invi-
taţi din Sibiu și Bulgaria. 

Cu toţii au urcat pe scena Casei de
Cultură din Dudeştii Noi oferind un
spectacol de înaltă ţinută, în cadrul
celei de-a treia ediții a Festivalului-
concurs euroregional „Hora”. 

Evenimentul a fost organizat de
Primăria și Consiliul Local ale comu-
nei Dudeștii Noi și Consiliul Județean
Timiș, prin Centrul de Cultură și Artă
al Județului Timiș, cu scopul de a con-
serva și proteja prin tânăra generație
dansul autentic, ca marcă a propriei
identități etno-culturale. 

O mare însemnătate în acest concurs au avut-
o paşii de coregrafie, ţinuta scenică şi, nu în ulti-
mul rând, costumul popular.

Înainte de a începe festivalul, cei mai tineri
componenți ai Ansamblului „Dudeșteana”, ală-
turi de celelalte ansambluri participante în con-
curs, au fost protagoniștii unei parade a portului
popular, care a fost admirată de mulți dintre

dudeșteni.
Cu acest prilej, Alin Nica, primarul comunei

Dudeștii Noi, a afirmat că investițiile în cultură
sunt foarte importante, chiar dacă vremurile pe
care le traversăm sunt vitrege. 

„Este necesar să investim în cultură, iar în
Dudeștii Noi acest lucru se întâmplă. Investim
în tineri, pentru că ei pot duce mai departe
tradițiile noastre populare. În plus, referindu-mă
la Dudeștii Noi, o comună cu populație etero-

genă, în care oame-
 nii nu sunt chiar în
cele mai bune
relații interumane,
consider că ei se
pot apropia prin
cultură. 

Revenind la
acest eveniment,
țin să specific fap-
tul că Festivalul
«Ho ra» este unicat
în peisajul festiva-
lurilor românești,
fiind dedicat exclu-
siv ansamblurilor și
formațiilor de dan-
satori”.

Festivalul-concurs euroregional „Hora”,
pledoarie pentru păstrarea nealterată 

a dansurilor populare bănățene
Ediția a treia a manifestării artistice a adus pe scena 

Casei de Cultură din Dudeștii Noi unele dintre 
cele mai valoroase ansambluri de dansuri din 

Banatul românesc, Banatul Sârbesc și Bulgaria
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În concurs au fost înscrise: Ansamblul „Ghio-
celul” din Giroc, care a participat cu dans de fete
şi dans de băieţi, sorocarii din Alioş, formaţia de
dansuri din Vinga, formaţia de dansuri din Uzdin
– Serbia, „Zestrea Gugulanilor” din Caransebeş,
„Arădeana” formaţie de dansuri din Arad, 
„Armenişana” de la Armeniş, formaţia de dansuri
maghiare de la Tormac, formaţia de dansuri din
Sintea Mare, formaţia de dansuri germane din
Variaş, „Junii Gugulani” şi „Junii Biledului”.

În afara concursului au participat ansamblu-
rile: „Dudeşteana” din Dudeştii Noi, Şcoala de
dans popular „Ion Macrea” din Sibiu şi Ansam-
blul „Biserce” din Sofia – Bulgaria, care a pre-
zentat trei dansuri din trei zone diferite ale
Bulgariei.

Juriul festivalului a fost alcătuit din profesio-
nişti în domeniu: Maria Dudău, Ilie Macovei,
Nistor Ghimboaşă, Nicolae Stănescu şi Tomiţă
Frenţescu.

Marele Premiu al Festivalului-concurs euro-
regional „Hora” din Dudeştii Noi a fost adjudecat
de formaţia „Zestrea Gugulanilor” din Caranse-
beş. 

Premiul „Petru Pilu” a plecat cu maghiarii din
Tormac, Premiul „Emilian Dumitru” a fost acor-
dat formaţiei „Armenişana”, iar Premiul „Ionel
Marcu” a fost atribuit formaţiei „Arădeana”, ple-
când la Arad. Au mai primit un „Premiu special”
dansatorii din Vinga, iar formaţiei „Ghiocelul”
din Giroc i s-a atribuit o menţiune.

Directorul festivalului, Ciprian Cipu, ne-a de-
clarat, la final, referindu-se la ediția din acest an
a Festivalului „Hora”: „Au fost două specificități
aparte față de edițiile trecute. În primul rând, nu-
mărul de formații: au fost 13 în concurs, față de
12 anul trecut. Au mai participat un ansamblu din
zona Sibiului, Ansamblul „Dudeșteana” și un an-
samblu de copii din Bulgaria. În al doilea rând,
festivalul a crescut în valoare, ceea ce ne obligă să
menținem și chiar să ridicăm ștacheta.  Există o
propunere, va trebui să o studiem, și anume aceea
de a introduce și o secțiune de dansuri bătrânești.
Vom încerca să aducem câteva trupe de dansuri
de bătrâni, pentru a păstra tradiția și pentru ca ti-
nerii din ansamblurile participante să vadă care
este tradiția și specificitatea dansului bătrânesc
fie de la noi din județ, fie din zona Aradului, fie
din zona Carașului sau din țară. Începând din
acest an, nu avem secțiuni separate pentru etnii.
Ansamblurile reprezentând etniile participă di-
rect în concurs. Iar acest lucru s-a dovedit a fi util,
pentru că, iată, au luat un trofeu și un premiu spe-
cial: dansatorii maghiari din Tormac, respectiv
cei bulgari din Vinga. Ca o concluzie, pot să spun
că a fost un plus în ceea ce privește multicultura-
litatea”.
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Felicia Stoian, prezentatoarea festivalului,
realizatoare TV și solistă de muzică populară, ne-
a declarat: „Ediția din acest an a fost mult mai
bună decât cea de anul trecut. Ansamblurile pre-
zente au fost mult mai bine pregătite, în special
cele care au venit cu dansuri mixte, iar
concurența a fost foarte strânsă. Ca și valoare,
ansamblurile au fost destul de apropiate. S-au
detașat cei care au luat Trofeul Ion Marcu și Ma-
rele Premiu, dar în rest au fost foarte apropiați.
Nota secretă a cam făcut diferența și a fost o
inițiativă grozavă a domnului director Ciprian
Cipu. Ca și prezentator, mi-au plăcut foarte mult
nemții. Au reușit să mă facă pe mine, ca și român,
să înțeleg cultura lor tradițională, ceea ce e mare
lucru, iar eu zic că ne-am ales cu un premiu, acela
de a realiza o emisiune de folclor împreună cu an-
samblul. Marele Premiu l-a luat «Zestrea Gugu-
lanilor» din Caransebeș, care a venit cu jocuri din
Banatul de munte, jocuri bărbătești. Și cei de la
«Arădeana», un ansamblu privat, susținut chiar
de tinerii care vin și dansează, au luat locul I
practic. Festivalul a fost o reușită și îi felicit foarte
sincer pe organizatori. Îmi doresc ca astfel de fes-
tivaluri să mai aibă loc, pentru că jocul popular
este foarte important”.

Nistor Ghimboașă, de la Centrul de Cultură
din Reșița, membru al juriului, ne-a făcut cunos-
cute impresiile sale despre această ediție a Festi-
valului „Hora”: „Organizarea a fost ireproșabilă.
Spun asta în cunoștină de cauză, pentru că am
fost la multe festivaluri și în zona noastră, dar și
în străinătate. Nici nu putea fi altfel, pentru că
domnul Ciprian Cipu este un profesionist. Și ju-
riul a fost unul de specialitate și cred că premiile
au fost acordate după merit. Toate formațiile de
dansuri încep să fie din ce în ce mai bune. Mie
mi-au plăcut maghiarii de la Tormac, germanii
de la Variaș, care au avut evoluții foarte bune și
mă bucură faptul că sunt aici, cu noi, în comuni-
tate. De altfel, toate formațiile au fost bune. De-
partajarea a fost foarte greu de făcut, dar eu zic
că valoarea și-a spus cuvântul”.

Tomiță Frențescu, instructor coregraf și mem-
bru al juriului, ne-a declarat: „Dacă privim per
ansamblu și ca fost membru în juriile celorlalte
două ediții, aș putea spune că festivalul a crescut
calitativ și cantitativ, evoluând în concurs 13 gru-
puri de dansatori. Jurizarea a fost foarte grea,
pentru că cel puțin șase-șapte formații puteau să
aspire la marele trofeu. Dar cred că totuși, la
urma urmei, premiile acordate au fost decernate
pe merit. Ca un lucru pe care l-am remarcat, a
fost prezența grupului de la Arad, care a evoluat
foarte bine. Foarte bune au fost și formațiile re-
prezentând minoritățile naționale și chiar cea din
Tormac a luat și un premiu”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Finalul de an școlar a fost marcat, la Dudeștii Noi, de toți elevii. La Casa de Cultură, la
Grădiniță ori la Școala Gimnazială, elevii au pregătit o serie de momente artistice: cântece,
dansuri, poezii, scenete. Le urăm tuturor vacanță plă cu tă!

Serbări de final de an școlar la 
Școala Gimnazială Dudeștii Noi    

         
  

      

   
       
  

        

  
        

 
       

      
 

     
    

    
    

       
        

  
       

 

  
      

      
    
     
      

      
      

   

   
  
  

       
    

  
        

        
    

      
     

    
   

     
    

       
      

       
    

       
   

   
     
  
   
     

      



                 
             

         

       
   

148

Ion îi spune Măriei:
- Tu, Mărie, mai știi inelul ăla fain pe care

l-am pierdut? 
Știi ce-am găsit azi când veneam spre

casă?
- Ai găsit inelul?
- Nu! Am găsit gaura din buzunar prin

care o căzut...

•••

Un polițist găsește un pinguin și îl duce la
secție.

Șeful îl apostrofează:
- Ce faci cu pinguinul ăsta? Du-l la gră-

dina zoologică!
A doua zi apare polițistul cu tot cu

pinguin.
- Măi, ți-am zis să-l duci la

grădina zoologică.
- Am fost ieri la grădina

zoologică. Azi mergem la ci-
nema...

•••

Un angajat intră în biroul
șefului, smulge cablul telefonic din
perete, îi aruncă hârtiile pe jos, îi toarnă
cafeaua pe cap și dă să-l bată. Colegii din
birou strigă: 

- Oprește-te, noi am glumit, nu ai câștigat
la loto.

•••

La Naţiunile Unite:
- Cu ce dotare logistică poate participa

Albania la forţele de menţinere a păcii?
- Vă dăm un tanc!
- Nu se poate, doar unul?
- Bine, vi le dăm pe amândouă.

•••

De ce ies submarinele albaneze la supra-
faţă din două în două minute? 

Ca să respire vâslaşii…

Barmanul către un client:
- Ce bei?
- Alocaţia copiilor!

•••

- Azi mi-am făcut CV-ul, l-am scris, l-am
redactat, apoi m-a pufnit plânsul.

- De ce?
- E păcat să trimiţi un asemenea om la

muncă.

•••

Moşul şi baba adorau să se joace de-a v-aţi
ascunselea. Dimineaţa, baba ascundea ţuica,

iar dacă până seara moşul n-o găsea,
venea rândul babei să se ascundă.

•••

Până acum eram sărac, dar
mi-am cumpărat un dicţionar
de sinonime şi acum sunt ne-

voiaş, sărman, oropsit şi necăjit.

•••

„S-aveţi o zi bună!”, ne-a zis şefu’ azi-
dimineaţă. Aşa c-am plecat cu toţii acasă.

•••

În Veneţia, când ţi se scufundă o ambar-
caţiune, ți se transmit gondoleanţe!

•••

Cică acum, în Parlament, în loc de pre-
zent, se strigă nevinovat.

•••

Copilul îşi întreabă părinţii:
- Ce-mi luaţi de ziua mea?
- O chitară.
- Am deja chitară.
- Ştim. Ţi-o luăm de tot.

Glume • Glume • Glume • Glume
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Curiozități din lumea care ne înconjoară
• Cu cei 1.000 de km lungime şi cu o su-

prafaţă totală de 371.000 km², Marea Cas-
pică e cel mai mare lac din lume (cu apă
sărată), ţărmurile sale fiind împărţite între
Rusia, Azerbaidjan, Iran, Turkmenistan şi
Kazahstan.

• În 1943, într-un lan de porumb din
Mexic s-a ivit o fisură, apoi au ieşit gaze şi
praf; a doua zi de dimineaţă era deja format
un con de 9 metri, din care erau azvârlite pie-
tre şi cenuşă. 

După un an, conul vulcanului se înălţa la
300 de metri şi deja îngropase sub lavă un în-
treg sat. Paricutin a fost primul vulcan atent
studiat de specialişti chiar din momentul
formării sale.

• Marea Sargaselor din sudul Insulelor
Bermude, cunoscută pentru „pădurile” sale
de alge, se roteşte permanent în sensul acelor
de ceasornic, împinsă de curenţii Atlanticu-
lui.

• În Lacul Malawi din sud-estul Africii
trăiesc cele mai multe specii de peşti dintr-o
sursă de apă dulce continentală, peste 1.000,
90% din ele fiind endemice.

• Numele Mării Caraibelor vine de la cu-
vântul indian carib, ce însemna persoană,

însă el a ajuns să fie preluat sub forma de ca-
nibal: canibalismul la această populaţie ame-
rindiană era practicat rar şi doar în legătură
cu ritualurile războinice, fapt pe care primii
europeni ajunşi în zonă nu l-au înţeles; ei au
crezut că toţii indienii erau mâncători de oa-
meni.

• În localitatea Brignoles din Franţa a plo-
uat în 1973 cu… broscuţe; o coloană de aer
cu circulaţie rapidă a ridicat sute de amfi-
bieni dintr-o zonă mlăştinoasă şi i-a aruncat
peste oraşul din Provence.

• Muntele Roraima, cel care l-a inspirat pe
Sir Conan Doyle să scrie „O lume dispă-
rută”, e cel mai înalt tepuy (sălaş al zeilor)

din cei 100 ai întregii lumi, adică un bloc de
gresie colosal, ridicat la 2.000 de metri de-
asupra junglei de la graniţa Venezuelei cu
Brazilia şi Guyana.

• În apropierea coastelor Trinidadului
(Marea Caraibelor) există vulcani noroioşi
subacvatici, a căror pastă fluidă iese de sub
valuri şi formează insule, unele dispărând re-
pede, altele devenind casă pentru păsările
din zonă.

• Cel mai vechi parc naţional din lume este
Yellowstone (S.U.A.), creat în 1872.

MMMMuuuunnnntttteeee lllleeee  RRRRoooorrrraaaaiiiimmmmaaaa
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După o duminică a Rusa-
liilor ploioasă, cu cantități
considerabile de apă și descăr-
cări electrice, luni a venit pră-
pădul peste localitatea
noastră. În jurul serii, după
câteva rafale de vânt și o
ploaie zdravănă, fenomenul s-
a intensificat prin apariția
unor bucăți de grindină apro-
ximativ de dimensiunea unui
ou. Zgomotul puternic a spe-
riat localnicii, care se așteptau
la ce este mai rău. Din fericire,
momentul nu s-a prelungit
prea mult, astfel că pagubele
din vatra satului nu au fost de
ordin mare. Cu toate acestea,
au existat localnici mai puțin norocoși, care au
fost privați de energia electrică până în ziua ur-
mătoare, astfel că disconfortul a fost pe măsură.
Deși cantitatea de precipitații a fost considera-
bilă, nu s-au înregistrat inundații sau băltiri, care
să pună în dificultate traiul locuitorilor comunei
Dudeștii Noi.

Dacă vorbim despre culturile agricole, datele
problemei se schimbă, întrucât acestea au fost vi-
zibil distruse. Cea mai afectată este rapița, care,
după cum spun fermierii dudeșteni, a fost pusă la

pământ. Cam de același tratament au avut parte
si culturile de păioase rămase nerecoltate.
Această situație îi afectează atât pe marii fer-
mieri, cât și pe cei mici, pentru că, din start, cul-
turile însămânțate în toamna anului trecut nu vor
mai aduce profit. În cel mai fericit caz, semințele
vor încolți și vor fi vândute ca furaj, la un preț
mic. Culturile însămânțate în primăvară au re-
zistat în fața fenomenelor meteorologice, astfel
că floarea-soarelui și porumbul au fost ușor
atinse de grindină la frunze, iar după cum spun
specialiștii în agricultură, acest fapt nu va afecta

producția la hectar. În ceea ce
privește lanurile distruse, lu-
crătorii terenurilor pot de-
pune cereri de constatare în
teren a pagubelor la sediul
primăriei. În urma centraliză-
rii rezultatelor, dosarele vor
merge mai departe, înspre
instituțiile abilitate, care vor
stabili în ce fel vor sprijini fer-
mierii pentru pierderile înre-
gistrate.

În momentul de față, mer-
curul din termometre a înce-
put să crească și să aducă un
disconfort oamenilor, anima-
lelor sau culturilor agricole.
Trecem de la o extremă la alta,
iar acest lucru pare să nu se
schimbe. Nu ne rămâne de
făcut decât să vedem ce ne re-
zervă vara și ce foloase vom
culege în toamna acestui an.

Daniela PETRUȚ

Grindină-gigant în comuna 
Dudeștii Noi
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Ziua de 26 iunie a fost
proclamată Ziua Drapelului
Național prin Legea nr. 96
din 20 mai 1998. Conform
legii, această zi va fi marcată
de către autoritățile publice
și de celelalte instituții ale
statului prin organizarea
unor programe și manifes-
tări cultural-educative, cu
caracter evocator sau
științific, consacrate istoriei
patriei, precum și prin cere-
monii militare specifice, or-
ganizate în cadrul unităților
Ministerului Apărării
Naționale și ale Ministerului
de Interne.

În 1834, când Țările Române au început să se
dezvolte din punct de vedere economic, când
conștiința națională cerea unitatea și libertatea
țării, domnitorul Țării Românești, Alexandru D.
Ghica Vodă, a obținut de la otomani învoirea „de
a pune steag românesc corăbiilor negustorești și
oștirii”.

Steagul destinat corăbiilor avea două culori
(galben și roșu), cel atribuit armatei era compus
din trei (roșu, galben și albastru) și un vultur la
mijloc. Acesta este socotit drept începutul adop-
tării tricolorului pe pământ românesc.

O informație o descoperim printre mărturiile
unui francmason Jean Alexandre Vaillant, (che-
mat și stabilit în Muntenia în 1830, profesor și
director al Colegiului „Sf. Sava” din București
1831-1834), potrivit căruia tricolorul ar fi flutu-
rat pentru prima dată în ziua de 29 iulie 1839, pe
muntele Pleșuva (zona Comarnic – jud. Prahova)
Astfel, arborarea de către Vaillant a tricolorului
ca drapel al Principatelor este, poate, cea mai
veche atestare documentară a acestui fapt.

Tricolorul românesc era cunoscut încă din de-
ceniul 4 al secolului XIX drept simbol național
cu cel puțin un deceniu înainte de oficializarea
sa.

În timpul revolutiei de la 1848 Tricolorul a
fost adoptat ca simbol al națiunii în prima zi a
victoriei revoluției burghezo-democratică (1848-
1849), 14/26 iunie, când a avut loc abdicarea
domnitorului Gheorghe Bibescu, instaurarea
Guvernului provizoriu de la București și pro-
mulgarea decretului nr. 1 de instituire a drapelu-
lui național.

Revoluționarii de la 1848, atât cei din Transil-
vania, cât și cei din Țara Românească, au arbo-
rat steagul tricolor, ca simbol al luptei lor, având
inscripționat lozinca: „Frăția”: „Dreptate –

Frăție” și dându-i denumire de „stindard al
libertății”. O lună mai târziu, „văzând cu nu s-a
înțeles încă cum trebuiesc făcute stindardele
naționale”, decretul guvernamental nr. 252, din
13 iulie 1848, preciza din nou că „stindardele vor
fi tricolore. Culorile sunt: albastru închis, galben
deschis și roșu carmin”. Ele vor fi dispuse vertical
și vor fi aranjate în ordinea următoare: „lângă
lemn vine albastru, apoi galben și apoi roșu fâl-
fâind“. În Adunarea populară desfășurată pe dea -
lul Filaretului din București, în ziua de 15 iunie
1848, s-a celebrat ziua de 11 iunie, începutul
revoluției, „zi de mântuire pentru toată Româ-
nia”, sub flamurile tricolore. Tot în acel an istoric
1848, în acea impresionantă Adunare de la Blaj,
3/15 mai, s-a înălțat „flamura cea mare tricoloră
a națiunii române”, a întregii națiuni române.

Potrivit unei alte ipoteze tricolorul se impune
ca drapel național in 1859, odată cu dubla alegere
a lui Alexandru Ioan Cuza, culorile steagului
fiind dispuse însă pe orizontală. Primul drapel
din 1859, aflat în uz pina in 1862, a avut fîșia al-
bastră plasată sus, urmând ca, în a doua parte a
domniei lui Cuza, fîșia roșie sa fie dispusă pe par-
tea superioară. După venirea lui Carol I, steagu-
rile vor avea benzile dispuse pe verticală,
România aliniindu-se astfel regulilor respectate
de steagurile europene.

Ziua Drapelului Național a fost instituită
pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Gu-
vernul revoluționar a decretat ca Tricolorul -
roșu, galben și albastru - să reprezinte steagul
național al tuturor românilor; cele trei culori
împărțite în mod egal reprezintă principiul
egalității, orientarea culorilor în sus semnifică
verticalitatea, cifra trei este numărul perfect, pe
lângă țara noastră mai existând alte trei țări eu-
ropene tradiționale cu steagul tripartit în mod
egal și vertical: Franța, Italia și Belgia.

Ziua Drapelului Național
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Sfântul Ioan Botezătorul este justi@cat prin
viaţa şi activitatea sa, dar şi pentru ajutorul
primit la rugăciunile @ecăruia dintre noi, căci
dorinţa sa era aceea de a întoarce lumea de pe
marginea prăpastiei. Înţelegem această chemare
şi prin aceea că mama sa, Elisabeta, era o sfântă
între mame, iar tatăl său, preotul Zaharia, era
confundat cu jertfelnicul de pe care se ridicau zil-
nic pentru popor rugăciuni către Dumnezeu.
Mai mult, Elisabeta era mătuşa S@ntei Fecioare
Maria şi ea o îndrumase permanent pe calea
virtuţii şi cinstei. În acest climat de evlavie, în
această familie respectată şi în această casă unde
sinceritatea, respectul şi încrederea erau călăuze,
se naşte pruncul Ioan.

Copilăria şi-a petrecut-o în familie, dar
simţind chemarea pustiului cu bogăţia sa
duhovnicească, părăseşte vatra familială, după ce
ambii părinţi trecuseră în lumea veşniciei.
Tradiţii sunt multe, descoperiri arheologice dau
noi amănunte despre vieţuitorii Văii Iordanului,
dar activitatea propriu-zisă a lui Ioan
Botezătorul începe la vârsta majoratului, adică la
30 de ani. Se purta îmbrăcat simplu şi se hrănea
cu vegetale pentru a ajunge să-şi stăpânească
trupul şi cugetul. Predica sa era obişnuită, dar
pătrunzătoare: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat
împărăţia Cerurilor...” (Matei 3, 2); „Iată toporul
stă la rădăcină şi pomul care nu face roade se va
tăia şi se va arunca în foc...” (Luca 3, 9). Îl
urmează mulţimile şi îşi face nenumăraţi ucenici.

Faima sa era cunoscută şi săgeţile dreptăţii erau
aruncate chiar în palatul regelui, care se
căsătorise cu Irodiada, cumnata sa. Lumea cerea
botezul pocăinţei, căutând o redeşteptare
spirituală. Viaţa Sfântului Ioan Botezătorul con-
stituia mărturia alegerii sale ca profet, faptele
sale dovedeau dragostea lui faţă de popor, suAe-
tul său era plin de înţelepciune şi prevedere, încât
răutatea era dată în vileag (Luca 3, 7), numindu-
i pe cei răi „pui de vipere”.

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

• Iisus este Dumnezeu pe pământ şi om în cer.

• Rugăciunea este o iarbă de vindecare şi de
folos, dar, dacă nu ştim unde se cade s-o punem,
nu vindecă boala noastră.

• Orice treabă s-o începi cerând binecu-
vântarea lui Dumnezeu şi s-o isprăveşti
mulţumind Lui, în tot locul să binecuvânteze 
suAetul tău pe Domnul.

• Cauţi bogăţie? Fă-ţi-L prieten pe Dumnezeu
şi eşti cel mai bogat.

• Bogat nu este cel care a dobândit multe, ci
acela care a dăruit multe.

• Când noi înşine nu suntem convinşi de
adevăr, cum să-i convingem şi pe alţii?

• Toţi suntem @ii unei mari familii.

• Cinsteşte-L deci pe Dumnezeu, împărţind
averea ta cu cei săraci: căci lui Dumnezeu nu-I
trebuie potire de aur, ci suAete de aur.

• Munca este folositoare nu doar pentru
stăpânirea corpului, ci şi pentru dragostea faţă de
aproapele nostru, ca Dumnezeu să dea prin noi
cele necesare altora.

• Mai vrednice de crezare sunt cuvintele lui
Hristos, decât văzul nostru.

• Cel ce crede că are totul, nu are nimic.

• Cel ce se înalţă împotriva oamenilor, se va
înălţa şi împotriva lui Dumnezeu.

• A iubi cineva pe cel drag este un lucru al @rii;
a iubi cineva şi pe vrăjmaşi este un lucru al harului.

• Nu este bun mai mare decât a @ prietenul lui
Dumnezeu.

Din cugetările Sfântului Ioan Gură de Aur
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Petru era Dul pescarului Iona, din Betsaida şi
frate cu Andrei, „cel dintâi chemat”. Era căsătorit
şi locuia în Capernaum. Numele său era Simon,
dar Iisus i-a dat numele simbolic de Petru sau
Chefa (care înseamnă „piatră”). Înainte de a-l
cunoaşte pe Iisus, el fusese ucenic al lui Ioan
Botezătorul. După o pescuire minunată pe Lacul
Ghenizaret (Marea Galileii), Iisus l-a chemat să
devină „pescar de oameni”, alături de fraţii Iacov
şi Ioan (Luca 5, 8 – 11), urmându-L apoi pre-
tutindeni. Fiind cel mai în vârstă dintre Apostoli,
s-a bucurat de o cinstire deosebită în rândul lor.
El a fost acela care, în localitatea Cezareei lui
Filip, la întrebarea lui Iisus: „Voi cine ziceţi că
sunt?”, a mărturisit, în numele tuturor Aposto-
lilor, dumnezeirea Sa: „Tu eşti Hristos, Fiul lui
Dumnezeu” (Matei 16, 15 – 16). La aceste cu-
vinte, Iisus i-a dat cunoscutul răspuns: „Tu eşti
Petru (piatra) şi pe această piatră voi zidi Biserica
Mea şi porţile Iadului nu vor birui” (Matei 16,
18).

Pavel care la naştere s-a numit Saul, era din
seminţia lui Veniamin, originar din oraşul Tars,
capitala provinciei Cilicia, din Asia Mică. A venit
de tânăr în Ierusalim, ca să înveţe în şcoala unui
renumit învăţător al Legii Vechi, cu numele
Gamaliel, ca să devină el însuşi învăţător de Lege
(„rabi”). În curând se manifestă ca un înverşunat
prigonitor al creştinilor. 

El a fost cel care a păzit hainele ucigaşilor
primului martir, arhidiaconul Ştefan, „suEând
ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor Dom-
nului” (Faptele Apostolilor, 9, I). A devenit el
însuşi „ucenic” prin primirea botezului creştin,
în Damasc, de la Anania. A primit apoi,
împreună cu Petru, moartea martirică, la Roma,
în aceeaşi zi, la 29 iunie 67.

SDnţii Apostoli Petru şi Pavel

Râvna Apostolului
Petru după Înviere

Deşi Dumnezeu, în a Sa iconomie, a
îngăduit ca Petru să cadă în păcatul
lepădării de Domnul şi Mântuitorul
nostru de trei ori, totuşi El îl ridică şi îl
îndreptează prin pocăinţă unită cu în-
tristare amară. 

Sfântul Petru a fost primul din cei
doisprezece care a fost socotit vrednic
să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos în-
viat, după cum relatează Evanghelistul
Luca: „Ziceau că a înviat cu adevărat
Domnul şi S-a arătat lui Simon” (Lc.
24, 34); şi Apostolul Pavel spune acelaşi
lucru: „Căci v-am dat, întâi de toate,
ceea ce şi eu am primit, că Hristos a
murit pentru păcatele noastre după
Scripturi; şi că a fost îngropat şi că a în-
viat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a
arătat lui Chefa, apoi celor dois-
prezece” (I Cor. 15, 3-5).

Mucenicia Sfântul Apostol
Pavel la Roma

Data pătimirii Apostolului Pavel este variat citată de is-
toricii bisericeşti: Gaius, cronicarul bisericesc, Zeferinus,
Episcopul Romei şi Dionisie, Episcopul Corintului, susţin
că Apostolii Petru şi Pavel au fost martirizaţi împreună în
acelaşi an, în aceeaşi zi, 29 iunie 67 d.Hr., în cel de-al treis-
prezecelea an al domniei lui Nero. Relatarea morţii sale
muceniceşti din 29 iunie 67 spune că în timpul ultimelor
zile din viaţa lui pământească, Sfântul Apostolul Pavel a
fost întemniţat împreună cu Sfântul Apostol Petru în în-
chisoarea Mamertino din Roma. De aici, ambii apostoli au
fost luaţi împreună ca să De executaţi din porunca lui Nero.
Apostolii şi-au luat rămas bun unul de la altul în afara
porţilor oraşului (în locul numit acum Poarta Sfântului
Pavel/Porta San Paolo).

După ce a fost adus la locul execuţiei, Sfântul Apostol
Pavel, în aşteptarea morţii sale muceniceşti, a fost reţinut
aici pentru scurtă vreme într-o temniţă separată. Când a
sosit clipa execuţiei, el însuşi şi-a plecat capul sub sabia
călăului, iar acesta i l-a tăiat. Din rană a izvorât lapte şi
sânge. Atunci când capul a căzut şi s-a rostogolit lovind de
trei ori pământul, în acele trei locuri au apărut trei izvoare
cu apă proaspătă care nu au secat nici în ziua de astăzi.
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HOROSCOP 2017
Rac (22 iunie - 22 iulie)

Viață
socială și
personală

În 2017 trebuie să ieși din zona ta de con-
fort și să îți pui planurile în aplicare. Cei

din jurul tău vor 5 surprinși de această nouă
perspectivă, dar nu te vei lăsa in6uențat/ă.
Nu te mai stresa atât de mult și pornește la
drum cu multă încredere, vigoare și ener -
gie. Cea de-a doua jumătate a lui 2017 ar
putea aduce probleme din trecut, dar nu

te speria, pentru că vei trece peste ele.
Acest an îți va aduce multe

oportunități. Nu visa cu ochii
deschiși și începe să lucrezi

pentru a-ți materializa
toate visele.

Dragoste
În 2017 viața ta amoroasă

va 5 pe un drum ascendent.
Vei putea rezolva orice dispută
care a afectat cuplul în ultima

perioadă. Vei avea câteva răbufniri
emoționale, dar nu uita că trebuie să
îți păstrezi calmul. Vei avea parte de
dezamăgiri, dar acestea vor 5 și bune

șanse de a schimba ceva la tine. 
Vei 5 mult mai deschis/ă și mai apropiat/ă
față de partener/ă în 2017. Spre jumătatea

anului, totul se va rezolva în relația de cuplu,
iar sfârșitul anului te va găsi într-o relație

plină de armonie, în ciuda începutului de an
turbulent. Mai multe divergențe ar putea

apărea pe parcursul anului, iar tu va trebui să 5i
primul/prima care încearcă să le rezolve. Noi

relații și întrevederi vor marca acest an.
Pentru cei fără partener, acest an va 5 propice.
Esti predispus/ă să cunoști pe cineva în prima

parte a acestui an, ceea ce îți provoacă multe sen-
timente plăcute, deși o relație cu această

persoană nu se va întrevedea imediat.
Totuși, coexistența lui Venus și a lui Neptun în
zodia Pesti de la începutul lunii aprilie va primi
un impuls și de la tranzitul lui Jupiter prin zodia

Racului. 
Toată această activitate a semnelor de apă este
de bun augur asupra ieșirilor în oraș, a nopților

calde și relaxante.
Ocazie bună pentru a duce relația la un alt
nivel se poate întrevedea la sfârșitul lunii
iulie, când Luna,Venus și Mercur se vor

poziționa în semnul tău. Atât Luna, cât și
Venus, în special, vor face casă bună cu
Neptun în Pești, în timp ce Soarele se
întâlnește cu zodia Leului, pentru a te
avertiza asupra pericolelor care pân-

desc asupra stabilității relației ac-
tuale. Chiar dacă lucrurile pot

scăpa de sub control, tu și
partenerul/a puteți liniști

apele. Poți evita ca o
discuție să se transforme

într-o ceartă sau un
adevăr într-o

minciună.

Carieră
și bani

În acest an, Racilor le va 5 mai
greu în ceea ce privește cariera în

special dacă nu bene5ciază de ajutor.
Cu toate acestea, munca în echipă și co-
operarea în afaceri le va 5 prielnică. Cre-
ativitatea va 5 punctul tău forte, iar ideile

tale originale vor 5 puse în valoare, cu
siguranță. Vei întâmpina câteva obstacole
în ceea ce privește relaționarea cu superi-
orii, colegii și partenerii de afaceri, dar nu
trebuie să le iei prea în serios ci să îți con-

tinui munca. Timpul va 5 de partea ta,
dar ai grija să nu depășești anumite

termene. Planetele sunt perfect aliniate
pentru ca tu să excelezi în domeniul

profesional în ciuda tuturor
greutăților și obstacolelor în-
tâmpinate. Nu îți pierde indi-

vidualitatea în procesul de
rezolvare a con6ictelor

profesionale.
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Zi de vară

Linişte. Căldură. Soare.
Sălciile plângătoare

Stau în aer, dormitând.
Un viţel în râu s-adapă
Şi-o femeie, lângă apă,
Spală rufele, cântând.

Şi din vale abia vine
Murmur slab, ca de albine,

Somnoros şi uniform:
Râul, strălucind în soare,

Ceartă sălciile, care
Toată ziulica dorm.

Sub o salcie bătrână
Şi cu-o carte groasă-n mână

Care-mi ţine de urât,
M-am culcat în fân pe spate, -

Somnul lin, pe nechemate,
A venit numaidecât.

Cântec, murmur, adiere
De zefir în frunze piere
Şi rămâne doar un glas

Care umple valea-ngustă.
Ia te uită, o lăcustă

Mi-a sărit tocmai pe nas!
George TOPÂRCEANU
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IULIE – CUPTOR
(31 de zile; ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)

1 S †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din
Roma          

2 D Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod 
Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului  
Duminica a 4-a după Rusalii; Ap. Romani 6, 18-23; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii
sutaşului); glas 3, voscr. 4

3 L Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul Constantinopolului
4 M Sf. Ier. Andrei, arhiepiscopul Cretei; Sf. Cuv. Marta                                                                                  
5 M † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie 
6 J Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din  Roma
7 V Sf. Mare Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon; Sf. Mc. Evanghel
8 S Sf. Mare Mc. Procopie şi mama sa, Sf. Mc. Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet preotul şi Astion

monahul
9 D Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie, episcopul Tavromeniei, şi Chiril, episcopul Gortinei                                        

Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea
celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr. 5

10 L Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei 
11 M Sf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Rusiei
12 M (†) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc.

Proclu şi Ilarie; Sf. Cuv. Mihail Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul (Dezlegare
la pește)

13 J Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; Sf. Cuv. Sara
14 V Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15 S Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei
16 D Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai lui; Sf. Mc. Iulia

Duminica a 6-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Ap. Romani
12, 6-14; al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din 
Capernaum); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 5, voscr. 6

17 L Sf. Mare Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, episcopul Ionopolei 
18 M †) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum; Sf. Cuv. Pamvo
19 M Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim

de Sarov 
20 J †) Sfântul şi slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul
21 V Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafael şi Partenie, de

la Agapia Veche
22 S Sf. Mironosiţă şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 D Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie şi Valeria

Duminica a 7-a după Rusalii; Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi
orbi şi a unui mut din Capernaum); glas 6, voscr. 7                                                                                                          

24 L Sf. Mare Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen 
25 M Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinţi de la 

Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia  
26 M Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la

Muscel
27 J † Sf. Mare Mc. şi Tămăduitor Pantelimon                                                                      
28 V Sf. Ap. şi Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
29 S Sf. Mc. Calinic, Veniamin şi Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi 
30 D Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Sfinţit Mc. Valentin, episcopul Umbriei

Duminica a 8-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22 (Înmulţirea 
pâinilor); glas 7, voscr. 8

31 L Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. şi Dreptul Iosif din
Arimateea (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
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S-a întâmplat în luna iulie
2 iulie

S-a născut Octavian Paler eseist, un reputat
jurnalist şi editorialist român comentator al 
fenomenelor politice şi culturale româneşti
(1926)

4 iulie
Ziua Proclamării Independenţei Statelor

Unite ale Americii (1776)

6 iulie
Savantul francez Louis Pasteur a folosit pen-

tru prima dată vaccinul antirabic (1885)

8 iulie
S-a născut Ferdinand von Zeppelin, con-

structorul dirijabilului (1838)

9 iulie
Johannes Kepler a publicat lucrarea „Myste-

rium cosmographicum”, în care menţionează
şase planete (1595)

10 iulie
S-a născut Marcel Proust, scriitor și estetician

francez, autor al celebrului roman „În căutarea
timpului pierdut” (1871)

11 iulie
Dimitrie Cantemir este ales membru de

onoare al Academiei din Berlin (1714)

12 iulie
S-a născut Amedeo Modigliani, pictor şi 

sculptor italian (1884)

14 iulie
Ziua Națională a Franței

16 iulie
Filip Moldoveanul a tipărit la Sibiu „Catehis-

mul românesc”, prima carte tipărită în limba ro-
mână (1544)

S-a născut poetul simbolist, publicistul şi tra-
ducătorul Dimitrie Anghel (1872)

17 iulie
S-a născut Alexandru Treboniu Laurian, filo-

log, istoric, publicist şi om politic, membru fon-
dator al Societăţii Academice Române (1810)

19 iulie
S-a născut Vladimir Vladimirovici Maia-

kovski, poet şi dramaturg rus (1893)

21 iulie
S-a născut scriitorul american Ernest Miller

Hemingway, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură pe anul 1954 („Adio, arme!”, „Zăpe-
zile de pe Kilimanjaro”, „Bătrânul şi marea”)
(1899)

24 iulie
S-a născut scriitorul francez Alexandre

Dumas (tatăl), autorul celebrelor romane istorice
„Cei trei muschetari”, „Regina Margot”, 
„Contele de Monte–Cristo” (1802)

26 iulie
S-a născut dramaturgul de origine irlandeză

George Bernard Shaw, laureat al Premiului
Nobel pentru Literatură pe anul 1925 („Pygma-
lion”, „Sfânta Ioana”, „Candida”) (1856)
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Odată cu constituirea noului consiliu local al
comunei Dudeștii Noi, pentru mandatul 2016-
2020, activitatea din cadrul organismului deci-
zional suprem a început să se contureze. Printre
primele directive supuse votului a fost nominali-
zarea consilierilor locali pe sectoarele adminis-
trative. Conform Hotărârii Consiliului Local
80/11.07.2016, distribuirea s-a făcut după cum
urmează:

Stelian-Ioan BUTARIU - sectorul adminis-
trativ I;

Maria CÎRJĂ - sectorul administrativ II; 

Dumitru-Florin SÂRCA - sectorul adminis-
trativ III;

Daniel-Emanuel LUPAȘTEAN - sectorul
administrativ IV;

Camelia MINGEA - sectorul administrativ
V;

Rodica CONDEESCU - sectorul administra-
tiv VI;

Adrian-Leonida CAPSALI - sectorul admi-
nistrativ VII;

Maria GAȘPAR - sectorul administrativ
VIII;

Marius-Cosmin POROJAN - sectorul admi-
nistrativ IX;

Constantin PREȘEA - sectorul administrativ
X;

Carmen-Livia SIMINIC - sectorul adminis-
trativ XI;

Grigore-Bogdan RIȘCO - sectorul adminis-
trativ XII.

Astfel, fiecare consilier local are în aria de
competență mai multe artere din localitatea

Dudeștii Noi. Cele douăsprezece sectoare admi-
nistrative cuprind următoarele străzi:

Sectorul administrativ I: FILIP BEISSER,
VERDE, ALEEA VIILOR;

Sectorul administrativ II: POȘTEI, BALTA
NEAGRĂ, DUZILOR;

Sectorul administrativ III: CALEA BECI-
CHERECULUI, DEALULUI;

Sectorul administrativ IV: CALEA HODO-
NIULUI, CERBULUI;

Sectorul administrativ V: CALEA SÂNAN-
DREIULUI;

Sectorul administrativ VI: SURDUC, NU-
FERILOR, SCURTĂ, ALBASTRĂ, LILIA-
CULUI;

Sectorul administrativ VII: MACILOR,
ȘCOLII VECHI, LABIRINT;

Sectorul administrativ VIII: CALEA
TIMIȘOAREI, CĂMINULUI, CARPAȚI;

Sectorul administrativ IX: RĂSĂRITULUI,
GĂRII, OITUZ, SOARELUI;

Sectorul administrativ X: ROZELOR,
PĂCII, LIVEZII;

Sectorul administrativ XI: SOLARIS 1, SO-
LARIS 2, ALEXIA 1;

Sectorul administrativ XII: PĂDURICII,
MĂRĂȘEȘTI, BALTA VERDE.

Potrivit actului normativ sus-menționat, vi-
ceprimarului nu i s-a alocat nici un sector admi-
nistrativ, întrucât acesta, conform atribuțiilor
delegate de către primarul comunei, este respon-
sabil de soluționarea tuturor problemelor
gospodărești și edilitare din comuna Dudeștii
Noi. Daniela PETRUȚ

Consilierii locali, nominalizați 
pe sectoarele administrative
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Primăria comunei Dudeștii Noi a depus spre
Ananțare din fonduri europene proiectul de
restaurare a Bisericii Romano-Catolice Sfântul
Vendelin și de transformare a acesteia în obiec-
tiv turistic. De asemenea, prin proiectul depus în
cadrul Programului Operațional Regional
(POR) 2014-2020 se prevede amenajarea unui
parc în grădina lăcașului de cult și transformarea
casei parohiale într-un muzeu al șvabilor
dudeșteni.

„Biserica Romano-Catolică Sfântul Vendelin,
construită între anii 1750-1751, este monument
istoric și este cea mai veche biserică șvăbească din
Banat. Din nefericire, aceasta se aBă acum într-o
stare avansată de degradare. Însă, dacă se obține
Ananțarea pentru acest proiect, întreaga zonă din
jurul bisericii se va transforma într-un punct de
atracție atât pentru dudeșteni, cât și pentru
turiști”, ne-a declarat Alin Nica, primarul co-
munei Dudeștii Noi.

Despre această inițiativă a administrației lo-
cale din Dudeștii Noi de a transforma acest monu-
 ment istoric, dar și centrul comunei, într-un
punct de atracție, am stat de vorbă cu reprezen-
tantul Armei care a întocmit proiectul, Volga
Proiect.

„Este primul astfel de proiect, depus în cadrul
POR 2014-2020, Axa 5.1, în domeniul cultural
depus în regiune, ceea ce poate constitui un avan-
taj. Prin el, încercăm, pe lângă renovarea bisericii
care este monument istoric, și revigorarea
turistică a comunei, având așteptări ca în jur de
300 de turiști să viziteze anual acest ansamblu
arhitectural, ceea ce ar însemna un pas înainte.
Referindu-mă la restaurarea bisericii Sfântul
Vendelin, aceasta include, pe lângă alte lucrări
necesare, renovarea clopotelor și a orgii. Grădina
din jurul bisericii se va transforma într-un parc
ce va avea o fântână arteziană, arbori rari, precum
și alte amenajări peisagistice. Casa parohială,
după restaurare, se va transforma într-un muzeu
al șvabilor care au trăit pe aceste locuri.

Ce se propune mai departe prin acest proiect
ar A organizarea de întâlniri multietnice, vizite
ale șvabilor dudeșteni plecați din țară, vizite ale
elevilor Școlii Gimnaziale din Dudeștii Noi. 
Biserica Sfântul Vendelin din Dudeștii Noi este,
de asemenea, un punct al pelerinajului șvabilor
bănățeni, care mai cuprinde biserica din locali-

tatea Cenad și biserica Maria Radna, din județul
Arad. Astfel, șvabii ar putea veni la Dudeștii Noi
într-un număr mai mare cu ocazia marilor lor
sărbători: Ziua Morților, Sfântul Vendelin și
Kirchweich-ul, care este la 15 august.

Așadar, punem un mare accent pe renovarea
bisericii și atragerea turiștilor. Avem întocmit,
totodată, și un plan de marketing, care prevede,
printre altele, organizarea diverselor festivaluri”.

Durata estimată de implementare a proiectu-
lui este de 29 de luni. Valoarea totală depășește 7
milioane de lei, iar solicitarea pentru fonduri eu-
ropene depășește suma de 5 milioane de lei.
„Dacă totul merge bine și se primește Ananțarea,
ar A șanse ca lucrările la Ansamblul Arhitectural
Biserica Romano-Catolică Sfântul Vendelin să
înceapă în cursul anului viitor”, ne-a mai declarat
reprezentantul Armei Volga Proiect.

Anton BORBELY

A fost depus spre Ananțare proiectul de
restaurare a Bisericii Romano-Catolice

Sfântul Vendelin
Proiectul mai prevede transformarea grădinii bisericii în parc

și a casei parohiale, în muzeu
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Scriitori români născuți în luna iulie
Dimitrie Anghel

Dimitrie Anghel
(născut în 16 iulie 1872,
la Cornești, Iași, dece-
dat în 13 noiembrie
1914, la Iași) a fost poet
și prozator, reprezen-
tant al simbolismului
român. A urmat școala
primară și liceul la Iași,
între 1879 și 1890, când
a părăsit studiile pentru
a se dedica scrisului. A
călătorit în Italia,

Franța, unde a studiat literatura la Sorbona,
Elveția și Spania, revenind în țară în 1902. A fost
funcționar în Dobrogea (1906–1907), referent la
Casa Școalelor și inspector al Ministerului Cul-
telor și Instrucțiunii Publice (din 1911).

Dimitrie Anghel a debutat cu poezii în revista
„Contemporanul” (1890), colaborând apoi, cu
poezie și publicistică, la „Adevărul”, „Adevărul
literar și artistic”, „Lumea nouă”, „Literatură și
artă română”, „Pagini literare”, „Viața
românească” etc. A făcut parte din redacția și din
comitetul de direcție al revistei „Sămănătorul”
(1906-1908). 

A editat revista „Cumpăna”, împreună cu 
Mihail Sadoveanu, Ștefan Octavian Iosif și Ilarie
Chendi (1909-1910).

A debutat editorial cu traduceri din Paul Ver-
laine în 1903. În 1905 a publicat volumul de ver-
suri „În grădină”, urmat, în 1909, de „Fantazii”.
Între timp au apărut operele scrise de D. Anghel
în colaborare cu Ștefan O. Iosif: „Legenda fu-
nigeilor” (poem dramatic, 1907), „Cometa”
(comedie, 1908, 1912), „Caleidoscopul lui A.
Mirea” (1908), „Carmen saeculare” (poem istoric,
1909), iar în 1910, „Cireșul lui Lucullus” (proză).
A mai scris și alte volume de proză, între care 
amintim doar câteva: „Povestea celor necăjiți”
(1911), „Fantome” (1911), „Oglinda fermecată”
(1912), „Triumful vieții” (1912), „Steluța”.

Dimitrie Anghel este unul dintre cei mai
importanți reprezentanți ai simbolismului în lit-
eratura română. 

El cultivă mediul naturii artiIciale, umani -
zate, al grădinilor și procedeul sinesteziilor. Este
un contemplativ, un visător, care aduce în poezie
tema călătoriilor, a evaziunii, motivul boemei și
imagini ale peisajului marin. 

Simbolismul se îmbină în poezia lui cu notele
romantice.

Proza sa vădește înzestrare picturală, eleganță
a stilului și vervă polemică.

Nicolae Steinhardt
Nicolae Aurelian

Steinhardt (născut în
29 iulie 1912, decedat la
30 martie 1989) a fost
scriitor, critic literar, es-
eist, jurist, publicist și
scriitor. 

De origine evre iască,
s-a convertit la religia
creștină or todoxă în în-
chisoarea de la Jilava,
și-a luat numele de
fratele Nicolae și s-a
călugărit după punerea sa în libertate. Este au-
torul unei opere unice în literatura română, 
„Jurnalul fericirii”. A fost doctor în drept
constituțional.

Nicolae Steinhardt s-a născut în comuna Pan-
telimon de lângă București. Tatăl său, inginerul și
arhitectul Oscar Steinhardt, era directorul
fabricii de mobilă și cherestea. Oscar Steinhardt
a participat activ la Primul Război Mondial, Iind
rănit la Mărăști și decorat cu ordinul Virtutea
Militară.

Între anii 1919–1929 a urmat cursurile școlii
primare (în particular și la școala Clementa) și ale
liceului Spiru Haret.

După 1929 a frecventat cenaclul literar
Sburătorul al lui Eugen Lovinescu, 
descoperindu-se în el germenii viitorului literat.

Și-a luat licența în Drept și Litere la Universi-
tatea din București în 1934, iar în 1936 și-a
susținut la București doctoratul în drept
constituțional, cu lucrarea „Principiile clasice și
noile tendințe ale dreptului constituțional. 
Critica operei lui Léon Duguit”, publicată în
același an.

Antisthius este pseudonimul - inspirat de nu-
mele unui personaj din Caracterele lui Jean de La
Bruyère - sub care Nicolae Steinhardt a publicat
primele sale apariții editoriale.

În 1958 este arestat Constantin Noica și
grupul său de prieteni din care făcea parte și Nicu
Steinhardt, alături de Dinu Pillat, Alexandru 
Paleologu, Vladimir Streinu, Sergiu Al-George,
Păstorel Teodoreanu, Dinu Ranetti, Mihai
Rădulescu, Heodor Enescu, Marieta Sadova ș.a.
Este condamnat în „lotul Pillat-Noica” la 13 ani
de muncă silnică, sub acuzația de „crimă de 
uneltire contra ordinii sociale”.

Se botează în închisoare, iar apoi devine
călugăr la Schitul Rohia, unde depune, până la
trecerea la cele veșnice, o asiduă muncă de 
cercetare și scriitoricească.
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Laureați ai Premiului Nobel 
pentru literatură

Ernest Hemingway
Ernest Miller

H e m i n g w a y
(născut în 21 iulie
1899, la Oak Park,
Illinois, SUA, dece-
dat în 2 iulie 1961,
la Ketchum, Idaho,
SUA) a fost ro-
mancier, nuvelist,
prozator, reporter
de război, laureat al
Premiului Pulitzer
în 1953, laureat al

Premiului Nobel pentru Literatură în 1954, unul
dintre cei mai cunoscuți scriitori americani din
întreaga lume.

Opera sa are ca sursă o experiență de viață
profundă și originală și relatează, conform
concepției scriitorului, „lucrurile cele mai sim-
ple în modul cel mai simplu”, într-o proză
energică, aspră, dură, cu o mare economie a 
mijloacelor stilistice și susținută de un ton
colocvial.

În luna octombrie a anului 1954, Ernest
Hemingway a primit Premiul Nobel pentru
Literatură. Hemingway se simțea slăbit și, în
consecință, se aIa în incapacitatea de a parti cipa
la ceremonia de decernare a premiilor. 

Motivația Juriului Nobel a fost: „pentru
măiestria artei narative, foarte recent
demonstrată în «Bătrânul și marea» și pentru
inIuența pe care a exercitat-o asupra stilului
contemporan”. Un diplomat american din Sue-
dia a fost prezent la această ceremonie în numele
lui Hemingway. 

Ernest Hemingway impresionează prin uti-
lizarea unui număr minim de mijloace stilistice
și artistice în obținerea unui impact emoțional
și imaginativ maxim asupra cititorului. 

Din acest punct de vedere, unii critici literari
îl considera un exponent al minimalismului în
literatură, deși Hemingway nu a gândit
niciodată opera sa în acești termeni.

Întreaga operă a lui Hemingway are un 
puter nic caracter autobiograHc, Hind dominată
de conIicte emoționale puternice.

George Bernard Shaw
George Bernard

Shaw (născut în 26
iulie 1856, la Du b -
lin. decedat în 2
noiembrie 1950, la
Ayot Saint Law -
rence) a fost scriitor
irlandez, laureat al
premiului Nobel
pen tru literatură în
1925, considerat de
unii critici ca unul
din cei mai im por -
tanți drama turgi de
limbă engleză de la William Shakespeare. Shaw
s-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru,
cât și în calitate de critic de artă și publicist
politic.

George Bernard Shaw s-a născut la Dublin în
Irlanda, în familia unui mic funcționar. 

Întrucât resursele materiale ale părinților erau
foarte limitate, Shaw n-a putut merge la univer-
sitate, lucru pe care, de altfel, nu l-a regretat, so-
cotind că „nu prea avea ce să învețe acolo”. 

La vârsta de 20 de ani pleacă la Londra și își
încearcă forțele în gazetărie și literatură. 

Încă din 1885 Shaw a început să scrie o piesă
de teatru în colaborare cu William Archer, dar ei
nu s-au putut înțelege și piesa a fost abandonată.
Shaw a extras schițele inițiale și, dezvoltându-le,
a creat prima sa piesă „Casele văduvilor” 
(Widowers' Houses), reprezentată în 1892. 

Această piesă și cele ce au urmat au provocat o
adevărată controversă în lumea teatrală și literară.
Popularitatea lui a crescut însă cu Hecare nouă
piesă, iar la sfârșitul secolului Shaw era deja
cunoscut ca cel mai de seamă dramaturg al tim-
pului. 

Devenit celebru, a continuat până la sfârșitul
vieții să participe la viața social-politică. 

Poziția lui era ambiguă, salută revoluția
socialistă din Rusia și se declară entuziast după
vizita făcută în Uniunea Sovietică în anii ‘30, anii
marilor epurări staliniste, în același timp
condamnă regimurile totalitare și este adept al
democrației. 

A murit în 1950 la vârsta de 94 de ani în
reședința sa din Ayot Saint Lawrence.



164

Sunt cuvintele scrise de Lorenzo Manca pe 
facebook, oaspete, sâmbătă 28 iunie 2016 la Pen-
siunea Rafa  şi duminică 29 iunie 2016 la Muzeul
Satului Bănăţean, al aromânilor din Dudeştii
Noi: „Mulţumesc Comunităţii Aromâne pentru
ospitalitatea din aceste zile, mulţumesc pentru
muzică, dans şi reţetele culinare, toate spectacu-
loase. Mulţumesc din suflet. Oameni minunaţi!”.

Ne-a bucurat prezenţa acestui tânăr din Sar-
dinia, alături de doamna Viorica Bălteanu, pro-
fesor universitar doctor, dascăl italienist, filolog
şi scriitor, şi al altor oameni de cultură, care au
trăit la intensitate maximă fiecare moment al
spectacolului oferit de Ansamblul „Vanghilizmo”
(„BunaVestire”) din Mihail Kogălniceanu.

Sâmbătă, tinerii, veniţi de la peste 800 de kilo-
metri, au prezentat un spectacol de excepţie spre
încântarea celor prezenţi. Tradiţie, muzică, dans,
un spectacol interactiv în care, la final,  în corlu
mare (hora mare) s-au prins peste o sută de oa-
meni. Duminică, aceşti copii minunaţi, pentru
care tradiţia înseamnă felul de a fi în fiecare zi, au
participat la slujba de dimineaţă la Catedrala Mi-
tropolitană din Timişoara, stând la dreapta Înalt-
preasfiinţiei Sale Ioan Selejan, Arhiepiscop al
Timişoarei şi Mitropolit al Banatului, care la un
moment dat a luat de mână un băiat şi o fată din
grupul „Vanghilizmo” şi a slujit în continuare cu
cei doi de mână. Apoi, cu îngăduinţa Înaltului,
sub cupola catedralei a răsunat imnul „Părin-
teasca dimîndari” („Blestemul părintesc”) cu ver-
suri de foc „Cari ş-alasî limba lui / S-l-u ardî pira
focului!” (Cine-şi lasă limba lui / Să-l ardă para
focului) şi Tatăl Nostru în aromână.

La Pădurea Verde, gazda festivalului din acest

an a fost comunitatea aromână din Dudeştii Noi,
care a pregătit, în curtea din stânga scenei, bu-
cate tradiţionale armâneşti şi recipiente cu apă de
izvor, ştiindu-se faptul că aromânii beau câte
puţin alcool doar la nunţi, botezuri, de Paști şi de
Crăciun.

Totuşi nu a lipsit o sticlă de coniac de casă
după o reţetă din Albania şi una de răchie din
Banat.

Fanfara a prezentat un program de cântece de
primire a oaspeţilor şi apoi s-a pornit alaiul pe la
casele etniilor prezente pentru invitarea lor la
festival de către naşul festivalului, Victor Ena-
che. Fiecare etnie l-a primit cu bucate tradiţio-
nale şi cu urarea de succes la festival, un festival
care a arătat că în spaţiul bănăţean multicultura-
litatea e la ea acasă.

Fanfara din Recaş, ansamblul de copii şi tineri
al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului
Timiş, „Huţulii din Banat”, reprezentanţii ucrai-
nenilor, cu soliştii Nicolae şi Nicoleta Hriu, 
ansamblul „Vanghilizmo” din Mihail Kogălni-
ceanu, Constanţa şi Vasile Topa, corul „Shalom”
al Comunităţii Evreilor, ansamblul „Moldavska
Cholubicka” din Moldova Nouă (Uniunea Cul-
turală a Cehilor din Banat), ansamblul „Brest”
din Breştea (Uniunea Bulgară din Banat), an-
samblul „Butykos” din Dumbrăviţa (Uniunea
Maghiarilor), ansamblul „Edelweiss” din Deta
(Forumul German al Tineretului Bănăţean), an-
samblul „Kruna” din Sânmartinu Sârbesc (Uni-
unea Sârbilor din România), ansamblul
„Ghiocelul” din Giroc, cu dans ţigănesc, şi Meda
Sara (etnia romă) din Chevereşu Mare au încân-
tat spectatorii.

Aprecieri pentru comunitatea aromână
din Dudeștii Noi

„Grazie alla Comunità Aromena per l’ospitalita datami 
in questi giorni. Grazie per le musiche i balli e le ricette 
spettacolari. Mulțumesc din suflet. Popolo stupendo!”
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Aromânii, gazda festivalului, au avut două
momente. Primul, început cu un „a cappella” de
Vasile Topa, plecat acum mulţi ani din Dudeştii
Noi şi stabilit la Bucureşti, care a interpretat
imnul aromânilor „Părinteasca dimîndari”
(„Blestemul părintesc”)  şi un dans tradiţional.

Al doilea moment, pornit tot cu un „a 
cappella” şi continuat cu o suită de cântece şi
dansuri tradiţionale dinamice, aplaudate în pi-
cioare de cei peste opt sute de spectatori prezenţi
şi care au fâcut-o pe îndrăgita interpretă Codruţa
Măgurean, directorul coordonator al festivalu-
lui, să exclame: „SPECTACULOS!”.

Iar Lorenzo Manca din Sardinia, prezent şi
aici: „Meraviglioso!” („Minunat!”).

Festivalul a impresionat prin dorinţa tinerilor
de a arăta că ştiu cărei etnii aparţin, că păstrează
cu sfinţenie tradiţiile şi se mândresc cu straiele,
cântecele şi dansurile lăsate moştenire de la stră-
moşi.

Chiar şi cei veniţi pentru prima oară, ansam-
blul „Edelweiss” din Deta, au intrat în atmosferă
şi au făcut faţă cu brio acestui test.

Gazda festivalului, comunitatea aromânilor
din Dudeştii Noi, mulţumeşte tuturor partici-
panţilor pentru programele prezentate, specta-
torilor pentru generozitatea aplauzelor,
organizatorilor pentru disponibilitatea la dialog
pentru viitoarele ediţii, doamnei Liliana Laichici
pentru aprecierile la adresa programului prezen-
tat de tinerii de la „Vanghilizmo”, domnilor
Remus Vălungan şi Florin Cipu pentru sprijin.

La sfârşit cuvintele Codruței Măgurean: „(...)
DE VIS... a fost azi la FESTIVALUL-ETNII-
LOR!. Mulţumiri tuturor etniilor prezente şi
celor peste 800 de spectatori!!!”.

Mulţumiri aparte merg spre doi primari din
două capete de ţară, Anca Belu de la Mihail Ko-
gălniceanu (Constanţa) şi Alin Nica de la Dude-
ştii Noi, primari care deşi se aflau în campanie
electorală au găsit timp să plece urechea şi către
cultură. Comunitatea aromânilor le este recu-
noscătoare. Şi nu în cele din urmă, mulţumiri fa-
miliilor Aurel Şunda, Gheorghe Rugăciune şi
Dinu Barbu pentru ajutorul dat.

Comunitatea aromânilor le doreşte „cale-
ambar” (drum drept) în viaţă tinerilor care i-au
încântat în cele două zile: „Haristo Vanghi-
lizmo!”, „Mulţumim Vanghilizmo!”.

Victor ENACHE
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- Dragă, e drăguţ, tandru, nu ştiu de ce nu
mă cere în căsătorie...

- O fi şi inteligent, tu, fato!

•••

Bulă către tatăl său:
- Tată, am două întrebări. Prima: pot să

primesc mai mulţi bani de buzunar? Şi a
doua: de ce nu?

•••

Mă duc cu maşina la service, o parchez şi
nici nu intru bine în atelier că-mi zice un
mecanic:

- E ruptă cureaua, să ştiţi...
- Bă, eşti nebun? Da’ cum v-aţi

dat seama?, l-am întrebat eu iro-
nic.

- Păi v-au căzut pantalonii,
îmi zice el.

•••

Doi olteni, în Bucureşti, urcă
în tramvai. 

Primul întreabă un pasager:
- Cu ăsta ajung la gară?
- Nu!
Al doilea:
- Dar eu?

•••

La o nuntă, bărbaţii au fost rugaţi să stea
lângă persoana care le face viaţa frumoasă.

Barmanul era să moară sufocat.

•••

Toată lumea crede că visul oricărei femei
este acela de a îşi găsi bărbatul ideal! 

Pe naiba! 
Visul oricărei femei este să mănânce cât

vrea şi să nu se îngraşe!

Pe un şantier în România:
- Şefu, mi s-a rupt lopata, ce să fac?
- Sprijină-te şi tu de betonieră că nu mai

avem lopeţi!

•••

Un tip intră în biroul directorului:
- Domnule director, mă iertaţi, mâine

soţia mea are foartă multă treabă cu mine,
trebuie să mut o grămadă de mobilă prin
casă, să curăţ grădina, să fac ordine în garaj.
V-aş fi recunoscător dacă mi-aţi da şi mie
liber...

- Nici să nu te gândeşti!
- Ştiam eu, domnule director, că pot

conta pe dumneavoastră...

•••

- Eşti nebun? Joci poker
acasă, cu nevastă-ta?

- N-am ce să fac... Este sin-
gura posibilitate de a-mi recu-

pera o parte din salariu...

•••

Mi-am plătit toate taxele şi acum dorm li-
niştit... pe o bancă, în parc.

•••

- Iubitule, de ce alergi mereu la fereastră
de câte ori încep să cânt?

- Ca să vadă vecinii că nu te bat.

•••

Ardeleanul se duce la doctor deoarece
tuşea foarte tare. Doctorul îl consultă şi îl în-
treabă cu o voce gravă:

- Fumaţi?
La care ardeleanul, după câteva momente

de ezitare, răspunde:
- Mai bine aş bea ceva.

Glume • Glume • Glume • Glume
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Curiozități din lumea care ne înconjoară
• 3.000 de recife individuale, 1.500 de spe-

cii de peşti, 400 de specii de moluşte şi 400
de alte specii se leagă de cea mai mare struc-
tură de pe Pământ construită de organisme
vii: Marea Barieră de Corali din apropierea
coastelor Australiei.

• Numărul total al locuitorilor Chinei şi ai
Indiei este egalat de cel al tuturor locuitori-
lor din următoarele 22 de ţări din topul celor
mai populate.

• O suprafaţă totală mai mare decât cea a
Austriei şi o populaţie de aproape 32 de mi-
lioane de locuitori au determinat ca munici-
palitatea Chongqing din China să fie cea
mai mare din lume.

• Nu Muntele Everest (8.848 m) deţine
cea mai mare înălţime din lume, ci Muntele
Mauna Kea din Hawaii (10.206 m); primul e
cel mai înalt de pe uscat, însă măsurat de la
baza sa de pe fundul oceanului, muntele ha-
waian trece primul în top.

• Oceanul Pacific conţine peste jumătate
din întreaga apă sărată din lume.

• Oceanul planetar ascunde cel mai lung
lanţ muntos din lume: Dorsala Medie Ocea-
nică (65.000 km).

• Deşi fluviul Orinoco al Americii de Sud
este aproape în totalitate navigabil şi accesi-
bil iubitorilor de natură, încă există dubii în
ceea ce priveşte adevăratul său izvor şi încă
mulţi dintre afluenţii săi au rămas neexplo-
raţi, din pricina bazinului fluvial uriaş. În
privinţa biodiversităţii, Orinoco e un con-
curent serios al Amazonului.

• Munţii Pirinei au foarte puţine lacuri de
munte, dar excelează la capitolul cascade, to-
rente (gaves) şi izvoare termale. Cea mai
mare cascadă din Franţa se află aici şi se nu-
meşte Gavarnie (422 metri).

• La 360 de kilometri de ţărmul nord-estic
al Braziliei se află Arhipeleagul Fernando do

Noronha, un soi de frate geamăn al Insulelor
Galapagos, considerat astfel datorită ecosis-
temului unic şi bogat al celor 21 de insule
vulcanice.

• Peretele de granit al Muntelui Stone din
S.U.A.(Georgia) expune cel mai mare baso-
relief din lume, un memorial înfăţişând trei
lideri ai Confederaţiei Statelor Americane
din timpul Războiul Civil American; o po-
tecă în trepte, lungă de 2 kilometri, sau tele-
cabinele urcă până pe vârful rotund al
acestui munte.

CCCCaaaassssccccaaaaddddaaaa  GGGGaaaavvvvaaaarrrrnnnniiiieeee
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Gradul de cultură și civilizație poate fi calcu-
lat din mai multe puncte de vedere. Dacă odi-
nioară se vorbea de cantitățile de săpun și pastă
de dinți folosite pe cap de locuitor, un alt unghi
din care se poate vorbi despre civilizație este felul
în care înțelegem să îi respectăm pe cei duși la ce-
ruri, fie că este vorba de părinții ori bunicii
noștri, de rude ori pur și simplu de concetățeni
care, după legile firești ale vieții, au plecat dintre
noi. În general, cimitirele ar trebui să se consti-
tuie în adevărate locuri de pelerinaj, în locuri în
care să ne reculegem în fața mormintelor celor
dragi, trecuți la cele veșnice. Asta presupune și că
aceste locuri trebuie să fie, în primul rând, curate
și îngrijite. În cimitirul din Dudeștii Noi, însă,

lucrurile stau doar pe jumătate așa. Aceasta pen-
tru că în partea ocupată de mormintele foștilor
locuitori de origine germană din comună totul
este într-o perfectă ordine, în timp ce în partea
cealaltă, ocupată de mormintele aparținând
creștinilor români, pe o porțiune considerabilă,
bălăriile aproape au ajuns la un stat de om. În
aceste condiții este mai mult decât necesar ca
aceia care și-au lăsat rudele din cimitir în adâncă
uitare să facă bine să mai treacă pe acolo și să facă
ordine și curățenie după datinile creștinești.
Vreau să precizez că nu este de ajuns să trecem pe
la cimitire doar de sărbătorile mari, respectiv
Paștele Mic, sau Paștele Blajinilor, și de Ziua
Morților. 

Cimitirul din Dudeștii Noi, între „ca la
neamț în șpais” și... „ca la noi, la nimeni”
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Chiar dacă cei trecuți în lumea celor
drepți nu au reclamat niciodată pe ni-
meni în acest sens, bunul simț o reclamă
cu atât mai mult cu cât, alături, cimiti-
rul catolic arată cu totul altfel. Și nu este
nici o rușine să învățăm de la nemți și
despre cum trebuie să ne îngrijim cimi-
tirele. 

În timp, am deprins de la ei multe
obiceiuri de viață, să mai învățăm încă
odată și cum trebuie să ne respectăm
morții. Asta cu atât mai mult cu cât Pri-
măria a reabilitat și reamenajat Capela
din cimitir făcând-o funcțională, iar
aleea principală a fost amenajată cu pa-
vele, cu rigole de scurgere a apei, iar pe
margini au fost plantați trandafiri.

Un alt aspect pe care trebuie să-l ară-
tăm este acela că, desigur, nu toate mor-
mintele din cimitirul nostru au fost date
uitării. 

Dar trebuie să precizez că diferența
dintre mormintele îngrijite și cele lăsate
în paragină este greu de suportat.

Și nu în ultimul rând, trebuie să ară-
tăm că dacă nemții și Primăria pot să-și
facă datoria, trebuie să putem și noi. 

Nu este admis ca cimitirul din
Dudeștii Noi să fie, pe de o parte, ca la
neamț în șpais, iar pe de alta... ca la noi
la nimeni.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Anton BORBELY
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Alin Nica, primarul comunei Dudeștii Noi,
anunță că vor începe lucrările de amenajare a 
canalelor de scurgere a apelor pluviale și a
podețelor pe trei străzi din localitate. Acestea
sunt străzile Verde, Dealului și Rozelor, urmând
ca la finalul lucrărilor să se amenajeze și accesele
din drum spre gospodăriile oamenilor.

Într-o discuție purtată cu primarul comunei,
acesta a făcut și câteva referiri pe marginea su-

biectului privind apele pluviale. Din cauza ploi-
lor abundente din ultima perioadă, pe raza
comunei Dudeștii Noi mai multe canale de scur-
gere s-au înfundat, din cauză că nu au fost
curățate de vegetație sau chiar gunoaie, fapt ce a
dus la băltirea apei în mai multe grădini și gos-
podării. Tocmai de aceea, primarul Alin Nica
anunță că este datoria fiecărui cetățean să-și de-
colmateze șanțul din fața casei, primăria având
doar obligația de a amenaja astfel de șanțuri de
scurgere acolo unde acestea nu există. 

„Obligativitatea decolmatării șanțurilor de
scurgere a apei pluviale este prevăzută de
Ordonanța Guvernului nr. 21/2002, privind gos-
podărirea localităților urbane și rurale. Totodată,
anunț și pe această cale că administrația locală va
fi mult mai aspră de acum înainte și va aplica
amenzi persoanelor care nu își decolmatează
șanțul din fața casei. 

Nu este normal ca din cauza celor care nu-și
curăță șanțul să sufere persoane nevinovate. În

ceea ce privește pagubele produse de ultimele
ploi, la primărie s-au strâns mai multe cereri ve-
nite din partea locuitorilor comunei, petiții care
au fost trimise Guvernului României. 

Dacă Guvernul va socoti că se impune despă-
gubirea acestor persoane și va debloca bani în
acest sens, atunci acești bani vor fi împărțiți celor
care au avut de suferit de pe urma ploilor. 

Țin însă să precizez că nu a fost vorba despre

inundații în adevăratul sens al cuvântului, ci de
băltiri produse, așa cum spuneam, din cauză că
șanțurile erau înfundate. 

Un alt inconvenient a fost acela că șanțurile de
scurgere din unele grădini au fost astupate”. În
aceeași ordine de idei, primarul Alin Nica le
atrage atenția dudeștenilor că asigurarea gospo-
dăriilor și bunurilor este obligatorie, astfel ca, în
caz de calamități naturale, să poată fi despăgubiți
de companiile de asigurări. 

Asigurările sunt cu atât mai necesare cu cât, în
ultimii ani, am trecut prin situații meteorologice
deosebite, chiar acest an fiind unul cu foarte
multe precipitații în întreaga țară și care au pro-
dus, în unele județe, pagube importante. 

Pentru a preveni producerea de inundații și
băltiri, Primăria Dudeștii Noi a asigurat, fie din
fonduri proprii, fie cu ajutor privat,  decolmata-
rea bălților din jurul satului, mai puțin cea de pe
strada Balta Verde. 

V. TOMOIAGĂ

Problema apelor pluviale îi privește 
pe toți dudeștenii, deopotrivă!

Primăria va amenaja șanțuri de scurgere a apei de ploaie acolo unde
acestea nu există, însă cetățenii trebuie să decolmateze șanțurile 

și podețele din fața propriilor gospodării
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Prezență redusă coroborată cu promovabili-
tate 100% în acest an, la testarea națională a ele-
vilor absolvenți de clasa a VIII-a ai Școlii
Gimnaziale Dudeștii Noi. Cei cinci școlari care
au fost examinați și au promovat vor fi, din
toamnă, liceeni în cadrul instituțiilor unde au
fost repartizați, în funcție de opțiunea lor și de
media de admitere. Notele de la Evaluarea
Națională nu au fost o surpriză, după cum ne-a
declarat directoarea instituției de învățământ din
comună, prof. Petronela Tatov: „Au fost cele aş-
teptate de noi, poate chiar puţin mai mari. Îi cu-
noaştem pe aceşti elevi de opt ani de zile, le-am

văzut şi apreciat interesul pentru şcoală, străda-
nia depusă în aceşti ani,  am avut notele de la si-
mulare, ceea ce ne face să credem că am avut
dreptate când i-am îndrumat să-şi continue stu-
diile la liceu”.

În ceea ce-i privește pe cei care nu au susținut
examinarea, aceștia vor frecventa cursurile
școlilor profesionale. „Având în vedere rezulta-
tele de la simularea Evaluării naţionale, organi-
zată în decursul semestrului al II-lea şi luând în
considerare experienţa profesorilor diriginţi cu
generaţiile anterioare, am recomandat elevilor
care nu au reuşit să obţină note de trecere la si-
mulare şi părinţilor acestora să ia în considerare
continuarea studiilor la o şcoala profesională.
Este greu pentru elevii care intră la liceu cu note
de unu sau doi să reuşească peste patru ani să ob-
ţină minimum nota șase la bacalaureat. Am avut
în ultimele două generaţii elevi care au intrat cu

note de doi şi trei la liceu şi apoi au abandonat
pentru că nu făceau faţă programului şi cerinţe-
lor sau s-au transferat după un an la şcoala pro-
fesională pentru că au apreciat toate avantajele
pe care le oferă aceste şcoli”, a precizat Petronela
Tatov. Referitor la beneficii, elevii școlilor pro-
fesionale primesc un sprijin financiar în cuantum
de 400 de lei/lună, învaţă o meserie și fac practică
la un agent economic unde, după terminarea stu-
diilor, pot obține un loc de muncă.

Comparativ cu anul 2015, rezultatele din acest
an sunt mai slabe. În urma unei analize, s-a con-
statat faptul că anul precedent a fost unul de

referință, în care ele-
vii au obținut note
peste nouă. La eva-
luarea din acest an a
fost o singură notă
peste opt, iar restul –
între șase și șapte.

În anul școlar
2015-2016, clasa ter-
minală a avut 19
elevi. Dintre aceștia,
15 au promovat, un
elev a rămas repetent,
iar trei sunt cori -
genți. Examenul de
corigență s-a des -
fășurat în luna au-
gust, după acesta,
elevii putând să se
poată înscrie la
școala profesională. 

Cadrele di dactice
ale Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi, împreună cu
conducerea unității, se așteaptă la un randament
și mai bun pentru generația care urmează. „Vii-
toarea clasă a VIII-a are minimum cinci elevi de
la care așteptăm rezultate foarte bune la evalua-
rea  naţională anul viitor, dar și trei-patru elevi
care, probabil, vor fi îndrumaţi către şcoala pro-
fesională. Din rândul celor cinci elevi de la care
ne aşteptăm la note mari, trei au primit bursă de
merit în semestrul al II-lea al acestui an şcolar
din partea Primăriei şi consider că au fost stimu-
laţi să se mobilizeze pentru a obţine bursa şi în
anul viitor şcolar. Depinde de ei cum vor înţelege
să se mobilizeze pe parcursul clasei a VIII-a, ne-
am dori să avem o surpriză plăcută şi să obţinem
rezultate mai bune la evaluarea naţională de anul
viitor”, a conchis Petronela Tatov.

Daniela PETRUȚ

Rezultatele Evaluării Naționale 
la Dudeștii Noi
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Echipa de fotbal AS Dudeștii Noi a încheiat
sezonul competițional 2015-2016 în Seria I a
Campionatului Județean Promoție, Liga a VI-a,
obținând o performanță demnă de remarcat, una
care dă speranțe iubitorilor de fotbal din comună
că, poate chiar în sezonul viitor, se va ataca pro-
movarea în eșalonul superior, Campionatul
Județean.

La capătul celor 22 de etape ale campionatu-
lui, AS Dudeștii Noi, echipă antrenată de Con-

stantin Varga, fosta glorie a Politehnicii
Timișoara, a încheiat pe locul 4, cu 47 de puncte,
la fel ca și ocupanta locului 3, AS Progresul Iecea
Mare, diferența făcându-se la golaveraj. De ase-
menea, echipa dudeșteană a terminat competiția
cu trei puncte mai puțin decât ocupanta locului
secund în serie, AS Voința Șandra. Pentru con-
formitate, să spunem că AS Banatul Nerău a
câștigat seria, cu 58 de puncte, și a promovat în
Campionatul Județean.

Completând linia de clasament a echipei AS
Dudeștii Noi, să spunem că aceasta a înregistrat
15 victorii, a încheiat două meciuri la egalitate și
a pierdut de doar cinci ori pe parcursul sezonu-
lui. Fotbaliștii dudeșteni au marcat 61 de goluri și

au primit 34. De remarcat că, în retur, fotbaliștii
dudeșteni au remizat o singură dată, au fost
înfrânți o singură dată, în rest bifând numai vic-
torii!

Pentru aceste rezultate, merită felicitați atât
jucătorii și antrenorii, cât și staff-ul administra-
tiv, dar și autoritățile locale, care se implică în
buna desfășurare a activității sportive în general
și fotbalistice, în special.

Pentru iubitorii de statistici, și nu numai, vom

aminti, în cele ce urmează, rezultatele înregis-
trate de AS Dudeștii Noi în returul campionatu-
lui recent încheiat: AS Dudeștii Noi - AS FC
Spartak Gottlob 1-1, AS Progresul Iecea Mare -
AS Dudeștii Noi 1-2, AS Dudeștii Noi - CS
Șoimii Pesac 4-0, AS Voința Biled II - AS
Dudeștii Noi 0-3, AS Dudeștii Noi - AS Voința
Șandra 1-2, AS FC Cenei - AS Dudeștii Noi 5-6,
AS Dudeștii Noi - AS Banatul Nerău 4-1 (vă rea-
mintim, Banatul Nerău a fost campioana seriei!),
AS Checeana Checea - AS Dudeștii Noi 2-3, AS
Dudeștii Noi - AS Steaua Roșie Bulgăruș 6-0,
AS Dudeștii Noi - CS Avântul Periam II 3-0, AS
Triplex Beba Veche - AS Dudeștii Noi 4-7.

A. BORBELY

Clasare meritorie pentru AS Dudeștii
Noi la finalul sezonului 2015-2016

Fotbaliștii dudeșteni au încheiat pe locul 4 în Seria I a Campionatului
Județean Promoție, la trei puncte însă de locul secund
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Legea nr. 146/2016 pentru modificarea Legii
nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul 
statului a fost publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 542 din 19 iulie, intrând, astfel, în
vigoare.

Stema României şi sigiliul de stat au fost
modificate, după cum prevede actul normativ,
prin readucerea coroanei pe capul acvilei. Po-
trivit iniţiatorilor legii, prin această decizie se
pune punct „unei situaţii care ţine de vechiul
regim comunist”.

Stema României, care simbolizează statul
român naţional, suveran şi independent, unitar
şi indivizibil, este compusă din două scuturi su-
prapuse: scutul mare şi scutul mic. În interio-
rul scutului mare, acvila are din nou o coroană
deasupra capului. Concret, Legea nr. 146/2016
prevede că „scutul mare, pe albastru, are o ac-
vilă de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu
ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţi-
nând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara
dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdu-
gan”.

Scutul mic sfertuit cu insitiune de pe pieptul
acvilei rămâne neschimbat, acesta incluzând:

- în primul cartier, stema Ţării Româneşti:
pe albastru, o acvilă de aur cu ciocul şi ghearele
roşii, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în-
soţită de un soare de aur la dreapta şi de o lună
nouă de aur la stânga;

- în cartierul doi, stema Moldovei: pe roşu,
un cap de bour negru, însoţit de o stea de aur
între coarne, cu cinci raze, de o roză cu cinci foi
la dreapta şi de o lună conturată la stânga, am-
bele de argint;

- în cartierul trei, stema Banatului şi Olte-
niei: pe roşu, peste valuri naturale, un pod de
aur cu două deschideri boltite, din care iese un
leu de aur ţinând un paloş în laba dreaptă din
faţă;

- în cartierul patru, stema Transilvaniei, cu
Maramureşul şi Crişana: un scut tăiat de un
brâu roşu îngust; în partea superioară, pe albas-
tru, o acvilă neagră cu ciocul de aur, ieşind din
brâul despărţitor, însoţită de un soare de aur la
dreapta, de o lună de argint conturată la stânga;
în partea inferioară, pe aur, şapte turnuri roşii,
crenelate, dispuse pe două rânduri, patru şi trei;

- în insitiune sunt reprezentate ţinuturile

Mării Negre: pe albastru, doi delfini de aur
afrontaţi, cu cozile ridicate.

Readucerea coroanei a fost făcută, de aseme-
nea, şi în cazul sigiliului de stat, care este 
însemnul suveranităţii naţionale şi care garan-
tează autenticitatea actelor statului.

Autorităţile publice sunt obligate, conform
Legii nr. 146/2016, să înlocuiască stemele şi si-
giliile din prezent cu noile modele cel târziu
până la finele anului 2018. Până atunci, cele
două modele de stemă şi sigiliu pot fi folosite în
paralel.

Referitor la monedele şi bancnotele emise de
Banca Naţională a României înainte de 31 de-
cembrie 2018, acestea vor continua să circule şi
după data respectivă, în paralel cu monedele şi
bancnotele cu stema nouă.

„Coroana de oțel de pe acvila din stema Re-
gatului României a fost turnată din oțelul unui
tun turcesc capturat în Războiul de Inde -
pendență din anul 1877 și simbolizează carac-
terul național, suveranitatea și independența,
obținută prin jertfa și lupta străbunilor noștri”,
scrie în expunerea de motive care a însoțit noua
lege în forma sa de proiect. 

A. BORBELY

Stema României şi sigiliul de stat 
au fost modificate
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Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul
Proroc Ilie în fiecare an pe 20 iulie. Ilie, cu-
noscut ca fiind un proroc evreu, este menționat
în cea de-a treia carte a regilor din Vechiul Tes-
tament în capitolele 17-20. În Noul Testa-
ment, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos,
aduce aminte de Ilie când vorbește Ioan Bote-
zătorul spunându-i că Ilie este cel care trebuia
să vină (Matei 11:14). În noul Testament
acesta este menționat și în Matei 17:3, Marcu
9:4 și Luca 9:30. Sfântul Ilie este considerat de
către credincioși ca fiind făcător de minuni și
aducător de ploi în vremuri grele, de secetă.
Sfântul Ilie provine din Tesvi în Galaad, fă-
când parte din tribul lui Aaron. Așadar, Sfân-
tul Ilie era preot.

Legenda spune că, la nașterea sa, tatăl lui
Ilie a zărit oameni îmbrăcați în alb, care îl în-
veleau pe Sfântul Proroc în scutece de foc și
dându-i nume. De asemenea, aceștia îi dau să
mănânce o flacără, care reprezenta simbolul
râvnei pentru Dumnezeu. 

De mic copil era foarte credincios, fiind
mereu în poruncile Legii, postind și rugându-
se neîncetat, lucruri care l-au facut să fie privit
drept modelul vieții mănăstirești. Acesta a ac-

tivat în Regatul de Nord, unde rege era Ahab.
Acesta din urmă s-a căsătorit cu Isabela, o
principesă păgână care l-a convertit la idola-
trie, astfel marcând începutul persecuției pro-
rocilor și credincioșilor.

Sfântul Ilie i s-a adresat direct lui Ahab și
încearcă să îl aducă pe calea cea bună, însă
Ahab refuză. La spusele Profetului, o secetă
groaznică se abătu asupra locului, lăsând pa-
gube inimaginabile în urma sa: pământul a fost
ars, oamenii și animalele mureau din cauza lip-
sei hranei și a izvoarelor, iar natura murea și ea
o dată cu restul celor vii. 

Dumnezeu îi spune Prorocului să pără-
sească ținutul, iar acesta se conformează și,
acoperit cu o piele de vițel și una de oaie, merge
la râul Chorrath, situat dincolo de Iordan, în
apropierea bisericii Hozeva. 

Aplecându-se să bea apă, Dumnezeu îi tri-
misese corbi – animale considerate impure și
crude față de progeniturile lor, în concepția
evreilor – pentru a-i aduce pâine și carne, să îi
stârnească astfel mila Prorocului. O dată ce
secă și cascada, Domnul îl trimise la Sarepta
din Sidon, călătorie menită a deschide ochii lui
Ilie.

În drumul său, Ilie dă de o văduvă cu un
copil, căreia îi cere să îi facă o pâine cu făina și
uleiul pe care le mai avea. Aceasta, ca gazdă
primitoare, îi face pe plac lui Ilie, iar acesta îi
promite că va avea făină și ulei până când se-
ceta va înceta. La câteva zile, fiul văduvei a
murit, iar aceasta îl bănuia pe Ilie că i-a ucis
copilul. Totuși, Ilie a luat trupul copilului, l-a
urcat la etaj și, după ce a suflat de trei ori asu-
pra trupului, chemându-l pe Dumnezeu, co-
pilul a înviat.

Simțind că urmează să meargă la Ceruri, îl
alege ca succesor al său pe Elisei. Dată fiind
credința și personalitatea de care a dat dovadă,
Dumnezeu îl mută pe Ilie din viața pămân-
tească direct în cea cerească fără a trece prin
poarta morților.

În tradiția populară, în momentul în care se
întâmplă fenomene meteorologice spectacu-
loase se spune că, de fapt, Ilie traversează cerul
în căruța lui de foc pentru a ne ocroti. Datorită
faptului că este unul dintre profeții evrei, 
Biserica Ortodoxă îl cunoaște sub numele de
Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.

Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul
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În această zi, femeile duceau busuioc la bi-
serică, pentru a fi sfinţit. Apoi, întoarse acasă,
îl puneau pe foc, iar cenuşa rezultată o foloseau
în scopuri terapeutice. Tot tradiţia spune că nu
era voie să se consume mere până la 20 iulie şi
nici nu era voie ca aceste fructe să se bată unul
de altul, pentru a nu cădea grindina, obiceiul
acesta fiind păstrat şi astăzi. Tot în 20 iulie,
merele, considerate fructele Sfântului Ilie,
sunt duse la biserică pentru a fi sfinţite, cre-

zându-se că numai în acest mod ele vor deveni
mere de aur pe lumea cealaltă. Tot de Sfântul
Ilie, românii îşi aminteau şi de sufletele morţi-
lor, în special de cele ale copiilor. Femeile che-
mau copii străini sub un măr, pe care îl
scuturau ca să dea de pomană merele căzute.
Astfel, se considera că morţii se veselesc. 

Bisericile sunt pline, în această zi, cu bucate
pentru pomenirea morţilor (Moşii de Sfântul
Ilie), iar la casele gospodarilor se organizează
praznice mari.

Se credea şi se mai crede şi astăzi că, dacă
tună de Sfântul Ilie, toate alunele vor seca, iar
fructele din livezi vor avea viermi. 

Oamenii mai spun că, după ziua Sfântului
Ilie, vor începe ploile mari de vară. 

În această perioadă, apicultorii recoltează
mierea de albine, activitate numită şi retezatul
stupilor. Recoltarea mierii se face, şi acum, în
multe locuri, potrivit datinei, numai de către
bărbaţi curaţi trupeşte şi sufleteşte, îmbrăcaţi

în haine de sărbătoare, ajutaţi de către un copil,
femeile neavând voie să intre în stupină. După
recoltarea mierii, cei din casă, împreună cu ru-
dele şi vecinii invitaţi la acest moment festiv,
gustau din mierea nouă şi se cinsteau cu ţuică
îndulcită cu miere.

Ziua Sfântului Ilie marchează şi miezul
verii pastorale, când le era permis ciobanilor să
coboare în sate, pentru prima dată după urca-
rea oilor la stână. Cu această ocazie, ciobanii

tineri sau chiar cei maturi aduceau în dar iubi-
telor sau soţiilor furci de lemn pentru tors, lu-
crate cu multă migală. În vechime, se obişnuia
ca, tot în această zi, să se organizeze întâlniri
ale comunităţilor săteşti de pe ambii versanţi
ai Carpaţilor, târguri, iarmaroace şi bâlciuri,
unele păstrate până în zilele noastre.

În zona Sibiului, Ilie este considerat un
sfânt mânios, care i-ar pedepsi pe cei care lu-
crează în 20 iulie. Şi pentru că îl ştia mânios,
Dumnezeu nu i-a spus niciodată când este ziua
lui, de teamă să nu aducă urgie peste oameni,
spune legenda.

Ca divinitate solară şi meteorologică, Sfân-
tul Ilie provoacă tunete, trăsnete, ploi toren-
ţiale şi incendii, leagă şi dezleagă ploile şi
hotărăşte unde şi când să bată grindina. 

Sărbătoarea proorocului Ilie Tesviteanul
este şi ziua Aviaţiei Române, acest sfânt fiind
considerat, începând din 1913, ocrotitorul şi
patronul aviatorilor.

Obiceiuri și tradiții de Sfântul Ilie
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HOROSCOP 2017
Leu (23 iulie - 22 august)

Viață
socială și
personală

În 2017, totul va merge ca pe roate din
punct de vedere al resurselor, al energiei

și al ideilor. Vei învăța că și lucrurile sim-
ple sunt frumoase, deși ești genul

căruia/căreia îi place să aibă mai mult. În
ciuda acestui fapt, va trebui să te faci auzit/ă

și să înfrunți toate problemele care s-ar
putea abate asupra ta. Vor 6 multe ocazii în
care vei învăța mai multe despre tine, dar și

despre cei din jurul tău. Nu trebuie să ai
încredere deplină în nimeni, nici măcar

în cei apropiați, deoarece nu știi de
unde pot apărea problemele. E mai

bine să 6i discret/ă și mai
selectiv/ă. Asigură-te că vei avea

parte de libertatea dorită,
atât în viața profesională,

cât și în cea
personală.

Dragoste
În acest an, vei primi foarte

multă dragoste și atenție din
partea celor dragi, pe care apoi îi

vei putea răsfăța la rândul tău. 
Familia este preocuparea principală 

în acest an. 
Vei întâmpina câteva obstacole în viața de
cuplu, obstacole pe care va trebui să le an-

ticipezi și să le rezolvi din timp. Nu încerca
să creezi și alte con7icte, ci mai bine învață să
comunici cu partenerul/partenera și încearcă

să îl/o împaci. 
Vor 6 numeroase oportunități prin care îți vei
putea apropia persoana iubită. Învață să creezi

un echilibru între viața de cuplu și cea
profesională. 

Vei deveni mult mai intim/ă și mai romantic/ă,
iar acest lucru îl vei arată mai mult spre a doua

jumătate a lui 2017. Împreună cu persoana iubită
vei discuta despre planurile voastre de viitor,
lucru care va ajuta la materializarea acestora.
Sfârșitul anului îți va aduce și câteva con7icte

minore, dar pe care le vei evita cu succes
datorită 6rii tale optimiste.

Odată cu venirea verii, însă, atât tu, cât și
partenerul/a ta veți simți că sunteți un cuplu
unit și veți dori să creați o atmosferă de fami-

lie. Nimic nu vă întărește relația mai mult
decât stabilirea unui scop comun, acela de

a face din casa voastră un loc cât mai
primitor pentru prietenii și membrii

familiei.
Până la sfârșitul anului, prezența lui

Jupiter în zodia Leului vă va
aduce noroc în relație. 

Când vine vorba de a rezolva
pro ble mele vieții, două

capete pot 6 mai
bune decât unul

singur!

Carieră
și bani

Începutul de an ar putea aduce ceva
probleme nativilor din zodia Leu.

Deși veniturile tale se vor mări, vor 6 și
perioade în care vei simți că banii nu îți

ajung. Încearcă să elimini această
nesiguranță prin reanalizarea planurilor
6nanciare. Dacă vei 6 atent/ă, vei putea
chiar să pui ceva deoparte pentru anii ce
vin. Învață să te folosești de bani într-un
mod constructiv, pentru că te va ajuta pe

viitor. A doua parte a anului va 6
prielnică pentru a bate palma în cazul

unor afaceri, dar nu te aștepta la un
câștig imediat. Pe plan 6nanciar

nu vei avea probleme, dar nici
nu te aștepta la câștiguri

mari pe parcursul în-
tregului an.
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Amurgeşte purpuriul
Peste pânza de azur.

Râde-n lacrimi clopoţelul
Prin poiana dimprejur.

Se-ntunecă pe vâlcele,
Muşchiul pare de argint,

Iară luna printre stele
Pare-un corn alb sfâşiind.

O troică pe drum goneşte
Către hora-ntinsă-n sat.
Caii-aleargă nebuneşte,
Fetele privesc prin gard.

Pare-a fi cuprins de streche
Vizitiul cel frumos.

Dându-şi cuşma pe-o ureche,
El salută majestuos.

Mai roz decât o cămaşă
E-amurgul întins pe văi.

Iar trăsura aurită
trece-n zvon de zurgălăi.

Serghei ESENIN

Amurgește purpuriul
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AUGUST – GUSTAR
(31 de zile; ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)

1 M Scoaterea Sfintei Cruci; Sf. 7 fraţi Mucenici Macabei (Începutul Postului Adormirii 
Maicii Domnului)

2 M Aducerea moaştelor Sf. întâi Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul
împărat Iustinian cel Mare                                                                                                                                                       

3 J Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din 
Tesalonic

4 V Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil
5 S Înainte-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ;

Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei
6 D (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Dezlegare la peşte) 

Toate ale praznicului: Ap. 2 Petru 1, 10-19; Ev. Matei 17, 1-9
7 L †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepis-

copul Ierusalimului                                                                                                                                                
8 M Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, şi Miron, episcopul Cretei
9 M Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. care au pătimit pentru icoana lui Hristos
10 J Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul; Sf. Sfinţit Mc. Xist, episcopul Romei; Sf. Mc. Ipolit                               
11 V †) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu arhidiaconul 
12 S Sf. Mc. Fotie şi Anichit
13 D Odovania praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Mutarea moaştelor Sf. Cuv.

Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei 
Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23; 
(Vindecarea  lunaticului); glas l, voscr. 10

14 L Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc Miheia 
15 M (†) Adormirea Maicii Domnului                                                                                                                
16 M Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri 

Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi
Matei, şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid

17 J Sf. Mc. Miron preotul, Straton şi Ciprian 
18 V Sf. Mc. Flor şi Lavru
19 S Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla 
20 D Sf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor şi Teoharie 

Duminica a 11-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35; (Pilda 
datornicului nemilostiv); glas 2, voscr. 11

21 L Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; Sf. Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan
diaconul şi Venust                                                                                                                                                          

22 M Sf. Mc. Agatonic şi cei împreună cu el
23 M Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu,

episcopul de Lugdunum
24 J Sf. Sfinţiţi Mc. Eutihie şi Cosma Etolul 
25 V Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit                                                                                  
26 S Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa 
27 D Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, episcopul Cordobei 

Duminica a 12-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26; 
(Tânărul bogat); glas 3, voscr. 1

28 L Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia
29 M (†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Post)
30 M †) Sf. Ierarhi Varlaam, mitropolitul Moldovei, şi Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul 

Romanului; Sf. Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului
31 J Aşezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă
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S-a întâmplat în luna august
5 august

S-a născut unul dintre cei mai faimoși pictori
ruși, Ilia Repin (1844)

S-a născut scriitorul Marin Preda, autorul ro-
manului „Moromeții” (1922)

8 august

Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei,
decide edificarea Catedralei Mitropolitane din
Iași; aici, în 1889, este depusă racla cu sfintele
moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva, ocroti-
toarea Moldovei (1823)

9 august

Începe construcția faimosului Turn din Pisa.
Unul dintre presupușii arhitecți care ar fi realizat
proiectul originalului turn este Bonanno Pisano
(1173)

10 august

Este pusă piatra de temelie a Castelului Peleș,
reședință a Familiei Regale a României (1875)

11 august

Conform diplomei militare descoperite la
Porrolissum, are loc constituirea provinciei 
romane Dacia (106)

13 august

Mihai Viteazul învinge oastea otomană în bă-
tălia de la Călugăreni (1595)

19 august

S-a născut geniul muzicii românești, George
Enescu, autorul nemuritoarelor „Rapsodii” (1881)

22 august

A început a doua, și cea mai importantă, dom-
nie a lui Vlad Țepeș în Țara Românească (1456)

26 august
S-a născut Antoine Laurent Lavoisier, supra-

numit „părintele chimiei moderne” (1743)
Se adoptă „Declarația drepturilor omului și

cetățeanului” (1789)

29 august
Michael Faraday descoperă inducția electro-

magnetică (1831)

30 august
La Iași vede lumina tiparului prima scriere fi-

losofică românească, „Divanul sau Gâlceava
înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu
trupul”, sub semnătura lui Dimitrie Cantemir
(1698)

MMMMaaaarrrr iiiinnnn   PPPPrrrreeeeddddaaaa GGGGeeeeoooorrrrggggeeee   EEEEnnnneeeessssccccuuuu MMMMiiiicccchhhhaaaaeeee llll   FFFFaaaarrrraaaaddddaaaayyyy
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Schimbarea la Față a Domnului este prăz-
nuită pe 6 august. Această sărbătoare
amintește de minunea petrecută pe muntele
Tabor, unde Hristos își descoperă dumnezei-
rea Sa prin natura umană pe care și-a asumat-
o. Evanghelistul Matei spune: „Și a strălucit
fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au
făcut albe ca lumina” (Matei 17, 2), în vreme ce
evanghelistul Marcu spune că veșmintele Lui
s-au făcut albe ca zăpada (Marcu 9,3). Faptul
că Evanghelistul Matei spune despre chipul lui
Hristos că era „ca soarele”, iar Luca, vorbind
despre veșmintele Sale, men țio nează că „erau
ca zăpada”, ne descoperă că firea omenească nu
a fost absorbită de cea dumnezeiască în Hris-
tos, căci „zăpada” nu a fost topită de „soarele”
din El. Amintim că firea umană și dumneze-
iască din Hristos sunt unite în chip neameste-
cat, neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit în
Hristos.

Sărbătoarea Shimbării la Față a Domnului
datează de la începutul secolului al IV-lea,
când Sfânta Împărăteasă Elena zidește o bise-
rică pe Muntele Tabor. Această sărbătoare în-
cepe să fie menționată în documente din prima
jumătate a secolului al V-lea. În Apus, sărbă-
toarea Schimbării la Față s-a generalizat mai
târziu, prin hotărârea luată de papa Calist III
ca mulțumire pentru biruința creștinilor asu-
pra turcilor la Belgrad, în anul 1456.

Există obiceiul ca în această zi să se facă po-
menire generală a celor trecuți la cele veșnice
(Biserica Rusă). În unele zone, de sărbătoarea
Schimbării la Față a Domnului se aduc la bi-
serică struguri, care se împart credincioșilor.

Schimbarea la Față a Domnului nostru
Iisus Hristos este unul din cele 12 praznice
împărătești. Sărbătoarea are ca și semnificație
momentul în care apostolii Mântuitorului,
aflați pe muntele Tabor, s-au convins că acesta
nu este doar un prooroc al Lui Dumnezeu, ci
Fiul Lui Dumnezeu. Pe muntele Tabor, pe
când Iisus se ruga, apostolii, moleșiți de somn,
tresar deodată la o priveliște nemaivăzută: chi-
pul Mântuitorului s-a făcut altul, fața Lui stră-
lucea ca soarele, iar hainele Lui se făcuseră albe
ca zăpada. Dar, imediat, au parte de un lucru

și mai neobișnuit: în această lumină, doi
bărbați stau de vorbă cu Iisus despre Patima și
Moartea Sa în Ierusalim. Este vorba despre
marii prooroci ai Vechiului Testament, Moise
și Ilie. Semnificația tainică a acestei sărbători
este vederea Lui Dumnezeu și transfigurarea
omului, posibilitatea lui de a se îndumnezei
încă din viața aceasta. 

Această sărbătoare este privită și ca începu-
tul toamnei, această zi fiind socotită zi de hotar
pentru vară. Din această zi vremea începe să se
schimbe și să se răcească. Schimbarea la Față
mai este numită în popor și Obrejenia, Pobro-
jenia sau Probojeni. Denumirea Obrejenie
vine din slavonă, „obrejenie” semnificând
transformare, schimbare. Denumirea de Pro-
bojanii vine tot din slavonă, de la verbul popu-
lar „a probăzi”, semnificând a ocărî sau a certa.
Dacă denumirea în limba greacă a sărbătorii
Schimbării la Față a Domnului este Metamor-
phosis (Transfigurarea), iar în limba slavonă
Preobrajenie, Sfântul Antim Ivireanul o
numește sugestiv Dumnezeiasca Înfru mu -
sețare a lui Hristos.

Schimbarea la Față a Domnului
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Într-o şcoală de la marginea unui oraş, era un
profesor foarte iubit de copii.

Întotdeauna, domnul profesor avea grijă de
toţi elevii, încercând să-i înveţi cât mai multe.
Dar, într-o zi, copiii au observat că unul dintre
colegii lor fură şi l-au pârât imediat profesorului.
Acesta însă nu l-a pedepsit pe făptaş. După
câteva zile, hoţul a furat iar, dar a fost prins ime-
diat. Nici de această dată, domnul profesor nu l-
a pedepsit. Când acelaşi lucru s-a întâmplat şi a
treia oară, câţiva băieţi s-au dus la profesor să se
plângă şi i-au spus:

- Acest coleg al nostru fură mereu. Nu este
bine ceea ce se întâmplă şi vă rugăm să-l daţi ime-
diat afară din şcoală, altfel plecăm noi.

- N-am să-l dau afară. Dacă vreţi, puteţi pleca
toţi ceilalţi, dar el rămâne.

- Domnule profesor, dar cum este posibil să
renunţaţi atât de uşor la noi toţi, care v-am as-
cultat mereu?

Privindu-i cu blândeţe, profesorul le-a expli-
cat elevilor săi, atât de miraţi de această
neaşteptată situaţie:

- Voi ştiţi, deja, ce e bine şi ce e rău. Dacă aţi
pleca în lume, cu siguranţă că aţi şti cum să vă
purtaţi, nici nu mă îndoiesc! Dacă însă el ar pleca
de aici, dintre noi, ce ar face? Asta de ce nu v-aţi
întrebat? De ce v-aţi gândit doar la voi? Credeţi
că dacă o să-l dau afară, va 4 mai bun? Dacă aici,
între noi, el nu ştie cum e bine să te porţi, ce va
face el în lume? Aşa că, indiferent dacă voi
rămâneţi sau plecaţi, el va sta în continuare aici,
iar eu voi avea grijă să se schimbe şi să devină un
om bun. Iar atunci când va dori şi el acest lucru,
cu siguranţă că dintr-un hoţ ocolit de colegi, va
deveni un copil apreciat şi iubit de toţi cei din
jurul său.

Când a a5at despre cele petrecute, impre-
sionat de bunătatea profesorului său, băieţelul
care până atunci furase şi le pricinuise atâtea
necazuri celor din jurul său a promis că se lasă de
furat. Şi s-a ţinut de cuvânt, 4indcă – aşa cum
spusese şi domnul profesor – de data aceasta el
era cel care dorea din tot su5etul să 4e mai bun.

„Iertaţi-vă unul pe altul, aşa cum v-a iertat şi
Dumnezeu pe toţi, în Hristos!” (Sfânta Scriptură)

PILDE CREȘTINE
Dreapta educaţie

Un domnitor trimise odată pe unul din servi-
torii săi la piaţă cu porunca de a-i cumpăra cel
mai bun lucru din lume. După câtva timp, servi-
torul se întoarse aducând într-o sacoşă ceva de
mărime mică. „Ai cumpărat ceea ce ţi-am
poruncit?”, îl întrebă domnitorul. 

„Da, stăpâne. Ţi-am cumpărat ceea ce ai dorit,
îi spuse servitorul. Priveşte!”. Curios, stăpânul se
uită la ceea ce aduse servitorul în pacheţelul pe
care tocmai îl despachetă. La prima vedere nu era
nici aur, nici argint şi nici vreun alt obiect preţios.
Ţăranul fusese la un măcelar unde cumpără o
limbă de bou. 

„Iată, stăpâne! Am cumpărat ce ai dorit: cel
mai bun lucru din lume, o limbă. Cu ea, mama îi
mângâie mereu pe copiii ei, când plâng. Cu ea,
crainicul anunţă victoria armatelor tale asupra
duşmanilor. Cu ea, învăţaţii lumii transmit
înţelepciunea lor elevilor. Şi limba ta nu este oare
instrumentul cu care stăpâneşti peste supuşii tăi,
vorbeşti adevărul şi dreptatea şi Îl preamăreşti pe
Dumnezeu?”.

„Bine ai grăit. Dar acum mergi şi cumpără-mi
cel mai rău lucru din lume”. Servitorul plecă şi,
din nou, nu peste mult timp, se întoarse cu un pa-
chet asemănător. 

„Ai cumpărat ceea ce ţi-am poruncit?”, îl
întrebă domnitorul. 

„Da, stăpâne, ţi-am cumpărat, îi răspunse
servitorul. Priveşte!”. Servitorul scoase pachetul
afară, îl despachetă şi, spre surprinderea
stăpânului, îi spuse: 

„Stăpâne, un lucru mai rău decât această limbă
n-am găsit. Cu ea, oamenii se jignesc şi se supără
unii pe alţii. Cu ea vorbesc urât şi înjură. Ea
serveşte spre a spune minciuni şi de secole aduce
suferinţa între oameni”.

„Într-adevăr, ai dreptate”, îi răspunse
stăpânul. Şi a poruncit să 4e răsplătit cu multe
daruri.

Limba ta, omule, este un dar de la Dumnezeu.
Folosește-o cu înțelepciune, întru lucrarea vorbelor și
faptelor celor bune, pentru că ea are potențialul să
aducă în viața ta deosebit de multă lumină; pe de
altă parte, însă, folosită spre rău, adică folosită la a
jigni, calomnia, blestema, bâr,, ucide cu cuvântul,
la a da sfaturi rele ș.a.m.d., limba ta, omule, pe cât
de mică este, pe atât de mult întuneric poate aduce în
viața ta. Ai grijă! Folosește-o spre aducerea luminii
în viața ta prețioasă, ca în Lumină să rămâi în
veșnicie, în Împărăția lui Dumnezeu.

Cel mai bun şi cel mai rău lucru din lume
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La Dudeştii Noi am lansat lansat cartea lui
Virgil Coman, „Aromânii şi meglenoromânii din
Banat (1945-1951). Demografie, societate, izvoa re”,
Editura Etnologică, Bucureşti, 2016/212 pp./
Postfaţă de prof. univ. dr. Stoica Lascu.

Virgil Coman a murit în 5 august 2016 la o
lansare de carte. În 5 august la ora 13:50 am pri-
mit rezumatul cărţii pe care urma să o lansăm în
24 august la Dudeştii Noi. La ora 19 posturile de
radio şi de televiziune anunţau decesul celui care
avea să fie denumit „arhivarul Raiului”.

Virgil Coman, meglenitul, prieten al aromâ-
nilor, prieten al dudeştenilor, pe care i-a preţuit,
dovadă stând faptul că a dorit să-şi lanseze cartea
aici. Prieten al meu, cu care am împărţit bucurii
şi tristeţi trecătoare la multele acţiuni culturale
în ţară şi în afara ei.

Iată, mai jos, ultimul mesaj, rezumatul cărţii,
preocuparea pentru istoria aromânilor şi megle-
noromânilor din Banat fiind una din priorităţile
celui care ne-a lăsat un raft de cărţi despre aceste
lucruri:

„În cadrul complexului proces al mişcărilor de
populaţie din România de la jumătatea secolului
al XX-lea au fost antrenate şi unele familii de aro-
mâni şi meglenoromâni, care au ales Banatul ca
destinaţie de statornicire, în perioada 1945-1947.
Dar, nu peste multă vreme, mai exact în dimi-
neaţa de 18 iunie 1951, începând de la ora 2:30,
aproape în totalitate, ele au fost dislocate în Bă-

răgan, alături de unii cetăţenii străini, persoane
care colaboraseră cu armatele germane în timpul
războiului, de etnici germani, de «titoişti» şi de
basarabeni.

Printre subiectele de cercetare, această temă s-
a regăsit foarte târziu şi nu într-un mod sistema-
tic. Din dorinţa de a avea o imagine de ansamblu,
am considerat că se impune elaborarea unui
volum care să abordeze într-un mod unitar pro-
blematica aromânilor şi meglenoromânilor din
Banat (1945-1951), pe care l-am structurat în

două părţi, în cea dintâi fiind cuprinse unele in-
formaţii şi analize, pe baza surselor identificate
până în prezent, iar în cea de-a doua o serie de re-
pere arhivistice edite şi inedite.

Pentru o mai bună înţelegere a subiectului,
respectând cronologia evenimentelor şi logica is-
torică, am prezentat, în primul capitol, situaţia
aromânilor şi meglenoromânilor din Dobrogea
de Sud (Cadrilater) după semnarea Tratatului de
la Craiova din 7 septembrie 1940, punând în va-
loare, pe larg, informaţiile privind procesul biro-
cratico-legislativ ce a urmat schimbului de
populaţie româno-bulgar.

Contextul politic intern şi internaţional de
după 23 august 1944, legislaţia agrară nou-adop-
tată, dar şi principalele cauze ale deplasării în
Banat a unor familii de aromâni şi meglenoro-
mâni pentru a fi reîmproprietărite au fost tratate
în capitolul al doilea.

In memoriam Virgil Coman

Victor Enache și Virgil Coman 
la Tirana
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Următorul capitol l-am dedicat aşezării aro-
mânilor în Banat, pornind de la datele cuprinse
în unele documente identificate până în prezent,
care descriu, în bună măsură, greutăţile întâmpi-
nate de la venirea în această regiune până la fixa-
rea în centrele unde au fost repartizaţi.

Firesc, în capitolul patru, am prezentat îm-
prejurătile în care unele familii de meglenoro-
mâni au părăsit Dobrogea pentru a se stabili în
Banat şi demersurile iniţiate în acest sens, tot pe
baza unor mărturii arhivistice.

În cel din urmă capitol am avut în vedere în-
cheierea procesului de reîmproprietărire a aro-
mânilor şi meglenoromânilor aşezaţi în Banat,

expunând o situaţie pe localităţi, dar şi în ceea ce
priveşte ocupaţia, originea socială şi apartenenţa
politică. Potrivit arhivelor vremii, cifra totală a
familiilor a fost 901, din care 853 de agricultori,
26 de «burghezi» şi 22 de intelectuali.

Cele 823 familii de aromâni s-au aşezat în ur-
mătoarele localităţi: Săcălaz – 360 familii, Beşe-
nova Nouă – 52 familii, Sânandrei – 120 familii,
Tomnatic – 70 familii, Sânpetru Mic – 13 familii,
Becicherecu Mic – 53 familii, Sânmihaiu Ger-
man – 51 familii, Pişchia – 52 familii, Niţchidorf
– 14 familii, Bărăteaz – 4 familii, Giarmata – 14
familii, Jamu Mare – 1 familie, Ciacova – 6 fami-
lii, Carani – 5 familii, Iecea Mare – 3 familii şi
Gottlob – 5 familii.

Între 1948-1949, pentru «activitate subversivă
legionară», au fost arestaţi o serie de aromâni.
Cei care fuseseră membri sau simpatizanţi ai
Partidului Naţional Liberal şi ai Partidului Na-
ţional Ţărănesc, la rândul lor, erau suspectaţi că
nu au sentimente bune faţă de noul regim.

Aceleaşi arhive atestă faptul că un număr de
78 familii de meglenoromâni s-au aşezat în ur-
mătoarele localităţi: Variaş – 45 de familii, Jim-
bolia – 8  familii, Biled – 14 familii, Bulgăruş – 5
familii şi Lovrin – 6 familii.

La sfârşitul capitolului am prezentat o statis-
tică a familiilor dislocate în Bărăgan, în dimi-
neaţa de 18 iunie 1951, potrivit căreia din cele

10.273 familii supuse acestui proces, care au în-
sumat 33.387 membri, 748 familii cu 2.519 per-
soane au fost de origine aromână şi
meglenoromână, respectiv 8% din numărul total
de dislocaţi.

Din dorinţa de a oferi posibilitatea celor inte-
resaţi să aibă o imagine completă asupra proble-
maticii abordate de noi, cât şi pentru a da
consistenţă lucrării, am inclus principalele iz-
voare arhivistice care au stat la baza elaborării
acesteia. La transcrierea lor, am îndreptat greşe-
lile vădite de corectură, păstrând, pe cât posibil,
limbajul de epocă”.

Mulţumim, Virgil Coman! Dormi în pace,
prieten drag!

Victor ENACHE
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Iată ce scrie ziarul Telegraf din Constanţa:
OMAGIAT DE LINGVIȘTI ȘI ISTORICI

„Lucrarea a fost lansată, conform dorinței
regretatului om de cultură dobrogean, mier-
curi, 24 august, la Dudeștii Noi, o localitate
aflată la câțiva kilometri de Timișoara, acolo
unde trăiește o importantă comunitate de ro-
mâni balcanici (aromâni și meglenoromâni) și
unde a fost strămutată și mama sa. Despre car-
tea și personalitatea regretatului Virgil Coman,
român de origine meglenită, au vorbit, printre
alții, lingviștii Vasile Frățilă și Viorica Băl-
teanu, istoricii Robert Stănciugel și Raul Ionuț
Rus, precum și jurnalistul Dinu Barbu. Mani-
festarea a fost organizată de către Victor 
Enache, principalul animator al vieții cultural-
artistice a comunităților aromânilor din Banat,
cu sprijinul autorităților locale din Dudeștii

Noi. În cadrul evenimentului a fost lansată și
lucrarea «Românii balcanici în Dobrogea»,
apărută tot la Editura Etnologică din Bucu-
reşti, sub semnătura prof. univ. dr. Stoica Lascu
de la Universitatea «Ovidius».

La o zi după ce a fost prezentat la Dudeștii
Noi, o localitate din apropierea Timișoarei, vo-
lumul «Aromânii şi meglenoromânii din Banat
(1945-1951). Demografie, societate, izvoare»,
semnat de fostul șef al Serviciului Județean
Constanța al Arhivelor Naționale, regretatul
istoric dr. Virgil Coman, a fost lansat la Cluj
Napoca, la primul Congres Național al Istori-
cilor Români. 

Evenimentul editorial post-mortem s-a
desfășurat în sala «Lucian Blaga» a prestigioa-
sei Universități «Babeș-Bolyai» din Cluj 
Napoca, gazdă și coorganizatoare a primului

Congres Național al Istoricilor
Români. În cadrul evenimentului
a fost lansat și volumul «Românii
balcanici în Dobrogea», de Stoica
Lascu, tipărit chiar cu prilejul 
congresului istoricilor de la Cluj
Napoca, eveniment cu înaltă
ținută științifică organizat între 25
și 28 august”.

Ne bucurăm că prin programul
Pro Cultura putem face aceste lu-
cruri la Dudeştii Noi.

Mulţumim Consiliului Local şi
Primăriei pentru sprijin.

Victor ENACHE

PROCULTURA 2016 DUDEŞTII NOI
Visul lui Virgil Coman s-a împlinit:

cartea i-a fost lansată la Dudeştii Noi
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Declarația drep-
turilor omului și ale
cetățeanului (în limba
franceză Déclaration
des Droits de l'Homme
et du Citoyen) este carta
fundamentală prin care
la data de 26 august
1789 au fost puse, în
Franța și în lume, bazele
democrației moderne.

Declarația cuprinde
un preambul și 17 arti-
cole, care combină
dispozițiile privind
drepturile a trei cate-
gorii de persoane:
„drepturile oamenilor”
(francezi, străini sau in-
amici) - articolele 1, 2, 3,
4, 7, 9 și 10, „drepturi ale
cetățenilor” (cetățeni
francezi), care reamin -
tesc și întăresc li ber -
tățile civile - articolele 6
și 14 și „drepturi ale
societății” (națiunea
fran ceză), care sunt
componente constituționale - articolele 13, 15 și 16.

În 1789, Adunarea Stărilor Generale din
Franța, reunită la Versailles și constituită în
Adunare Națională cu drepturi constituante, a
hotărât să elaboreze o declarație de principii fun-
damentale care să stea la baza unei noi
constituții. Decretele emise de adunare la 4 și 11
august 1789 privind eliminarea drepturilor feu-
dale, se regăsesc dealtfel în primul articol al
Declarației drepturilor omului și cetățeanului.

Discuțiile privind declarația au avut ca punct
de pornire un proiect compus din 24 de articole,
propus de către „biroul al șaselea” al Adunării,
birou condus de către Jérôme Champion de Cicé.
Acest proiect a fost simțitor modiEcat în cursul
dezbaterilor în plen. Atribuirea textului original
lui La Fayette (care s-ar E inspirat din Declarația
de independență a Statelor Unite) este deci
eronată.

Textul declarației a fost votat articol cu arti-
col între 20 și 26 august 1789 de către Adunarea
Națională. Discuția a fost întreruptă pe 26 august
1789, după adoptarea articolului 17 referitor la
dreptul de proprietate, pentru a face loc
discuțiilor pe articole la constituția ce era în curs
de elaborare. O serie de decrete emise ulterior de

către Adunare, în spe-
cial cel din 3 oc-
tombrie 1789 care
permitea persoanelor
Ezice și societăților
comerciale să împru-
mute bani cu dobândă,
au fost ratiEcate în
seara zilei de 5 oc-
tombrie 1789 de către
Ludovic al XVI-lea, la
Versailles, la cererea
expresă a Adunării 
N aționale, care a
folosit și presiunea
vin di cativă a mulțimii
venite din Paris
(mulțime care de fapt
venise pentru alte
reven di cări, de natură
economică).

În Enal, regele a pro-
mulgat la 3 noiembrie
1789 Declarația drep-
turilor omului și
cetățeanului, care in-
cludea cele 17 articole
ale sale, urmate de cele

19 articole ale constituției din 1789 și o serie de de-
crete ale Adunării Naționale (începând cu cel din 4
august 1789, care „a distrus complet sistemul feu-
dal” și cel din 3 noiembrie 1789, care a decretat că
„toate parlamentele regatului vor continua să
rămână în vacanță”, de fapt ultimul decret regal).

Declarația drepturilor omului și cetățeanului
a rămas ca preambul și al constituției din 1791.

„Reprezentanții poporului francez, constituiți
în Adunarea Națională, considerând că igno-
rarea, uitarea sau disprețuirea drepturilor omu-
lui sunt singurele cauze ale nefericirilor populare
și ale corupției guvernelor, au decis să expună,
într-o declarație solemnă, drepturile naturale,
inalienabile și sacre ale omului, astfel încât
această declarație, prezentă permanent la toți
membrii corpului social, să le amintească fără
încetare drepturile și îndatoririle lor; astfel încât
actele puterii legislative și cele ale puterii execu-
tive, putând E oricând comparate cu scopul
oricărei instituții politice, să Ee prin urmare mai
respectate; astfel încât cererile cetățenilor, fon-
date de acum înainte pe principii simple și in-
contestabile, să se fondeze pe respectarea
Constituției și a fericirii tuturor”, a fost
motivația nașterii acestui document.

Declarația drepturilor omului 
și ale cetățeanului
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Alin Nica, primarul comunei Du deștii Noi, a
efectuat inspecția anuală prin localitate, vizată
fiind respectarea normelor în vigoare privind
gospodărirea comunală. Chiar dacă procentul
celor care nu respectă aceste reguli este mai mic
cu zece procente față de anul trecut, totuși există
și dudeșteni pentru care păstrarea cură țeniei în
propriile gospodării, ca să nu mai vorbim despre
domeniul public, nu reprezintă o prioritate.

„În urma inspecției au fost verificate 238 de
gospodării. S-au aplicat nouă amenzi, în valoare
totală de 1.100 de lei, și au fost date 16 avertis-
mente. Am fost foarte dur în ceea ce privește
necurățarea șanțurilor și a podețelor, aplicarea de
erbicide pe domeniul public, iarba netăiată, ne-
înlăturarea ambroziei, dar și în ceea ce privește
curățenia în grădini și curți precum și
neîntreținerea clădirilor. 

Nu am neglijat, de asemenea, lăsarea anima-
lelor libere pe străzi și pericolul public pe care îl
reprezintă nerespectarea normelor privind disci-
plina în construcții”, ne-a declarat primarul Alin
Nica.

În ceea ce privește avertismentele, edilul ne-a
precizat că dudeștenilor care nu respectă normele
privind gospodărirea comunală li s-a pus în ve-
dere să remedieze aspectele negative sesizate cu
ocazia inspecției.

„Îi rugăm pe cetățeni, și pe această cale, să își
curețe domeniul public din fața gospodăriilor, să
decolmateze șanțurile și podețele, să văruiască și
să curețe pomii, să întrețină trotuarele, casele,
curțile și grădinile. 

Aspectul general al comunei ține de fiecare
dintre noi. Pentru a avea o comună mai frumoasă
și mai curată, pentru a crea un mediu sănătos
pentru copiii noștri, este nevoie de un efort
minim din partea fiecăruia. Aș vrea să dau, în
acest sens, exemplul instituțiilor publice din co-
mună, de la care fiecare dudeștean se poate in-
spira. Să se uite cum arată aceste instituții și
spațiul public din fața acestora și să acționeze în
consecință. Cetățenii nu trebuie să aștepte să
vină Primăria să le facă curățenie, pentru că nu
este datoria acestei instituții să se ocupe de
curățenia din gospodăriile oamenilor. 

Mai mult, obligațiile cetățenești privind gos-
podărirea comunală și spațiile verzi sunt regle-
mentate de mai multe acte normative:
Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităților urbane și rurale, Legea nr. 24/2007
privind spațiile verzi, Hotărârea Consiliului
Local nr. 9/2011 privind unele măsuri de gospo-
dărire și înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi”,
a conchis primarul Alin Nica.

Anton BORBELY

Amenzi și avertismente pentru dudeștenii
care nu își îngrijesc gospodăriile 

și domeniul public din fața caselor!
Primarul Alin Nica face apel la cetățeni să respecte prevederile 

legale privind gospodărirea comunală
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Vineri, 12 august 2016, la Casa de Cultură
din Dudeștii Noi, a avut loc o consultare 
populară privind oportunitatea realizării
unui centru civic care să reunească clădiri re-
prezentative ale comunei. Este vorba despre
o primărie și o școală noi, care să fie încon-
jurate de un parc, iar în mijlocul acestui an-
samblu să se încadreze o piațetă.

Primarul Alin Nica ne-a vorbit despre
această idee: „Condițiile existente la ora ac-
tuală nu permit realizarea unui centru civic
în vatra veche a satului, fiind nevoie de circa
două-trei hectare de teren intravilan pentru
a pune în practică un asemenea proiect. 

Din acest motiv, soluția care s-a desprins
la consultarea de care vorbim a fost aceea ca

relizarea centrului civic să se facă în spațiul
cu această destinație din Planul Urbanistic
Zonal (PUZ) aprobat și denumit Alexia I, si-
tuat pe deal, în vecinătatea fabricii de mobilă
Rus-Savitar. 

Dezavantajul acestei soluții este acela că,
în momentul de față, zona e situată la mar-
ginea satului.

Concluzia întâlnirii a fost aceea că trebuie
să încercăm să găsim și alte variante, precum
și să analizăm posibilitatea realizării fiecărei
instituții noi pe locul existent, iar în cazul în
care aceste lucruri nu se dovedesc a fi feza-
bile, să se margă pe varianta realizării cen-
trului civic în zona Alexia”.

A. BORBELY

Consultare populară privind 
oportunitatea realizării unui centru civic
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Ştefan cel Mare adunase tot norodul la
oaste, inclusiv ţiganii. Se anunţa bătălie
cruntă. Ştefan iese în faţa oştirii adunate pe
câmpul de luptă:

- Vitejii mei, vom lupta până la unu!
- Aşa, mâncaţi-aş, că pi la unu şi ceva să

pune căldura...

•••

În fiecare zi, într-un magazin, intra un tip
care cumpăra 1 kg de biscuiţi, un borcan de
muştar şi 150 g de caşcaval. Azi aşa, mâine
aşa, până când vânzătorul îl întreabă:

- Iertaţi-mă, dar ce faceţi cu 1 kg de bis-
cuiţi, un borcan de muştar şi 150 g de
caşcaval?

- O prăjitură.
- O prăjitură!?
- Da.
- Şi e bună?
- Nu.

•••

Un inginer agronom, proaspăt
ieşit de pe băncile facultăţii, se duce
într-o zi la ţară şi-i spune lui badea 
Vasile:

- Bade, cu metoda asta învechită a lu’ ma-
tale n-o să obţii nici cinci kile de pere din
pomu-ăsta…

- Ai dreptate, e prun!

•••

Pe o corabie ce se scufundă, unul dintre
pasageri îl întreabă pe căpitan:

- Suntem departe de pământ?
- Nu-i departe, un kilometru.
- Dar în ce direcţie?
- În jos...

•••
– Cum poți evita certurile într-o relație?
– Eviți relația.

Cele cinci porunci ale vieţii la serviciu:
1. Să nu gândeşti.
2. Dacă gândeşti, să nu spui.
3. Dacă spui, să nu scrii.
4. Dacă scrii, să nu semnezi.
5. Dacă semnezi, să nu te miri.

•••

- Azi mi-am făcut CV-ul, l-am scris, l-am
redactat, apoi m-a buşit plânsul.

- De ce?
- E păcat să trimiţi un asemenea om la

muncă.

•••

Aseară la club am fost atât de
beat încât atunci când am tra-

versat ringul ca să mă duc la
bar să mai iau ceva de băut,
am câştigat un concurs de
dans...

•••

O blondă supraponderală se
prezintă la nutriţionist, care îi spune:

- Am să vă propun următoarea dietă: 2 zile
mâncaţi normal, a treia o săriţi; ne vedem
peste două săptămâni.

Vine blonda după două săptămâni schim-
bată radical, slăbise cu mult peste aşteptările
nutriţionistului.

- Uaaaaau, să nu vă recunosc, văd că dieta
noastră dă roade! Mi-aţi respectat instruc-
ţiunile?

- Cu stricteţe! Deşi după a treia zi am zis
că pic din picioare şi mor!

- De foame?
- Nu, de la sărit!

•••

Un ascultător întreabă la Radio Erevan:
- Pisica neagră aduce sau nu ghinion?
- Depinde ce eşti: om sau şoarece.

Glume • Glume • Glume • Glume
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Curiozități din lumea care ne înconjoară
• Deşi clima Islandei se încadrează în ca-

tegoria „subpolară”, totuşi temperaturile
medii înregistrate în capitala Reykjavik în
decursul iernii sunt în jur de zero grade; sur-
prinzător, pentru „Ţara de gheaţă”. Verile
însă sunt reci (14ºC) şi, de regulă, ploioase.

• Cea mai înaltă cascadă a lumii, Angel
(Venezuela), are aproape un kilometru înăl-
ţime şi cade direct în valea adâncă de la baza
muntelui, fără a mai trece vreo treaptă de
stâncă. Numele ei vine de la pilotul ameri-
can Jimmie Angel, care a survolat pentru
prima dată zona în 1921, cu un avion 
comercial.

• 44% din jungla ce acoperă o mare parte

din statul caraibian Belize reprezintă parc
naţional, ceea ce, raportat la suprafaţa ţării,
înseamnă cel mai bun procent de arie prote-
jată din America Latină.

• Cea mai importantă sursă de aisberguri
uriaşe o reprezintă banchizele Antarcticii.

• Canionul Colca (4.160 m) din Peru, de
două ori mai adânc decât Marele Canion al
S.U.A., e casa milenară a uneia dintre cele
mai mari păsări, condorul. Tot aici însă tră-
ieşte şi colibri gigant, cel mai mare dintre
toate speciile.

• În cea mai lungă călătorie făcută de pă-
sări, rândunicile de mare arctice zboară peste
40.000 de kilometri în fiecare an, din ţinutu-
rile arctice până în Antarctica şi înapoi.

• Cei mai bătrâni munţi ai Europei se în-
tind în Scoţia, în aşa-numitele Ţinuturi
Muntoase Nordice; vârsta lor aproximativă
e de 3.000 de milioane de ani. 

Pe lângă peisajele extraordinare, în care
culmile înalte întâlnesc fâşii lungi de coaste
oceanice, un drum inedit străbate aceste
zone sălbatice: cel din povestea whisky-ului.

• În părţile nordice ale Suediei, fenome-
nul „nopţilor albe” (când soarele nu coboară
sub orizont, deoarece partea nordică a axei

pământului e înclinată spre astru) se observă
în lunile mai-iulie: e o perioadă foarte bună
pentru vizitat ultimele mari ţinuturi sălba-
tice ale Europei.

• După Grecia, Croaţia se laudă cu al doi-
lea grup de insule, ca număr, din Marea Me-
diterană: 700 de insule propriu-zise şi încă
450 de insuliţe, stânci şi stânci submarine.
Din primele, aproape 50 sunt locuite (nu-
mărul variază în funcţie de sezoane), însă
mai mult de 12 insule au mai puţin de 100 de
locuitori permanenţi.

IIIInnnnssssuuuulllleeee   îîîînnnn  CCCCrrrrooooaaaațțțț iiiiaaaa
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Biserica Ortodoxă a cinstit, la 15 august,
Adormirea Maicii Domnului, numită în popor și
Uspenia (termenul slav) sau Sfânta Maria Mare.
Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche
sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, deși
mărturii despre existența ei nu avem decât înce-
pând din secolul al V-lea, când cultul Maicii
Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai
ales după Sinodul IV Ecumenic, Sinod care a ho-
tărât că Maica Domnului este Născătoare de
Dumnezeu.

Sărbătoarea bisericească a sfârșitului vieții
pământești a Fecioarei a început probabil în Ie-
rusalim, unde Mormântul Maicii Domnului din
Ghetsimani este și astăzi un loc de pelerinaj. Încă
din secolul al VI-lea, sărbătoarea a fost celebrată,
iar din anul 600 a fost fixată la 15 august. Două
momente diferite formează praznicul: în primul

rând, moartea și îngroparea Maicii Domnului și,
în al doilea rând, înălțarea ei la cer. În Occident,
sărbătoarea este cunoscută sub numele de
Înălțarea Maicii Domnului. Textele ortodoxe au
dezvoltat tradiția conform căreia apostolii și uce-
nicii au fost adunați în mod minunat din toate
colțurile lumii, pentru a fi prezenți în Ierusalim
la moartea Fecioarei, și că i-au îngropat trupul în
Grădina Ghetsimani; conform unei tradiții,
câțiva israeliți au încercat să întrerupă procesiu-
nea înmormântării. 

Apostolul Toma nu a fost printre cei prezenți
și, când a sosit, la trei zile de la înmormântare, și
a vrut să vadă trupul Maicii Domnului, s-a des-
coperit că mormântul era gol. Conform
majorității textelor liturgice, sărbătoarea aduce
cu sine un simț al interrelaționării diferitelor as-
pecte din istoria răscumpărării și un simț al 

venerării lucrării dumnezeiești înfăptuite. Bise-
rica slăvește pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut
și recunoaște sfințenia ei, cea care este „Izvorul
vieții și Născătoarea de Dumnezeu”.

Praznicul Adormirii Maicii Domnului se bu-
cură de o mare cinstire în rândul credincioșilor
ortodocși, având rânduită o perioadă de două
săptămâni de postire, înaintea sărbătorii, ca pe-
rioadă de pregătire duhovnicească pentru acest
eveniment sfânt.

Semnificaţia postului şi sărbătorii
Adormirii Maicii Domnului

Biserica Ortodoxă Română s-a aflat în pe-
rioada Postului Adormirii Maicii Domnului,
post rânduit de Biserică spre aducerea aminte de
virtuţile alese ale Sfintei Fecioare şi de postul cu
care ea însăşi, după tradiţie, s-a pregătit pentru
trecerea la cele veşnice.

Postul şi sărbătoarea au pătruns la noi odată
cu generalizarea cultului mariologic în Răsărit,
prin secolul al V-lea. Românii i-au acordat o cin-
stire deosebită, sărbătoarea fiind aşteptată, după
unele tradiţii, cu aproape aceeaşi bucurie ca Paş-
tele sau Crăciunul. O dovadă a acestei cinstiri
este şi postul de două săptămâni care precede săr-
bătoarea şi care se ţine de către creştini pretutin-
deni, „căci postul ei a fost ţinut mai abitir ca al
Crăciunului”, după cum arată tradiţia. Sărbătoa-
rea Adormirii Maicii Domnului este cinstită şi
prin mulţimea de biserici care poartă acest hram.

Din informaţiile publicate de Tudor Pamfile,
în „Sărbători de toamnă şi Postul Crăciunului”,
1914, Postul Adormirii Maicii Domnului se so-
coteşte a fi tot aşa de mare, adică de însemnat, ca
şi Postul Mare de dinaintea Paştilor, din care se
zice chiar că este rupt. Ca urmare, toată lumea
trebuie să-l ţină cu sfinţenie, nefiind îngăduită
mâncare de dulce decât bolnavilor şi copiilor.

Cu privire la perioada postului, muscelenii
„nu mănâncă nici chiar untdelemn, iar dezlegare
de peşte nu-i decât o singură zi, Pobrejenia
(Schimbarea la Faţă n.n.), că Postul Sîntă-Mă-
riei este rupt din Păresimi”. De asemenea, în
popor există credinţa potrivit căreia, „la început,
Postul Paştilor era de nouă săptămâni, dar vă-
zându-se că e prea lung şi prea sărăcăcios, aşa că
oamenii ieşeau prea slabi în primăvară, când tre-
buia să se dea cu totul muncilor, s-a micşorat
acest post cu două săptămâni şi s-au pus aceste
zile de post înaintea Sântă-Măriei Mari, când e
belşug de legume şi zarzavaturi”.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului -
Sfânta Maria Mare
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Anul 2016 a adus racordarea şahiştilor
dudeșteni la un proiect lansat relativ recent de
către Federaţia Mondială de Şah – F.I.D.E. –  un
proiect care dă posibilitatea pasionaţilor de şah
să joace partide şi turnee oficiale online şi să ob-
ţină categorii internaţionale.

Astfel, încă din luna aprilie, cei mai avansaţi
dintre juniorii dudeșteni s-au înscris pe site-ul
ARENA F.I.D.E., având astfel ocazia nu doar să
se antreneze, dar și să joace partide omologate,
într-un mediu online bine pus la punct împotriva

tentativelor de fraudă, cu şahişti din întreaga
lume, luptând totodată pentru obţinerea de 
titluri internaţionale.

Abonamentul ARENA F.I.D.E. permite ju-
carea de partide oficiale şi competiții online
omologate, precum și obținerea de categorii
internaționale. Pentru numai 25 de Euro anual,
un șahist poate juca zilnic partide oficiale și
competiții online, cu jucători din toată lumea,
obținând categorii internaționale. Este un cost
mic față de competițiile clasice.

Website-ul ARENA F.I.D.E. este extrem de
bine pus la punct pentru a asigura un joc corect la

distanţă, astfel încât să nu se folosească „surse de
inspirație” (mă refer la programele de jucat șah) și
nici să nu joace pe un anumit cont alți jucători
decât titularul. Există soft-uri care urmăresc
variațiile de stil, forță de joc, ritmul mutărilor etc.

Categoriile obținute pe ARENA F.I.D.E.
sunt valabile pe viață, chiar dacă nu se reînnoiește
abonamentul. Aces te categorii se regăsesc în sta-
tus-ul jucătorului oriunde ar juca în lume, inclu-
siv în competițiile la tablă. Categoriile ARENA
F.I.D.E. apar pe site-ul mondial F.I.D.E. Ra-

tings, precum și pe cel al federației naționale de
care aparține jucătorul. Abonamentele ARENA
F.I.D.E. nu se pot obține decât de către sportivii
care au participat în competiții omologate
F.I.D.E. și dețin un ID F.I.D.E. unic.

Primele titluri ARENA F.I.D.E. au fost obţi-
nute de către şahiştii dudeșteni la sfârşitul lunii
iulie şi începutul lui august 2016. Raul Matei (19
ani) a devenit Maestru Internaţional F.I.D.E.
ARENA, iar Daniel Homone (13 ani) a devenit
Maestru F.I.D.E. ARENA.

Zamfir MOLDOVAN, 
antrenor maestru

ŞAH ÎN ARENA F.I.D.E.
Primele titluri internaţionale obţinute

de juniorii dudeșteni
Un dudeștean, Maestru Internaţional la şah online, la 19 ani



194

La propunerea primarilor comunelor Sî-
nandrei, Dudeștii Noi și Becicherecu Mic,
pe Drumul Județean DJ 962A, care leagă
cele trei unități administrativ-teritoriale, nu
vor avea acces autovehiculele mai grele de 12
tone. 

„S-a aprobat limitarea tonajului la 12
tone, la propunerea primarilor comunelor ce
sunt tranzitate de acest drum, ca urmare a
plângerilor venite din partea cetățenilor,

care au sesizat gabariturile neconforme cu
capacitatea drumului ale autovehiculelor
care circulau pe acesta. După luarea deciziei
de limitare a tonajului, s-au montat indica-
toarele corespunzătoare în cele trei comune,
iar Poliția națională a dat deja și primele
sancțiuni conducătorilor auto care nu res-
pectă noua reglementare”, ne-a declarat pri-
marul comunei Dudeștii Noi, Alin Nica.

A. BORBELY

Limită de tonaj pe Drumul Județean
Sînandrei - Dudeștii Noi - 

Becicherecu Mic



O nouă lucrare importantă în ceea ce
privește infrastructura de drumuri a comu-
nei Dudeștii Noi a fost finalizată. 

Astfel, Calea Becicherecului a fost repa-
rată complet, urmând ca anul viitor, conform
asigurărilor de la Consiliul Județean Timiș,

să se mai toarne un strat de asfalt. Măsura 
reparării acestei străzi este cu atât mai bine
venită, cu cât, de la deschiderea căii rutiere
spre comuna vecină, traficul pe Calea Beci-
cherecului a cunoscut o creștere semnificativă.

A. BORBELY

S-a reparat Calea Becicherecului
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Înainte de a @ închis, atunci când i se spusese
că Iisus face mai mulţi ucenici prin botez decât
el şi că toţi se duc la Iisus, Ioan a vorbit despre
bucuria sa în legătură cu acest lucru, ca o îm-
plinire a tot ceea ce a făcut el pentru Mesia,
adăugând că: „Lui I se cuvine să crească, iar mie
să mă micşorez” (Ioan 3, 30). În închisoarea lui
Irod el vedea bine că „s-a micşorat”, iar lucrarea
lui Iisus devenea mai „adâncă” decât micşorarea
sa şi ea era de fapt o arătare a adâncului dum-
nezeiesc din chipul lui Dumnezeu în Hristos
(Psalm 35, 6). Atunci Iisus a trimis să i se arate
lui Ioan în închisoare „faptele Sale, ca o mărturie
mai mare” (Ioan 5, 36), astfel că în faţa „făcliei”
lui Ioan s-a putut vedea mai bine „Lumina vieţii”
în Hristos.

Dacă prin pedagogia dumnezeiască a lui Hris-
tos, Ioan s-a liniştit fără nici o sminteală în ne-
dumerirea sa, iar Iisus a avut prilejul să scoată în
evidenţă credinţa profundă a lui Ioan,
neclătinată de vânturile învăţăturilor omeneşti şi
netulburată de valurile patimilor (Matei 11, 7 –
14), Iisus l-a numit pe Ioan conform proorociei:
„îngerul lui Dumnezeu” (Matei 3, 1). Prin
credinţa părinţilor săi, Zaharia şi Elisabeta, el 
„s-a umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele
maicii sale”, ceea ce va însemna că „vin şi sicheră
nu va bea”. 

Dacă pentru slujitorii la Templu era dată lui
Aaron această poruncă (Levitic 10, 9 – 10), Ioan
Botezătorul a fost toată viaţa sa un Templu al
Duhului Sfânt şi nu avea nevoie de botezul
pocăinţei. Ioan avea „duhul şi puterea lui Ilie” şi
Irodiada nu l-a putut abate de la mărturisirea
credinţei mântuitoare şi de aceea a poruncit să @e
omorât, ca şi oarecând Izabela, soţia lui Ahab, pe
proorocul Ilie.

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc,
pentru că pe 1 septembrie începe un nou an. Ziua
Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul este
o zi de post. Credincioşii postesc în această zi, pe
de o parte ca să nu se asemene cu Irod, care, din
cauza ospăţului fără măsură, a cerut că Salomeea
să-i danseze şi drept răsplată i-a oferit capul
Sfântului Ioan Botezătorul, iar pe de altă parte,
ca să le @e viaţa asemenea cu cea pe care a dus-o
Ioan, ascetică.

Se spune că ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan
Botezătorul pre@gurează Vinerea Patimilor. După
cum se postesteşe în @ecare vineri, pentru

răstiginire, tot astfel se cuvine postul în această zi.
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

este o sărbătoare cu semni@caţie escatologică,
precum este şi Schimbarea la Faţă a Domnului şi
Adormirea Maicii Domnului. Prin Schimbarea
la Faţă ni se descoperă chipul pe care îl va avea
omul unit cu Hristos - chip de slavă, prin
Adormirea Maicii Domnului se arată că acela
care L-a purtat pe Hristos se mută de la
stricăciune la nestricăciune, în vreme ce prin
această sărbătoare ni se revelează că toţi cei care
nu au fost străini de pocăinţa vestită de Sfântul
Ioan Botezătorul vor ajunge în Rai.

În ziua de 29 august, când prăznuim Tăierea
capului Sfântului Ioan Botezătorul, există
credinţa în popor că nu trebuie să se folosească
cuţitul, totul se rupea cu mâna. În popor se vor-
bea şi de începerea unui post, numit „de la cruce
până la cruce”, un post care ţinea până pe 14 sep-
tembrie (Înălţarea S@ntei Cruci), neconsemnat
în calendarul creştin, care avea rolul de a-i curăţi
pe cei care au săvârşit omoruri sau alte păcate
grave.

Tot în popor era întâlnită şi interdicţia de a
tăia şi mânca fructe şi legume cu formă rotundă,
de pildă pepenele nu era consumat în această zi.
Aceste obiceiuri nu au legătură cu Sfânta
Scriptură şi Sfânta Tradiţie, deci, nu trebuie 
respectate.

Tăierea capului Sfântului 
Ioan Botezătorul
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POVESTIRI CU TÂLC

Un rege al Persiei, voind să-şi aleagă un sfetnic
bun, a chemat la palat, într-o zi, pe cinci dintre
cetăţenii cei mai de vază din oraş şi le-a zis:

- Iată, am 5 inele pe degetele mele; ele vor ;
plata sincerităţii voastre. Spuneţi-mi fără
linguşire: ce credeţi voi despre puterea şi mărirea
mea?

- Ei, uimiţi de frumuseţea diamantelor de pe
inele şi voind să le aibă, răspunseră regelui cu
multe laude pe care nu se cuvenea să le spună
decât lui Dumnezeu.

Regele părea foarte mulţumit şi dădu pe rând
patru inele.

Pentru că al cincilea tăcea, regele l-a îndem-
nat să-şi spună părerea.

- Eu cred, zise acesta, altfel decât au mărturisit
cei care au vorbit înaintea mea. Eu cred că toată
puterea, o rege, o ai de la Dumnezeu şi ţi-a fost

dată pentru binele poporului ce-l stăpâneşti şi
odată va trebui să dai socoteală pentru cum ai
întrebuinţat-o.

- Și eu cred tot aşa, spuse regele cu mulţumire.
Dar ţie nu-ţi dau inelul, ci încrederea şi prietenia
mea. 

Vei sta mereu lângă mine ca sfetnic şi prieten
al meu, căci în tine am găsit omul şi prietenul sin-
cer pe care îl căutam.

A doua zi, cei 4 veniră foarte grăbiţi să spună
regelui că negustorul de la care a cumpărat 
inelele, l-a minţit şi i-a dat diamante false.

Dar regele le zise:
- Ce, voi credeţi că nu ştiu că diamantele sunt

false?! Doar eu le-am comandat astfel. V-am
plătit cinstit. Voi mi-aţi dat laude false, iar eu v-
am dăruit diamantele false. V-am plătit cu aceeaşi
măsură, de ce vă mai plângeţi?!

Lingușitorii

Odată trăia un om „evlavios”. În ;ecare zi,
de cum se trezea, se spăla şi apoi mergea la
biserică pentru slujba de dimineaţă. 

Înălţa mereu o rugă ;erbinte: „Doamne, eu
vin mereu la Tine, n-am lipsit niciodată.
Dimineaţa şi seara, mă rog, fac pomană. N-ai
putea veni şi Tu odată la mine?

Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi i-a
spus: „Mâine voi veni la tine!”

Ce bucurie pe bietul om. A curăţat toată
casa, a făcut mâncare, a aprins lumănări. În
camera de oaspeţi a orânduit mulţime de tăvi
pline cu fructe, plăcinte dulci şi <ori. 

Toate erau pregătite pentru a-L primi pe
Dumnezeu. La ceasul slujbei de dimineaţă, un
băieţel, care tocmai trecea pe acolo, zăreşte
prin fereastra deschisă tăvile cu plăcinte, se
aproprie şi spune:

–Tataie, ai multe plăcinte, nu-mi dai şi mie
una?

Mâniat de îndrăzneală, omul cel credincios
îi răspunde supărat:

– Ia şterge-o, împieliţatule, cutezi să-mi
ceri, ce-am pregătit pentru Dumnezeu?

Băieţelul înfricoşat pleacă fugind.
Clopotul anunţă sfârşitul slujbei de

dimineaţă.

Creştinul îşi spune: „De bună seamă, Dum-
nezeu va veni după rugăciunea de amiază. 
Să-L aşteptăm”.

Obosit s-a aşezat pe banca din faţa casei.
Vine un cerşetor şi-i cere de pomană. Omul îl
alungă, fără prea multă vorbă. Apoi spală cu
grijă locul, unde a călcat cerşetorul.

Trece şi amiaza şi Dumnezeu tot nu apare.
Vine seara. Tot mai abătut omul nostru
aşteaptă vizita făgăduită. La ceasul rugăciunii
de seară, se înfăţişează un pelerin şi-l roagă:

– Îngăduie-mi să mă odihnesc pe banca ta şi
să-mi petrec noaptea aici.

– Nici gând! E locul pe care l-am pregătit
pentru Dumnezeu!

S-a înnoptat. „Dumnezeu nu şi-a ţinut
făgăduiala”, îşi spune sărmanul om necăjit.

A doua zi, omul merge la biserică, la slujba
de dimineaţă, ducând prinoasele şi izbucneşte
în lacrimi:

– Doamne, n-ai venit la mine aşa cum ai
făgăduit! De ce?

Dumnezeu i-a răspuns:
– De trei ori am venit şi de trei ori m-ai

alungat!
Când l-ai alungat pe băiețel, pe cerșetor și

pe pelerin, pe Mine m-ai alungat.

Ospitalitatea fățarnicului



Integrame • Integrame • Integrame
Bor

Bucatelor

198



199

HOROSCOP 2017
Fecioară (23 august - 22 septembrie)

Viață
socială și
personală

Nativii din zodia Fecioarei vor avea un an
pozitiv și optimist. Vei gândi cu mai multă

maturitate decât ai făcut-o până acum. Viața
socială și prieteniile vor 8 în centrul atenției în

acest an, iar energia pozitivă și optimismul vor 8
pretutindeni. E un moment prielnic pentru
introspecții și descoperirea sinelui, dar și a 

drumului spiritual pe care îl vei urma. 
Dacă vei primi sugestii de la cei din jur, mai
bine te gândești de două ori înainte să le pui

în aplicare. 
Câteva evenimente din acest an îți vor
zdruncina acest echilibru emoțional

și 8zic. Ai grijă să iei deciziile
corecte, mai ales că ai timpul

de partea ta. 

Dragoste
În 2017, viața amoroasă va

8 lină și fără probleme pen-
tru cei din zodia Fecioarei.

Totul va decurge într-o manieră
pozitivă și vei învăța din greșelile

trecutului. Nu ezita să te destăinui
și să te consulți cu

partenerul/partenera. Încearcă să
înțelegi care sunt opiniile sale, ce îi

place și ce nu. Asigură-te că îți exprimi
clar ideile și opiniile către persoana

iubită. Îți vei vedea relația dintr-o nouă
perspectivă în acest an. Este un moment

prielnic pentru a face schimbări în viața de
cuplu, mai ales dacă te gândești la acestea

de ceva vreme. Cam pe la jumătatea anului,
relația ta va 8 cuprinsă de un nou val de ro-

mantism și pasiune. Nu este un moment
bun pentru a lua decizii raționale. E mai

bine să îți urmezi inima, decât să asculți ce
îți zice rațiunea. Sfârșitul anului 2017 îți va
aduce și câteva schimbări emoționale. Fii

gata să le înfrunți cu ușurință.
Pe măsură ce trece anul, veți 8 atrași într-

o apreciere mai intimă a unuia față de
celălalt. Micile particularități personale

vi se vor părea emoționante, dar nu vă
veți putea explica de ce.

Veți împărți aceleași opinii asupra
problemelor din exterior, lucru care

vă va aduce mai aproape în relația
de cuplu. Toate aceste mici lu-
cruri, vegheate de poziția lui

Venus în zodia Taurului la
jumătatea lunii iunie nu
vor face decât să vă con-

solideze relația din
ce în ce mai

mult.

Carieră
și bani

În acest an, cariera îți va aduce multă
satisfacție și siguranță 8nanciară. Ar 8 un

moment bun pentru a-ți consolida statutul și
pentru a-ți crea noi legături profesionale.

Norocul și bunăstarea sunt de partea ta, deci tot
ce atingi se va transforma în „aur”. Ai grijă, să nu

îți impui ideile asupra colegilor și a superiorilor. E
important să iei în considerare și părerile lor. E

mai bine să eviți confruntările directe și dezbate ri -
le care au legătură cu domeniul în care activezi,
pentru că îți vor putea afecta planurile de viitor.

Probabil vei a9a și câteva lucruri care ți-au
fost ascunse în tot acest timp, dar nu 8

șocat/ă, căci nu tu ești ținta lor. Încearcă
să înveți din greșeli. A doua jumătate a

anului 2017 va 8 propice pentru a
începe noi afaceri sau pentru

a face o schimbare.



200

Tresărind scânteie lacul
Şi se leagănă sub soare;

Eu, privindu-l din pădure,
Las aleanul să mă fure
Şi ascult de la răcoare

Pitpalacul.

Din izvoare şi din gârle
Apa sună somnoroasă;
Unde soarele pătrunde

Printre ramuri a ei unde,
Ea în valuri sperioase

Se azvârle.

Cucul cântă, mierle, presuri -
Cine ştie să le-asculte?
Ale păsărilor neamuri

Ciripesc pitite-n ramuri
Şi vorbesc cu-atât de multe

Înţelesuri.

Cucu-ntreabă: - Unde-i sora
Viselor noastre de vară?

Mlădioasă şi iubită,
Cu privirea ostenită,
Ca o zână să răsară

Tuturora.

Teiul vechi un ram întins-a,
Ea să poată să-l îndoaie,

Ramul tânăr vânt să-şi deie
Şi de braţe-n sus s-o ieie,

Iară 5orile să ploaie
Peste dânsa.

Se întreabă trist izvorul:
- Unde mi-i crăiasa oare?

Părul moale despletindu-şi,
Faţa-n apa mea privindu-şi

Să m-atingă visătoare
Cu piciorul?

Am răspuns: - Pădure dragă,
Ea nu vine, nu mai vine!

Singuri, voi, stejari, rămâneţi
De visaţi la ochii vineţi,
Ce luciră pentru mine

Vara-ntreagă.

Ce frumos era în crânguri,
Când cu ea m-am prins tovarăş!

O poveste încântată
Care azi e-ntunecată...

De-unde eşti revino iarăşi,
Să 4m singuri!

Mihai EMINESCU

Freamăt de codru
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SEPTEMBRIE – RĂPCIUNE
(30 de zile; ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)

1 V † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. 
Simeon Stâlpnicul; Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Tedeum)

2 S Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului 
3 D Sf. Sfinţit Mc. Antim, episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist; † Sf. Cuv. Neofit şi 

Meletie de la Mănăstirea Stânișoara
Duminica a 13-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 16, 13-24; Ev. Matei 21, 33-44; (Pilda
lucrătorilor răi); glas 4, voscr. 2

4 L Sf. Sfinţit Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
5 M Sf. Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul
6 M Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie                                                        
7 J Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon şi

Amfilohie de la Pângăraţi
8 V (†) Naşterea Maicii Domnului (Dezlegare la pește)
9 S Sf. şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; 

†) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona;  Sf. Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic
10 D Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17
(Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 5, voscr. 3

11 L Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarul
12 M Odovania praznicului Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul 
13 M Înainte-prăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim;

Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul şi Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de
la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi 
Valerian                                                                                 

14 J (†) Înălţarea Sfintei Cruci (Post)
15 V †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; † Sf. Mare Mc. Nichita;

† Sf. Ier. Visarion, arhiepiscopul Larisei
16 S Sf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila 
17 D Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi 

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci; Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 
9, 1 (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); glas 6, voscr. 4

18 L Sf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei; Sf. Mc. Ariadna
19 M Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont
20 M Sf. Mari Mc. Eustatie şi soţia sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie şi Teopist                                     
21 J Odovania praznicului Înălţării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona 
22 V †) Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. 

Sfinţit Mc. Foca, episcop de Sinope
23 S Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia                                                       
24 D Sf. întâia Muceniţă şi întocmai cu Apostolii Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul 

Duminica a 18-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11 (Pescuirea 
minunată); glas 7, voscr. 5

25 L Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej 
26 M †) Mutarea Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27 M †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Calistrat şi

Epiharia
28 J † Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Proroc Baruh                                                                                    
29 V Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia
30 S Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani
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S-a întâmplat în luna septembrie
2 septembrie

Se desfășoară bătălia de la Actium, între
Octavian și Marc Antoniu. Victoria lui Oc-
tacvian marchează sfârșitul republicii ro-
mane, deschizând calea politicii imperiale
(31 î.Hr.)

5 septembrie

S-a născut Ludovic al XIV-lea, „Regele
soare”, prototip al monarhului absolut, de
drept divin (1638)

9 septembrie

La Teatrul „Palais Royal” are loc premiera
piesei „Avarul sau Școala minciunii”, de
Moliere (1668)

14 septembrie

Este inaugurată „Crucea Eroilor Neamu-
lui”, pe vârful Caraiman, monument con-
struit din inițiativa Reginei Maria (1928)

20 septembrie

Este inaugurat Palatul Mogoșoaia, monu-
ment arhitectural realizat sub egida domnito-
rului martir Constantin Brâncoveanu (1702)

23 septembrie

S-a născut poetul dramatic grec Euripide.
Împreună cu Eschil și Sofocle, a alcătuit tri-
ada de aur a tragediei antice grecești (480
î.Hr.)

Astronomul german Johann Gottfried
Galle observă planeta Neptun, a cărei exis-
tenţă fusese determinată prin calcul mate-
matic de către savantul francez Urbain Jean
Joseph Le Verrier şi de cel englez John
Couch Adams (1846)

26 septembrie

S-a născut Sfântul Francisc din Assisi,
fondator al ordinului franciscan. Peste ani,
la 13 septembrie 1224, ca urmare a unei vieţi
de asceză, este dăruit cu „stigmatele” lui
Iisus (1181)

28 septembrie

S-a născut Confucius (Kong Zi), expo-
nent al gândirii filosofice chineze (551 î.Hr.)

29 septembrie

S-a născut Miguel de Cervantes, creato-
rul lui Don Quijote (1547)

EEEEuuuurrrr iiiipppp iiiiddddeeee MMMMiiiigggguuuueeeellll   CCCCeeee rrrrvvvvaaaannnntttt eeeessss CCCCrrrruuuucccceeeeaaaa   ddddeeee   ppppeeee   CCCCaaaarrrraaaa iiiimmmmaaaannnn
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 Nașterea Maicii Domnului este sărbăto-
rită pe 8 septembrie. Această sărbătoare este
cunoscută în popor sub numele de Sfânta
Maria mică, spre deosebire de Adormirea
Maicii Domnului, care poartă denumirea de
Sfânta Maria mare. Este prima sărbătoare cu
cruce roșie din noul an bisericesc, an care în-
cepe pe 1 septembrie.

Sfinții Părinți au rânduit ca această sărbă-
toare să fie prăznuită pe 8 septembrie, pen-

tru că 8 este cifra veșniciei, a vieții veșnice.
Această zi ne amintește și de faptul că noi
suntem chemați să intrăm în Împărăția cea
veșnică a iubirii Tatălui, Fiului și Sfântului
Duh.

Din Maica Domnului S-a născut, ca Om,
Fiul lui Dumnezeu cel Veșnic. Prin acordul
ei și prin lucrarea Sfântului Duh, ea a dat

trup Fiului Veșnic al lui Dumnezeu. De
aceea Biserica o preamărește ca fiind mai
cinstită decât Heruvimi și mai mărită fără de
asemănare decât Serafimii, pentru că fără
stricăciune a născut pe Dumnezeu Cuvân-
tul.

Cinstirea pe care Biserica i-o acordă este
mai presus de cea a sfinților și îngerilor, dar
nu este identică și nici superioară față de cea
dăruită lui Dumnezeu.

Maica Domnului s-a născut
din părinții Ioachim și Ana,
înaintați în vârstă, ca rod al rugă-
ciunii lor. Ioachim provenea din
casa lui David, și Ana din cea a lui
Aaron, așadar erau de neam împă-
rătesc și preoțesc. Dar acest lucru
nu le aducea bucurie, pentru că în
trecut, cei care erau lipsiți de
copii, erau socotiți ca fiind lipsiți
de binecuvântarea dumnezeiască.
Și din acest motiv erau ocărâți de
oameni.

Însă Dumnezeu a ascultat ru-
găciunea lor și le-a dăruit-o pe cea
care avea să devină sălașul lui
Hristos. Dacă Fiul lui Dumnezeu
Și-a ales drept mamă pe cea mai
bună dintre noi, e de ajuns să
înțelegem în ce curăție au trăit
părinții ei de s-au învrednicit de
un asemenea dar.

Amintim că părinții Ioachim și
Ana făgăduiseră lui Dumnezeu că
dacă vor avea un copil îl vor în-
china Domnului. Din acest motiv,
Maica Domnului a fost dusă la
Templul din Ierusalim la vârsta de
3 ani. Iar în acest Templu, Maica
Domnului se va pregăti să devină
templu viu, adică cea din care

Hristos va lua firea omenească pentru a o 
îndumnezeii.

Informațiile pe care le avem în legătură cu
Nașterea Maicii Domnului nu vin din
Sfânta Scriptură, ci din scrierile apocrife.
Cea mai importantă sursă în acest sens o re-
prezintă Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare
iudeo-creștină din secolul al II-lea.

Nașterea Maicii Domnului - 
Sfânta Maria Mică
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Curățenia este un capitol din viața noastră, a
tuturor, pe care nu-l învățăm din cărți. Pentru că
ne place să trăim într-un mediu curat, trebuie să
ne mobilizăm, cu mic, cu mare, in diverse cam-
panii de ecologizare. Ziua de 24 septembrie 2016,
ziua națională a curățeniei, a fost una cu spor și
rezultate bune și în plan local.

La fel ca în fiecare an, comuna Dudeștii Noi a
primit invitația de a se alătura mișcării naționale
„Let’s do it, Romania!”. Întrucât aspectul comu-
nei este în strânsă legătură cu oamenii care o 
populează, dudeștenii au demonstrat și de
această dată că le pasă. Astfel, în jurul dimineții
de sâmbătă, 24 septembrie, aproximativ 100 de
persoane, elevi, profesori, părinți, reprezentanți
ai instituțiilor publice locale sau ai unor asociații
și societăți comerciale din comună, s-au adunat
în grupuri și au luat la pas străzile din Dudeștii
Noi. Copiii au învățat să fie oameni mari și au
înțeles că aruncarea gunoaielor pe stradă nu este
o faptă de laudă. Din contră, au conștientizat că
astfel de acte nu ar trebuie să existe în traiul zil-
nic al oamenilor. Practic, prin faptul că gunoa-
iele ajung pe străzi și nu în coșuri, pubele sau
containere, mediul, dar și oamenii au de suferit.

În aproximativ cele patru ore de activitate, vo-
luntarii dudeșteni au adunat peste 90 de saci de
deșeuri provenite de pe domeniul public al co-
munei. În urma acțiunii, străzile au primit o nouă
înfățișare, mai curată și mai demnă de o locali-
tate europeană. Deși a fost o activitate voluntară,
prin sprijinul celor de la Asociația pentru pro-
movarea naturii Dudeștii Noi, s-au împărțit
participanților cornuri și băuturi răcoritoare, ca
răsplată pentru efortul depus.

La nivel local, partenerii campaniei au fost
Școala Gimnazială Dudeștii Noi, Primăria Co-
munei Dudeștii Noi, S.C. BM-DN TORON-
TAL și Asociația pentru promovarea naturii
Dudeștii Noi. Prin implicarea masivă din 24 sep-
tembrie 2016, comuna Dudeștii Noi s-a aliniat,
alături de alte sute de localități din țară, în rândul
oamenilor gospodari, care iarna fac car, vara -
sanie, iar între anotimpuri - curățenie!

Daniela PETRUȚ

Uniți, pentru o comună mai curată



Sâmbătă, 17 septembrie 2016, la Casa de Cul-
tură din Dudeştii Noi, machedonii din Banat au
avut întâlnirea anuală. Intrată în tradiţie din
2006, seara machedonilor e un prilej de întâlnire
a membrilor acestei etnii, de iniţiere a tinerilor
în păstrarea tradiţiilor, de conştientizare a lor că
fac parte dintr-un neam puternic şi demn. Mu-
zica tradiţională şi dansurile specifice nu lipsesc.

Tineri şi bătrâni se prind în corlu mari (dansul
mare) ca o legătură peste timp între generaţii, ca
un lanţ care uneşte, indestructibil.

Sâmbătă, doi oaspeţi de seamă au fost prezenţi
alături de machedonii din Banat: Compania
Smithfield România şi Pero Tsatsa, cel mai 
cunoscut showman din Balcani.

Inedit, profesorul universitar doctor Vasile
Frăţilă a recitat în aromână Mioriţa.

Cântecul, jocul şi voia bună au dus pe cei
aproape o sută de participanţi până spre zori.
Mulţumiri participanţilor, mulţumiri Smithfield
România.

VViiccttoorr EENNAACCHHEE

Machedonii, la braţ cu Smithfield
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O caravană for-
mată din autotu-
risme a străbătut
judeţul pentru a
strânge mărturii
despre deportaţii
aromâni din Banat.  

Primul popas a
fost la Dudeştii
Noi, unde la casa
doamnei Victoria
Pundichi s-au adu-
nat dudeştenii pen-
tru a povesti despre
patimile din vremea
deportării în Bără-
gan.

S-a continuat pe
traseul Becicherec,
Biled, Şandra, Lov -
rin, Gotlob, Tom-
natic, Jimbolia,
Ie  cea Mică şi retur, traseu cu întâlniri cu rudele
deportaţilor şi autorităţile locale. Seara la Salo-
nul Vega (Societatea Timişoara) a avut loc o adu-
nare-meeting cu mărturii ale foştilor deportaţi
Paul Beza, Zoia Passima, Vasile Topa, Ştefan

Costea.
Organizatorii acţiunii au fost familia Trifon,

Nicolas şi Cristina, Comunitatea Aromânilor din
România, Filiala Timiş (preşedinte Gheorghe
Trişina) şi Asociaţia Culturală Cârlibana (preşe-
dinte Victor Enache).

Aromânii din Banat – 
din deplasare în deportare
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Au început, de curând, lucrările la noua Sală
de Sport din comuna Dudeștii Noi. Amplasată
lângă arena de fotbal, sala va fi una modernă și
multifuncțională.

Investiția este derulată prin Compania
Națională de Investiții, cea care, la finele anului
trecut, a organizat licitația în vederea desemnării
executantului proiectului.

Astfel, peste un an - cât este termenul prevă-
zut de constructori pentru finalizarea lucrărilor
- la Dudeștii Noi se vor putea practica mai multe
sporturi (minifotbal, tenis, volei, baschet, 
handbal) în condiții dintre cele mai bune.

Sala va fi dotată cu vestiare, dar și cu gradene
pentru public, a căror capacitate este de 102 
locuri. ((AA..BB..))

A început construcția noii Săli de Sport
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Aproximativ 150 de petrecăreți, dudeșteni și
nu numai, au încins hora din Banat la Casa de
Cultură din Dudeștii Noi. 

Seara de 3 septembrie 2016 a fost una cu spe-
cific bănățean, atât din punct de vedere muzical,
cât și culinar. 

Evenimentul a fost unul reușit și stă la loc de
cinste pe scena serilor tradiționale organizate în
localitatea noastră în ultimii ani.

Atmosfera a fost întreținută de soliștii vocali
Carmen Biruescu, Dana Ivan și Ionică Ivan,
acompaniați de formația condusă de Ionică
Știopon. Petrecerea a început în jurul orei 20 și
s-a întins până după ora 4. Din meniul mesenilor

nu au lipsit jumările, supa de găină cu tăiței, 
sarmalele sau friptura. 

Oamenii s-au petrecut, cu mic, cu mare, pe rit-
muri bănățene, dar și din alte zone ale țării,
ținând cont de multiculturalitatea etnică din
Dudeștii Noi. Astfel de manifestări au un rol 
benefic în ceea ce privește viața socială, întrucât,
astăzi, oamenii se urnesc tot mai rar din case pen-
tru a petrece.

Evenimentul este cuprins în Agenda culturală
a comunei Dudeștii Noi în anul 2016. Seria va
continua și anul următor cu o altă seară
tradițională, dedicată unei alte zone ale țării
noastre. Daniela PETRUȚ

Seară tradițională bănățeană
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Bal mascat la o firmă... Un el şi o ea dan-
sează...

- Dacă aţi ştii ce idiot scârbos poate fi
şeful, zice el...

- Serios? Ştiţi cu cine dansaţi?
- Nu...
- Sunt soţia şefului matale...
- Dar dumneavoastră ştiţi cu cine dansaţi?
- Nu...
- Bine!
Şi dispăru...

•••

Soţul se întoarce de la vânătoare.
- Ei, cum a fost vânătoarea, dragul

meu?
- De acum, o lună n-o să mai

cumpăram carne.
- Ai împuşcat un cerb?
- Nu, am băut tot salariul!

•••

- Am o prietenă care a început
să facă haltere ca să întinerească.

- Şi acum pare mai tânără?
- Într-adevăr, acum nu mai pare ca o fe-

meie de 40 de ani, ci ca un bărbat de 35...

•••

Luna de miere. El citeşte ziarul în sufra-
gerie. La un moment dat, simte un miros pu-
ternic de ars.

- Iubito, găteşti sau calci?

•••

Două blonde, la o recepţie simandicoasă,
după ce au defilat pe la bufet. Una către cea-
laltă:

- Dragă, hai să plecăm! Vinul cică e vechi,
icrele sunt negre!

Ajunge ardeleanul în gară şi întreabă la
informaţii:

- O plecat trinu' de Cluj?
- Da.
- De când?
- De 3 minute.
- No, n-am întârziat mult!

•••

- Eşti în stare de ceva?
- Da, în stare de ebrietate!

•••

Un ţăran într-o căruţă plină
ochi, cu un singur măgar amărât

cu ochelari de cal, care nu se
urnea deloc, striga frenetic:

- Dii, Murgule! Dii, Su-
rule! Dii, Florica! Dii, Mari-
cica!

Un bărbat se uită la el şi îl
întreabă dacă a uitat cum se nu-

meşte măgarul, ţăranul spuse:
- Ştiu cum îl cheamă, dar vreau să îi

dau impresia că nu lucrează singur.

•••

Directorul unui cimitir sună la reprezen-
tanţa unei firme de motociclete:

- Câte motociclete aţi vândut în ultima
săptămână?

- Cinci bucăţi.
- Aha, înseamnă că unul încă se mai

plimbă...

•••

Un bilet de pe uşa unui renumit detectiv
particular: „Lasă-ţi amprentele pe clanţă şi
te contactez eu”.

Glume • Glume • Glume • Glume
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Curiozități din lumea care ne înconjoară
• În pădurile din Madagascar trăieşte o

treime din speciile de cameleoni. Tot pe
această insulă cu un ecosistem extraordinar,
în 1993 a fost redescoperită cea mai mică pri-
mată a lumii, lemurul-şoarece, considerată a
fi fost dispărută.

• Cea mai mică focă a lumii trăiește în
lacul Baikal (Rusia), cel mai adânc lac de pe
glob (1.642 m) şi, totodată, cea mai mare re-
zervă de apă dulce.

• Numele Geysir l-au dat islandezii unei
coloane înalte de apă fierbinte, ţâşnită de sub
pământul vulcanic în 1294; de atunci, denu-
mirea de gheizer s-a răspândit în întreaga
lume.

• Pe Coasta Scheletelor de la întâlnirea
Deşertului Namib cu Oceanul Atlantic,
multe epave stau mărturie pentru necruţă-
toarele ceţuri albe şi dese, formate din com-
binarea curenţilor de aer calzi şi reci.
Periodic, pâclele cuprind apele, ţărmurile şi
câmpiile de pietriş, precum o capcană peri-
culoasă.

• Cel mai îndepărtat punct de centrul Pă-
mântului e vârful Muntelui Chimborazo
(6.267 m), din Ecuador.

• În lumina soarelui care apune, Muntele
Uluru din Australia – cel mai mare monolit
de gresie al lumii – devine portocaliu, roşu,
maro şi cenuşiu. Cocoaşa lui venerabilă
poate fi zărită şi de la zeci de kilometri 
depărtare.

• Când barajul de la Asuan a fost construit
pe fluviul Nil, două temple de la Abu Sim-
bel au fost ridicate cu peste 60 de metri faţă
de locul lor originar, pentru a nu se pierde în
apele lacului de acumulare.

• În 1947, câteva din vârfurile Alpilor 
Elveţieni s-au colorat într-un roz pal: ză-
pada munţilor s-a amestecat cu praful roşu

saharian, adus de o violentă furtună de nisip
din deşertul Algeriei.

• Fiindcă activitatea vulcanică de sub plă-
cile continentale încălzeşte apa Mării Roşii,
aici s-au dezvoltat în ultimii 7.000 de ani
unele dintre cele mai tinere şi mai bogate re-
cife de corali din lume. 

Câteodată, pe o arie de câţiva metri pătraţi
se pot găsi până la 20 de specii de coral, din
cele 180 deja identificate în întreaga mare.
(Peste 350 de specii de corali trăiesc pe
Marea Barieră.)

GGGGhhhheeee iiiizzzzeeeerrrr
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Zi emoționantă, în 12 septembrie, ziua 
deschiderii noului an școlar 2016-2017, și la
Dudeștii Noi, acolo unde elevii Școlii Gim-
naziale s-au reîntâlnit pentru a porni din nou pe
drumul învățăturii și cunoașterii.

Cei mai mici dintre școlari, elevii clasei
pregătitoare, au venit însoțiți de părinți sau
bunici și au fost primiți cu aplauze de ceilalți
colegi din clasele mai mari. Elevii au fost
întâmpinați, în cadrul ceremoniei de deschidere
a anului școlar, de către directoarea instituției de
învățământ, prof. Petronela Tatov, de către
Ozana Crăciunaș, inspectorul școlar zonal, de
către primarul comunei, Alin Nica. Edilul din
Dudeștii Noi a avut un motiv special pentru a
avea emoții în această zi: 5ul său cel mare a de-
venit școlar al clasei pregătitoare. De asemenea,
preotul satului a o5ciat o slujbă și a ridicat
rugăciuni pentru ca elevii să aibă un an școlar cu
succes.

Ozana Crăciunaș, inspectorul școlar zonal, 
le-a adresat un salut elevilor și cadrelor didactice
și, de asemenea, a transmis mesajul Aurei

Danielescu, inspector școlar general al Inspec-
toratului Școlar Județean Timiș. „Vă doresc,
copii, a spus inspectorul Ozana Crăciunaș, să
aveți un an școlar plin de împliniri, cu rezultate
frumoase, cu note mari, să 5ți cuminți, să vă
respectați profesorii și colegii. 

De asemenea, colegilor mei dascăli de la
această școală le doresc multă sănătate, putere de
muncă, înțelegere, răbdare, iar pe părinți doresc
să-i asigur că în acest an școlar vom 5 alături de
ei, la fel cum sperăm ca și ei să 5e alături de
școală. Doar împreună putem să-i facem pe copii
să învețe, să-și formeze un viitor, să reușească în
viață”.

Înainte de a-i da cuvântul primarului Alin
Nica, directoarea Școlii Gimnaziale Dudeștii
Noi, prof. Petronela Tatov, a ținut să-i
mulțumească edilului, din partea întregului
colectiv al instituției, pentru implicarea în bunul
mers al activității școlii și grădiniței, asigurându-
l, totodată, că dascălii se vor strădui mult mai
mult de acum înainte pentru a avea rezultate mai
bune.

Elevii din Dudeștii Noi au pășit cu 
încredere în noul an școlar 2016-2017
Școlarii din Dudeștii Noi au pășit, cu emoție,  din nou, pragul școlii. Festivitatea de 

deschidere a cursurilor a fost una emoționantă, atât pentru elevi și dascăli, cât și pentru
părinții și rudele copiilor și tinerilor care învață la Școala Gimnazială.

Noul an școlar 2016-2017 se anunță unul de muncă asiduă pentru elevi și dascăli. Însă,
având sprijinul deplin al autorităților locale, Școala Gimnazială Dudeștii Noi oferă
condiții de muncă și studiu care pot duce la rezultate bune și foarte bune.



213

„Sunt la fel de emoționat ca și voi, a spus, la
început, primarul Alin Nica, în 3ecare an când
vin în fața voastră. Îmi amintesc, cu aceste prile-
juri, de anii în care stăteam de partea cealaltă și
ascultam discursurile celor care veneau să
deschidă anul școlar. Aș vrea să aveți grijă de ceea
ce doamna directoare s-a îngrijit să facă aici, la
școala dumneavoastră, să ascultați de profesori,
să 3ți cuminți și să deveniți cetățeni respectabili
ai comunei noastre și oriunde veți merge –
vorbesc aici și de cei din clasa pregătitoare, dar și

de cei care se vor pregăti anul acesta să meargă
mai departe, la liceu – să duceți renumele co-
munei mai departe, cu cinste și mândrie. Aș vrea
să ating și câteva chestiuni administrative, legate
de ceea ce se va întâmpla la Școala Gimnazială.
Anul acesta sunt plani3cate câteva investiții la 
ciclul primar. Anul viitor dorim să 3nalizăm 
ultima etapă din procesul de reabilitare a clădirii
gimnaziale, cu partea de fațadă, și după aceea să
trecem la realizarea unui teren de sport în spatele
clădirii ciclului primar și să înfrumusețăm curtea

școlii, prin plantări de pomi și alte amenajări
peisagistice.

Mi-aș dori, de asemenea, ca elevii să participe
în număr cât mai mare la activitățile extrașcolare
promovate de școală, atât prin programele
3nanțate de primărie – Pro Cultura și Pro
Educația –, cât și la proiectele în care noi suntem
parteneri.

În 3nal, vă doresc să aveți succes în acest nou
an școlar. Vreau să vă faceți părinții și profesorii
mândri că sunteți ai lor și să aveți rezultate exce-

lente la învățătură. Succes!”.
La rândul său, directoarea Școlii Gim-

naziale Dudeștii Noi, prof. Petronela Tatov,
a spus că își dorește un parteneriat școală-
părinți în ceea ce privește educația copiilor
și tinerilor din Dudeștii Noi. „Trebuie să 
existe o legătură permanentă între educația
primită la școală și cea primită acasă”, a spus
prof. Petronela Tatov. Aceasta a prezentat și
stadiul lucrărilor de investiții la Școala
Gimnazială: „Pentru clădirea școlii mici a
fost întocmită documentația tehnică și s-au
primit aprobările necesare pentru înlocuirea
gardului provizoriu, se vor construi toalete
lângă corpul de clădire, se va face izolarea
termică, se va repara sistemul de încălzire.

Urmează, în măsura în care și timpul ne permite,
să înlocuim acoperișul și geamurile sălilor de
clasă. Pentru toate acestea, dar și pentru alte
investiții, avem sprijinul primăriei, al domnului
primar, care a considerat întotdeauna că proce-
sul educativ este o prioritate pentru admi nistra -
ția locală”.

Pe rând, la 3nalul ceremoniei, elevii Școlii
Gimnaziale din Dudeștii Noi s-au îndreptat spre
sălile de clasă, pășind cu încredere în noul an
școlar.
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Prof. Petronela Tatov, directoarea
Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi a avut
amabilitatea de a ne oferi câteva
amănunte cu privire la anul școlar 2016-
2017: „În anul şcolar 2016-2017 avem un
număr de nouă clase la şcoală şi trei grupe
la grădiniţă, un număr de 225 elevi şi 90
de preşcolari, în total 315 elevi şi
preşcolari. Menţionez că la grădiniţă am
avut un număr de aproape o sută de cereri
de înscriere din partea părinţilor, dar am
aprobat doar un număr de 90, pentru a re-
specta aprobarea primită din partea 
Inspectoratului Şcolar Județean. Ca şi în
anul trecut, am primit aprobare specială
pentru a funcţiona cu un număr de 30 de
elevi în grupă, având în vedere că Legea 1 din
2011 a Educaţiei Naţionale, la art. 63, prevede ca
grupele de grădiniţă să Ee alcătuite din 15, 
maximum 20 de preşcolari. 

Ne bucurăm că avem atât de mulţi copii în
grădiniţă, înseamnă că în anii viitori va creşte şi
numărul elevilor de la şcoală. Acesta este unul
dintre efectele multor proiecte de dezvoltare
iniţiate de Primăria comunei.

Drept urmare, este extrem de binevenit
proiectul de construcţie a noii grădiniţe şi, de ce
nu?, poate şi a unei noi clădiri pentru şcoală.

În acest an şcolar avem doar cadre didactice
caliEcate, la fel ca şi anul trecut şcolar. Dintre
acestea, 16 sunt titulare, iar două sunt suplini-
toare. În acest moment, jumătatea de normă la
disciplina Religie ortodoxă nu este ocupată, dar
sperăm că în zilele următoare vom reuşi să
rezolvăm şi această situaţie. Ne bucurăm că în
acest an avem şi un cadru caliEcat la Educaţie
muzicală, este vorba de fosta noastră elevă
Luminiţa Safta, binecunoscută tuturor pentru
cariera ei muzicală.

Actualul an şcolar debutează cu o noutate, şi

anume OMENCS 4.472 din 10 august 2016,
Statutul elevului, document care reglementează
atât îndatoririle, cât şi obligaţiile elevului,
metodele de recompensă dar şi sancţiunile pe
care le pot suferi elevii.

Ca o noutate pentru elevii clasei a VIII-a, la
admiterea la liceu ponderea mediei generale este
de doar 20%, mai puţin decât în acest an şcolar,
când a fost de 25%.

La fel ca şi în ultimii ani, elevii din clasele II-
IV-VI vor E evaluaţi la sfârşitul semestrului al
doilea.

Guvernul României acordă şi în acest an
rechizite gratuite pentru elevii care provin din
familii cu venituri reduse. Informaţii pentru
depunerea dosarelor în vederea obţinerii acestora
se găsesc la doamnele învăţătoare sau diriginte.

Primăria comunei şi-a exprimat acordul pen-
tru continuarea programului de stimulare a
elevilor prin acordarea de burse şi pentru acest an
şcolar. Este vorba de burse sociale şi burse de
merit. De asemenea, informaţiile se pot aFa la
doamnele învăţătoare sau diriginte”.

Daniela PETRUȚ
Anton BORBELY
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Biserica Ortodoxă prăznuiește, pe 14 septem-
brie, Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai
vechi sărbători creștine. Spre deosebire de alte
praznice împărătești, Înălțarea Sfintei Cruci se
serbează cu post, pentru că ea ne aduce aminte de
Patimile și Moartea Mântuitorului.

Crucea pe care Mântuitorul Hristos a fost răs-
tignit este pentru creștini obiectul unei cinstiri
deosebite. Cultul Sfintei Cruci s-a dezvoltat mai
ales după descoperirea ei la Ierusalim, în anul
326, de către Sfânta Elena, mama Împăratului
Constantin cel Mare. 

Ierusalimul, după patimile Mântuitorului și
după Înălțarea la cer, a cunoscut o serie întreagă
de evenimente istorice, care au fost tragice pen-
tru locuitori. Ierusalimul a fost distrus și s-a tras
cu plugul peste Templu și peste ceea ce a mai
rămas după distrugerea de către romani, în anul
70. Probabil că atunci au fost distruse și crucile
care au căzut în prapastia de la poalele stâncii
acestui munte, nu foarte înalt, Golgota, unde a
fost răstignit Mântuitorul. Acolo a mers Sfânta
Elena și a făcut cercetări arheologice. Se păs-
trează astăzi la Ierusalim locul unde s-a descope-
rit Sfânta Cruce. Este un fel de grotă și chiar se
spune că aici a stat Sfânta Elena și a supravegheat
lucrările. Au fost descoperite cele trei cruci pe
care au fost răstigniți Mântuitorul Hristos și cei
doi tâlhari. Nu s-a știut care dintre ele este Cru-
cea Mântuitorului Hristos și, atunci, Sfâmta

Elena și episcopul de atunci al Ierusalimului,
Macarie, au socotit că este bine să aducă trupul
unui evreu bolnav care să fie atins de cele trei
cruci. Într-adevăr, un tânăr care era foarte grav
bolnav a fost atins de cele trei cruci, iar când s-a
atins de Crucea Mântuitorului, el s-a facut sănă-
tos, și atunci s-a stabilit că această cruce este cea
pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hris-
tos. La 14 septembrie 335, la Ierusalim, Sfânta
Cruce a fost înălțată pentru prima dată în fața
credincioșilor, moment ce a avut loc la Biserica
„Învierea Domnului”, ridicată de Împăratul
Constantin cel Mare. De la evenimentul de la 14
septembrie 335 vine și numele sărbătorii de as-
tăzi: „Înălțarea Sfintei Cruci”. De-a lungul tim-
pului, însă, Sfânta Cruce a fost fragmentată în
diverse împrejurări, părți din lemnul sfânt ajun-
gând în diferite locuri.

Înălțarea Sfintei Cruci

UUnn rreeggee aavveeaa ooddaattăă oo ggrrăăddiinnăă ffooaarrttee ffrruummooaassăă..
AAiiccii oobbiişşnnuuiiaa ssăă ssee pplliimmbbee îînn ffiieeccaarree dduuppăă--aammiiaazzăă,,
ccâânndd ssooaarreellee ssttrrăălluucceeaa cceell mmaaii ppuutteerrnniicc.. DDiinnttrree ttooţţii
aarrbboorriiii ddiinn aacceeaassttăă ggrrăăddiinnăă,, uunn aarrbboorree ddee bbaammbbuuss îîii
eerraa dduuppăă iinniimmaa ssaa,, ffrruummooss ccaa nniimmeennii aallttuull.. AAcceessttaa
ccrreeşştteeaa zzii ddeezzii,, lluunnăă ddee lluunnăă,, aann ddee aann,, şşii ddeevveenneeaa ddiinn
ccee îînn ccee mmaaii ffrruummooss.. RReeggeellee îîll iiuubbeeaa şşii eerraa ffeerriicciitt ddee
eell,, iiaarr bbaammbbuussuull şşttiiaa aacceesstt lluuccrruu.. ÎÎnnttrr--oo zzii,, rreeggeellee ssee
aapprrooppiiee ddee eell,, iiaarr aacceessttaa,, îînn sseemmnn ddee pprrooffuunndd rreessppeecctt,,
ssee aapplleeccăă ppâânnăă llaa ppăămmâânntt.. RReeggeellee îîii ssppuussee bbaammbbuussuu--
lluuii:: „„DDrraagguull mmeeuu,, aamm nneevvooiiee ddee ttiinnee””.. SSee ppăărreeaa ccăă
vveenniissee uullttiimmaa zzii ppeennttrruu aacceesstt bbaammbbuuss.. EEll rrăăssppuunnssee
rreeggeelluuii ccuu oo vvooccee ttrreemmuurrâânnddăă:: „„SSttăăppâânnee,, ssuunntt llaa ddiiss--
ppoozziiţţiiaa ttaa.. FFoolloosseeşşttee--mmăă dduuppăă ccuumm ddoorreeşşttii””.. „„PPrriiee--
tteennee,, ccoonnttiinnuuăă rreeggeellee sseerriiooss,, ppeennttrruu aa ttee ppuutteeaa ffoolloossii
ttrreebbuuiiee ssăă ttee ttaaii””.. „„SSăă mmăă ttaaii?? PPee mmiinnee,, cceell mmaaii ffrruu--
mmooss ccooppaacc ddiinn aacceeaassttăă ggrrăăddiinnăă?? NNuu,, aacceeaassttaa nnuu,, ttee
rroogg,, nnuu!! FFoolloosseeşşttee--mmăă sspprree bbuuccuurriiaa ttaa,, ddaarr ttee rroogg,, nnuu
mmăă ttăăiiaa!!””.. „„SSccuummppuull mmeeuu,, îîii ssppuussee rreeggeellee,, ddaaccăă nnuu ttee
vvooii ttăăiiaa,, nnuu ttee vvooii ppuutteeaa ffoolloossii””..

ÎÎnn ggrrăăddiinnăă ssee ffăăccuu lliinniişşttee ppeerrffeeccttăă.. BBaammbbuussuull îîşşii
pplleeccăă lleenntt ccaappuull şşii zziissee:: „„SSttăăppâânnee,, ddaaccăă nnuu mmăă ppooţţii
ffoolloossii ffăărrăă aa mmăă ttăăiiaa,, aattuunnccii ffăă ccuu mmiinnee ccuumm ddoorreeşşttii
şşii ttaaiiee--mmăă””.. „„DDrraagguull mmeeuu,, ttrreebbuuiiee ssăă--ţţii ttaaii,, ddee aassee--

mmeenneeaa,, şşii rraammuurriillee şşii ffrruunnzzeellee””.. „„SSttăăppâânnee,, ddiissttrruuggee
ffrruummuusseeţţeeaa mmeeaa,, ddaarr ffrruunnzzeellee şşii rraammuurriillee llaassăă--mmii--
llee,, ttee rroogg!!””.. RReeggeellee îîii ssppuussee:: „„DDaaccăă nnuu ttee vvooii ccuurrăăţţii
ddee ffrruunnzzee şşii rraammuurrii,, nnuu ttee vvooii ppuutteeaa ffoolloossii””.. SSooaarreellee
îîşşii aassccuunnssee ffaaţţaa;; uunn fflluuttuurree zzbbuurraa îînnggrriijjoorraatt ddiinnttrr--uunn
lloocc îînnttrr--aallttuull,, iiaarr bbaammbbuussuull,, pplliinn ddee ccuurraajj,, ssppuussee::
„„SSttăăppâânnee,, ccuurrăăţţăă--mmăă......””.. 

„„DDrraagguull mmeeuu,, ttrreebbuuiiee ssăă--ţţii mmaaii ffaacc şşii aallttcceevvaa.. TTrree--
bbuuiiee ssăă ttee ddeessppiicc îînn ddoouuăă şşii ssăă--ţţii ssccoott iinniimmaa.. DDaaccăă nnuu
vvooii ffaaccee ttooaattee aacceesstteeaa,, nnuu ttee vvooii ppuutteeaa ffoolloossii””.. BBaamm--
bbuussuull ssee pplleeccăă nnuummaaiiddeeccââtt ppâânnăă llaa ppăămmâânntt şşii ssppuussee::
„„SSttăăppâânnee,, ttaaiiee şşii ddeessppiiccăă!!””.. RReeggeellee îîll ttăăiiee,, îîll ccuurrăăţţăă
ddee rraammuurrii şşii ddee ffrruunnzzee şşii--ll ddeessppiiccăă îînn ddoouuăă.. AAppooii îîii
ssccooaassee iinniimmaa,, îîmmbbiinnăă aacceessttee bbuuccăăţţii ddee bbaammbbuuss şşii llee
aammppllaassăă ccuu uunn ccaappăătt llaa uunn iizzvvoorr ddee aappăă,, iiaarr ccuu cceellăă--
llaalltt ppee ooggoorruull ssăăuu ccee ggeemmeeaa dduuppăă aappăă.. ÎÎnn ccaannaall îînn--
cceeppuu îînnddaattăă ssăă ccuurrggăă aappăă.. ÎÎnn ssffâârrşşiitt aajjuunnssee şşii ppee ooggoorr..
IIzzvvoorruull iizzbbuuccnnii îînn ccâânntteecc ddee bbuuccuurriiee ssppuunnâânndd ccoonn--
dduucctteelloorr ddee bbaammbbuuss uunn „„BBiinnee aaii vveenniitt!!””.. DDee aasseemmee--
nneeaa,, şşii ooggoorruull ssee bbuuccuurrăă nneessppuuss.. DDuuppăă aacceeaassttaa ss--aa
ppuuttuutt ppllaannttaa oorreezz..

ZZiilleellee ttrreecceeaauu,, ppllaanntteellee ccrreeşştteeaauu şşii ttiimmppuull sseeccee--
rriişşuulluuii ssoossii.. RRooaaddeellee eerraauu bbooggaattee.. AAssttffeell,, bbaammbbuussuull
ddeevveennii oo bbiinneeccuuvvâânnttaarree ppeennttrruu rreeggee..

Povestea bambusului distrus
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Scriitori români născuţi 
în luna septembrie

George Bacovia 
Pe numele de naş-

tere George Andone
Vasiliu, s-a născut în
17 septembrie 1881,
în Bacău, judeţul
Bacău. A fost un scrii-
tor român format la
şcoala simbolismului
literar francez, mer-
gând până la recu-
noaşterea sa drept cel
mai important poet
simbolist român şi
unul dintre cei mai

importanţi poeţi din poezia română modernă.
În anul 1900 se înscrie la Şcoala Militară din

Iaşi, de unde se retrage în al doilea semestru, ne-
putând suferi disciplina cazonă. Compune poe-
zia „Plumb”, o va finisa totuşi abia în anul 1902.
În anul 1901 se înscrie în cursul superior al Li-
ceului Ferdinand. Absolvă liceul din Bacău în
anul 1903. Scrie poezia „Liceu”, ca răspuns la un
chestionar adresat de minister absolvenţilor din
acel an, în vederea reformei învăţământului ini-
ţiată de Spiru Haret. Se înscrie la Facultatea de
Drept din Bucureşti. Citeşte într-una din şedin-
ţele salonului literar al lui Macedonski poezia
„Plumb”, care produce o puternică impresie. Se
retrage de la facultate şi, în anul 1907, se înscrie
la Facultatea de Drept din Iaşi şi reîncepe cu anul
I, iar în anul 1911 obţine diploma de licenţă în
drept şi se înscrie în baroul din Bacău. Colabo-
rează la „Românul literar” al lui Caion în anul
1912, fiind suplinitor la Şcoala Primară din
Bacău şi la Călugăra, suburbie a Bacăului. Cola-
borează şi la revista „Flacăra”. În perioada anilor
1917-1919 e funcţionar în Bucureşti. În 1920 de-
vine şef de birou clasa a III-a în Ministerul Mun-
cii. În anul 1921 este avansat şef de birou clasa a
I-a în acelaşi minister. Se îmbolnăveşte de plă-
mâni şi demisionează. Un an mai târziu se reîn-
toarce la Bacău.

În anul 1925 devine primul director al revistei
„Ateneul cultural”. În anul 1926 tipăreşte pe cont
propriu la Bacău volumul „Scântei galbene”. Îi
apare şi volumul „Bucăţi de noapte”, editat de
poeta Agatha Grigorescu. 

Din anul 1933 se stabileşte cu familia în capi-
tală, unde rămâne până la sfârşitul vieţii. În anul
1934 i se tipăreşte volumul antologic „Poezii”. În
anul 1936 publică volumul „Comedii în fond”. În
anul 1944 apare volumul intitulat „Opere”, care
reuneşte toate scrierile sale publicate anterior.

În anul 1945 este numit bibliotecar la Minis-
terul Minelor şi Petrolului. Este editat în anul
1946 volumul „Stanţe burgheze”, pentru care va
fi criticat de autorităţile comuniste. Este pus la
index, dar la mijlocul anilor ‘50 este repus în cir-
culaţie. E sărbătorit ulterior de Ministerul Arte-
lor, care-l şi angajează. În anul 1956 i se publică
volumul „Poezii”. 

George Bacovia a decedat în data de 22 mai
1957 în locuinţa sa din Bucureşti.

Alexandru Vlahuţă
S-a născut în 5 sep-

tembrie 1858, în loca-
litatea Pleşeşti (azi
Alexandru Vlahuţă),
judeţul Vaslui). Una
dintre cele mai cunos-
cute cărţi ale sale este
„România Pitorească”,
despre care Dumitru
Micu spune că este un
„atlas geografic co-
mentat, traversat de o
caldă iubire de ţară”.

A urmat şcoala pri-
mară şi liceul la Bârlad, între anii 1867 şi 1878,
susţinând examenul de bacalaureat la Bucureşti,
în anul 1879. A urmat timp de un an cursurile Fa-
cultăţii de Drept din Bucureşti, pe care le-a pă-
răsit din cauza situaţiei materiale precare,
devenind institutor şi apoi profesor la Târgovişte.
Din anul 1884 până în anul 1893 a funcţionat ca
profesor la mai multe instituţii de învăţământ
bucureştene. În anul 1888 a fost revizor şcolar
pentru judeţele Prahova şi Buzău. Editează re-
vista „Vieaţa” (1893–1896), apoi „Sămănătorul”
(1901), împreună cu George Coşbuc. Din anul
1901 a funcţionat ca referendar la Casa Şcoale-
lor. În timpul Primului Război Mondial a locuit
la Iaşi, apoi la Bârlad, unde era vizitat de tineri
scriitori pe care îi îndruma cu solicitudine.

Dintre cărţile publicate mai amintim „Nu-
vele” (1886), „Din goana vieţii” (1892), „Icoane
şterse (Nuvele şi amintiri)” (1895), „În vâltoare”
(1897), „Clipe de linişte” (1899), „Din trecutul
nostru” (1908), „File rupte” (1909), „Pictorul N.
I. Grigorescu” (1910) şi volumele de poezii „Poe-
zii” (1887), „Iubire” (1895), „La gura sobei”
(1911), „Dreptate” (1914), „Poezii” (1880-1915).

Alexandru Vlahuţă a murit la Bucureşti la 19
noiembrie 1919. Casa în care a locuit este astăzi
Muzeul Memorial „Alexandru Vlahuţă”.
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Laureaţi ai premiului Nobel 
pentru literatură

Samuel Beckett
Samuel Beckett s-a născut
în 13 aprilie 1906 şi a dece-

dat în 22 decembrie
1989. A fost un dra-

maturg, nuvelist şi
poet irlandez de ex-
presie engleză şi
franceză. În anul
1969 a fost distins
cu premiul Nobel
pentru literatură.

Beckett s-a
născut la Dublin,

însă a studiat şi a pre-
dat la Paris unde s-a

stabilit în anul 1937.
Majoritatea operelor sunt

scrise în limba franceză. Şi-a
tradus piesele în limba engleză.

Primul său roman, „Murphy”, a apărut în anul 1938
şi reprezintă un model al operelor lui ulterioare.
Inovaţia constă în respingerea elementelor
tradiţionale ce ţin de intrigă, personaje şi decor. Ca
alternativă, teatrul lui Beckett ilustrează experienţa
aşteptării şi luptei însoţite de o inutilitate
epuizantă. Chinul şi agonia de a exista într-o lume
deşartă sporesc în următoarele romane ale lui
Becket. Printre acestea, se numără: „Watt” (1942-
1944); trilogia „Molloy” (1951), „Malone Meurt”
(Malone moare) (1951) şi „The Unnamable” (1953);
„How It Is” (1961); „The Lost Ones” (1972). Piesele
lui aparţin teatrului absurdului. Beckett a îmbinat
umorul nostalgic cu un sentiment devastator de
durere şi înfrângere.

„En attendant Godot” („Aşteptându-l pe
Godot”) (1952) şi „Fin de partie” („Ultimul joc”)
(1957) rămân două dintre cele mai controversate
piese ale lui Beckett. În anul 1969, dramaturgul a
primit premiul Nobel pentru Literatură. Printre
operele sale se numără o analiză semnificativă a 
operei lui Proust (1931); piesele „Krapp’s Last Tape”
(„Ultima casetă a lui Krapp”) (1959) şi „Happy
Days” („Zile fericite”) (1961); un scenariu, „Film”
(1969); povestiri, „Breath” („Răsuflare”) (1966) şi
„Lessness” (1970); proze scurte adunate în volumele
„Stories and Texts for Nothing” („Povestiri şi texte
fără nici un scop”) (1967), „No’s Knife” („Cuţitul lui
Nu”) (1967) şi „The Complete Short Prose”
(„Poves tiri complete: 1929-1989”) (1996); antologi-
ile „More Pricks than Kicks” (1970) şi „First Love
and Other Shorts” („Prima iubire şi alte povestiri”)
(1974); şi „Poems” („Poezii”) (1963). Cele 16 volume
de „Collected Works” („Opere”) au fost publicate
în 1970, primele ficţiuni şi piese ale lui Beckett fiind
publicate postum: romanul „Dream of Fair to Mid-
dling Women” (scris în 1932) în 1992 şi piesa
„Eleuthéria” (scrisă în 1947) în 1995.

Saul Bellow 
S-a născut în 10 iunie

1915 şi a decedat în 5
aprilie 2005. Saul 
Bellow a fost unul
dintre cei mai
cunoscuţi proza-
tori evrei ameri-
cani, laureat al
Premiului Nobel
pentru Literatură
(în anul 1976).

Motivaţia juriului
a fost aceasta: „Pentru
înţelegerea umană şi analiza
subtilă a culturii contemporane care sunt îmbi-
nate în opera sa”

Saul Bellow s-a născut în Lachine, Québec
(Canada) într-o familie de evrei, emigraţi din
Sankt Petersburg, Rusia. Când avea 9 ani familia
s-a mutat în Chicago, Illinois (SUA), unde Bel-
low urmează cursurile Universităţii din Chicago,
dar renunţă şi îşi ia un B.A. în sociologie şi
antropologie la Universitatea Northwestern. 

Chicago este şi locul unde se desfăşoară 
acţiunea multora din scrierile sale. S-a decis să
devină scriitor după ce a citit romanul clasic al lui
Harriet Becher Stowe „Coliba unchiului Tom”.
Bellow se mută în anul 1993 din Chicago la
Brookline, Massachusetts, unde moare la 5
aprilie 2005, la vârsta de 89 ani. 

A fost îngropat în cimitirul evreiesc „Shir 
he-harim” din Brattleboro, Vermont. Opera sa se
defineşte prin efortul de a descifra sensul
existenţei umane, ilustrată în mod pregnant de
condiţia intelectualului.

A fost primul romancier care a câştigat 
National Book Award de trei ori. În anul 1975 a
obţinut Premiul Pulitzer pentru „Darul lui
Humboldt”, iar în anul 1976, a câştigat Premiul
Nobel pentru literatură, premiul National Medal
of Arts, în anul 1990 National Book Foundation
Medal.
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Peste 80 de elevi și profesori ai Școlii Gimna-
ziale din comuna Dudeștii Noi au parcurs, la fi-
nele lunii septembrie, o lecție de istorie locală. 

Nu mulți sunt cei care știu că la câțiva pași de
localitate, undeva pe câmpul de lângă actuala
stație de cale ferată, acum 167 de ani, a avut loc
Bătălia de la Timișoara, o luptă majoră din ca-
drul Revoluției Maghiare de la 1848-1849, între
armata maghiară și cea austriacă. 

Bătălia a fost câștigată de austrieci, deși au fost
numeric inferiori în fața adversarilor. În memo-
ria celor 54 de eroi, localnicii din Dudeștii Noi
au ridicat, în 1905, un monument, pe care se află
un text scris în limbile maghiară şi germană. 

Această poveste a fost adusă în actualitate de
către membrii Asociației „Batalionul al treilea de
pedestrași” din Szeged, Ungaria, care au poposit
printre școlarii dudeșteni, înarmați și în uni-
forme, într-o imagine care a transpus momentul
istoric.

Președintele Asociației, dr. László Vass, ne-a
relatat că nu se află la prima vizită de acest gen.
„Rolul asociației este de a comemora locurile
unde batalionul a purtat luptele în cadrul
Revoluției Maghiare. 

Oamenii trebuie să cunoască istoria localității
în care trăiesc. Din 2001 organizăm astfel de vi-
zite în instituțiile de învățământ. 

Până acum am ajuns în județele Harghita, 
Covasna, Alba și Timiș. 

Pagini de istorie locală
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De asemenea, am ținut tabere pe perioada de
vară, unde s-au făcut recrutări pentru sprijinirea
înființării unor asociații de păstrători de tradiții
care să rememoreze evenimentele din perioada
1848-1849”.

Asociația este formată din aproximativ 70 de
membri cu vârste cuprinse între 12 și 70 de ani.
„Recrutările se fac în diferite instituții de
învățământ din Szeged și localitățile limitrofe,
unde se țin concursuri care au ca temă lupta de
libertate și Revoluția Maghiară. Pe lângă proba
scrisă și orală, fiecare candidat trebuie să treacă
și de o probă fizică. 

Este o acțiune voluntară, unde, odată angre-
nat, ți se schimbă gândirea, îți crește gradul de
disciplină și responsabilitate, dar și respectul față
de camarazii din batalion”, a mai adăugat
președintele László Vass.

În ceea ce privește obeliscul ridicat în memo-
ria celor căzuți pe câmpul de luptă, din păcate,
timpul și-a lăsat amprenta peste el și, în momen-
tul de față, ar avea neapărată nevoie de reabili-
tare. 

Din partea administrației publice locale din
comuna Dudeștii Noi există deschidere, însă este
nevoie și de intervenția altor foruri. „S-a înain-
tat o scrisoare către Ministerul Apărării din Un-
garia, care are un oficiu care se ocupă de locurile
de veci și care a dat deja acordul verbal pentru
sprijinirea financiară a refacerii construcției. 

Comuna Dudeștii Noi sprijină acțiunea ad-
mistrativ, prin intenția trecerii monumentului în

patrimoniul comunei și devenirea obeliscului
monument turistic. Inscripția actuală este în
limba maghiară și germană. 

Noi dorim să se ridice o placă comemorativă
în mai multe limbi, printre care și română”, a mai
ținut să precizeze liderul asociației maghiare.

Referitor la impresia școlarilor vizavi de acti-
vitate, aceasta a fost dintre cele mai bune. După
partea teoretică, copiii au interacționat cu
soldații, au primit instrucțiuni despre folosirea
armelor și s-au fotografiat cu pedestrașii. 

Totodată, s-au îmbogățit cu informații
prețioase, care stau la baza temeliei comunei
Dudeștii Noi și pe care le vor transmite, mai de-
parte, succesorilor lor. 

În funcție de răspunsul autorităților maghiare,
vizavi de procesul de reabilitare a monumentu-
lui eroilor, membrii asociației vor mai efectua vi-
zite în comuna noastră.

Daniela PETRUȚ
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HOROSCOP 2017
Balanță (23 septembrie - 22 octombrie)

Viață
socială și
personală

Acest an promite un nou șir de evenimente
în viața ta. Vor < multe schimbări pe care le

amâni de ceva vreme. Va < pace și armonie în
acest an, iar energia ta va face față cu brio noilor
schimbări care te așteaptă. În sfârșit îți vei putea
îndeplini aspirațiile. Trebuie să <i diplomatic/ă

în toate lucrurile pe care le vei întreprinde în
acest an. Spre jumătatea anului vei putea lua o
pauză. Pentru a doua jumătate a lui 2017, vei

putea lucra într-o echipă, mai ales că acest
lucru îți aduce multă satisfacție și multe
bene<cii. Cu toate acestea, e mai bine să

nu faci mai mult decât poți duce. Nu
crea false promisiuni și încearcă să

aduci un echilibru atât vieții
profesionale, cât și celei

personale.

Dragoste
Anul 2017 va < plin de

momente pasionale pentru
tine. De asemenea, vor < și

momente di<cile, când îți va <
greu să îți dai seama dacă

partenerul/partenera te iubește
într-adevăr. Prima jumătate a anu-
lui îți aduce multă veselie și bucurie
în viața de cuplu. Persuasiunea va <
cheia romantismului dintre voi doi.

Vei avea parte și de momente de
tentație, când vei < dispus/ă să treci

peste anumite limite. E mai bine să con-
trolezi aceste momente. Împărtășește se-

cretele tale și persoanei iubite. Îți vei
putea trăi toate visele în acest an. Vor < și

câteva schimbări radicale în viața de cuplu
spre sfârșitul anului. Atunci vei căpăta o

nouă perspectivă asupra vieții amoroase și
a planurilor de viitor. Pentru cei fără

partener, anul 2017 va < de<nit la început
de momente destul de intime. Totuși, aces-

tea vor < =irturi nesemni<cative care nu
vor duce la nimic serios și de durată. O în-
tâlnire romantică se poate transforma într-

o frumoasă prietenie pentru o perioadă
sau este posibil ca cineva pe care îl vedeai
ca un posibil partener să ți se pară acum

ca având prea multe defecte pentru a con-
tinua relația. Dar, în mijlocul tuturor

acestor situații de „du-te-vino”, o
frumoasă prietenie se poate dezvolta
între tine și altă persoană, fără măcar

ca tu să observi. Nu te aștepta ca
aceasta să <e ca o poveste de dragoste

dintr-o carte de povești. Pe măsură
ce progresează, aceasta va și

evolua. Spre exemplu, Luna în
zodia Gemenilor se

intersectează cu Marte în
zodia Balanței la sfârșitul

lunii mai, pentru a te ajuta
să comunici mai bine.
Apoi, este posibil ca

relația voastră să
facă un pas

înapoi.

Carieră
și bani

În 2017 îți va < ușor să îți consolidezi
poziția în domeniul de lucru. Poți să <i

chiar puțin mai agresiv/ă în această perioadă,
pentru că vei < recompensat/ă pentru reușite.

Lansezi proiecte de care nu te-ai ocupat de ceva
vreme. Înainte să începi orice parteneriat, e mai

bine să descoperi tot ce este nevoie despre cealaltă
persoană.  Unele persoane își vor arăta adevărata
natură în perioadele di<cile din viața ta. Ai grijă!

Fă-ți cunoscută prezența la locul de muncă și
încearcă să creezi o impresie plăcută. 

Superiorii și colegii îți vor < alături în această
perioadă. 

Evită deciziile pripite în prima jumătate a
anului. Acest an va < foarte stabil din
punct de vedere <nanciar. Vei putea

să obții acest echilibru acum,
pentru că vei primi și o

mână de ajutor.
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Toamna târziu,
În noaptea cu lună,
Cum vâjâie codru
Şi geme, şi sună!

Din nordul cu neguri
Un vuiet răsare
Şi vine, şi creşte

Mai iute, mai tare:
Iar codrul aude,
Puternicul rege

Aude prin noapte
Şi bine-nţelege
Al oştilor vuiet

Din norduri pornite -
El vrea să răscoale

Puteri obosite
Şi-njură, şi urlă,

Că-şi simte pieirea.
Şi galben se face,

Nu poate s-adoarmă,
Nu-şi a3ă nici pace.

Şi tremură codru 
Cu inima ruptă

De spaimă, se zbate,
Cu vântul se luptă,

Pocneşte şi sună
Şi-şi urlă durerea,

Căci vântul îl prinde

Şi-l strânge de mijloc,
Topindu-i puterea!

Şi codrul se-ndoaie;
Şi-l biruie vântul,

Râzând îl sugrumă
Şi-i rupe vestmântul,

Şi părul i-l smulge
Şi-n văi îl aruncă.

Un ţipăt răsare
Pe deal şi pe luncă: 

Grăbitele păsări 
Cu vuiet aleargă,

Şi norii vin stoluri
Pe-ntinderea largă,

De spaimă s-ascunde
Pârâul sub gheaţă-

Şi regele codru,
Din ultima viaţă,

Suspină văzându-şi 
Pustiul, şi geme,
Şi cade pe spate.

Şi moare cu fruntea
Pe pieptul naturii,

Şi moare natura
De jalea pădurii

în toamnă târziu!

George COȘBUC

Toamna
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OCTOMBRIE – BRUMĂREL
(31 de zile; ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)

1 D (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul;
†) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani         
Duminica a 19-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36
(Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor); glas 8, voscr. 6         

2 L Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3 M Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist 
4 M Sf. Sfinţit Mc. Ierotei, episcopul Atenei
5 J Sf. Mc. Haritina; † Sf. Cuv. Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu
6 V Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 S † Sf. Mari Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie 
8 D Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia                                                     

Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea 
fiului văduvei din Nain); glas 1, voscr. 7

9 L Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia
10 M Sf. Mc. Evlampie şi sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărturisitorul 
11 M Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei 
12 J Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Ier. Cosma, episcopul Maiumei                                                         
13 V † Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, 

Agatodor, Agatonica şi Florentie
14 S †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
15 D Sf. Sfinţit Mc. Lucian, preotul din Antiohia 

Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic);
Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinţi: Tit  3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15 (Pilda semănătoru-
lui); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 2, voscr. 8

16 L Sf. Mc. Longhin Sutaşul
17 M Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul 
18 M Sf. Ap. şi Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 J Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila                                                           
20 V Sf. Mare Mc. Artemie; Sf. Cuv. Gherasim din Chefalonia
21 S †) Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion şi Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoţi Mărturi-

sitori: Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare             
22 D Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sf. 7 tineri din Efes 

Duminica a 23-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39 (Vindecarea 
demonizatului din ţinutul Gherghesenilor); glas 3, voscr. 9

23 L Sf. Ap. Iacov, ruda Domnului, întâiul episcop al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie, patriar-
hul Constantinopolului; Sf. Cuv. Macarie Romanul

24 M Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih şi Valentin 
25 M Sf. Mc. Marcian şi Martirie; Sf. Tavita
26 J †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
27 V † Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în 

Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor
28 S † Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila şi

cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei                                                                                                    
29 D Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie şi Maria, nepoata sa 

Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 (Învierea 
fiicei lui Iair); glas 4, voscr. 10

30 L Sf. Sfinţit Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei, şi sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa   
31 M Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah
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S-a întâmplat în luna octombrie
1 octombrie

Ion Creangă debutează în „Convorbiri lite-
rare”, cu povestea „Soacra cu trei nurori” (1875)

2 octombrie

S-a născut compozitorul român Ciprian 
Porumbescu (1853)

7 octombrie

Are loc inaugurarea Castelului Peleș, în
prezența ctitorilor săi, Regele Carol I și Regina
Elisabeta (1883)

12 octombrie

S-a născut poetul latin Publius Vergilius
Maro, autorul epopeei „Eneida” (70 î.Hr.)

Cristofor Columb atinge țărmurile Arhipela-
gului Bahamas, moment care marchează desco-
perirea Americii (1492)

15 octombrie

Are loc lansarea filmului „Dictatorul”, reali-
zat de actorul american Charlie Chaplin (1940)

21 octombrie

Fernando Magellan descoperă strâmtoarea
care îi va purta numele (152)

S-a născut Jean Bart, corsar aflat în slujba lui
Ludovic al XIV-lea. Mult mai târziu, în anul
1901, numele său a devenit pseudonimul scriito-

rului român Eugeniu P. Botez (1650)
S-a născut savantul suedez Alfred Nobel, in-

ventatorul dinamitei și, mai ales, fondatorul Pre-
miului Nobel (1833)

22 octombrie

S-a născut Franz Liszt, virtuoz al pianului
(1811)

26 octombrie

Ștefan cel Mare îl înfrânge pe regele Poloniei,
Jan Albert, în bătălia de la Codrii Cosminului
(1497)

S-a născut Dimitrie Barilă, cunoscut sub nu-
mele monahal Dosoftei, important cărturar
român și Mitropolit al Moldovei (1624)

27 octombrie

În bătălia de la Podul Milvius, Constantin cel
Mare obține victoria împotriva lui Maxențiu
(312)

S-a născut în Italia (la Genova) violonistul și
compozitorul Niccolo Paganini (1782)

Este inaugurat ansamblul sculptural de la
Târgu Jiu, creație a lui Constantin Brâncuși, an-
samblu în care tronează „Coloana infinitului”
(1938)

29 octombrie

S-a născut Regina Maria (1875)

CCCC iiiipppprrrr iiii aaaannnn   PPPPoooorrrr uuuummmmbbbbeeeessssccccuuuu FFFF rrrraaaannnnzzzz   LLLL iiii ssss zzzz tttt RRRReeeegggg iiiinnnnaaaa   MMMMaaaarrrr iiii aaaa
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Aniversarea a 265 de ani de existență a Biseri-
cii romano-catolice din comuna Dudeștii Noi, a
300 de ani de Banat, hangarul cu zeppeline, dar și
monumentul care semnifică Revoluția din 1848-
1849. Toate acestea au fost punctele cheie ale
anului 2016, printr-un eveniment deosebit,
desfășurat la începutul lunii octombrie în 
comuna Dudeștii Noi de către asociația HOG 
Neubeschenowa, avându-i ca reprezentanți pe
soții Karin și Ewald Müller, în parteneriat cu
Primăria Comunei Dudeștii Noi.

Manifestarea cultural-religioasă a fost mar-
cată prin prezența unui grup de nemți - foști lo-
cuitori ai comunei Dudeștii Noi, actuali localnici
cu rădăcini germane, aleși locali, dar și a unor
oficialități care au pătruns istoria locală. Consu-
lul Germaniei la Timișoara, Rolf Mahrun, a
ajuns pentru prima dată în localitatea noastră și
a fost profund impresionat. „În data de 1 octom-
brie am sărbătorit la Opera Română din
Timișoara Ziua Germaniei. Am și pomenit, cu
această ocazie, că am avut onoarea să particip la
jubilee de 200, 230 și 250 de ani și, astăzi, particip
la 265 de ani de viață a Bisericii Catolice din
Dudeștii Noi. În răstimpul care mi-a mai rămas

în Banat, nu vă va mai surclasa nimeni, cu atât
mai mult cu cât este cea mai veche Biserică din
Banat. Sunt foarte impresionat și cifra de 265 de
ani este impresionantă. Această comună este una
dintre prestigioasele comune ale României și re-
cunoscută corespunzător”, a precizat reprezen-
tantul diplomatic al guvernului german. Printre
invitați s-au numărat și domnul Claudiu Călin,
arhivar la Episcopia romano-catolică din
Timișoara, și Mihai Panu – sociolog la Universi-
tatea de Vest din Timișoara.

Evenimentul a debutat cu parada costumelor
populare, desfășurată între primărie și Biserica
romano-catolică, urmată, mai apoi, de slujba re-
ligioasă oficiată de vicarul Johann Dirschl și de
preotul paroh al comunei, Bonaventura Dumea.
După momentul religios, s-a pornit, tot în pa-
radă, spre cimitir, unde a avut loc inugurarea 
Capelei. După ample lucrări de reabilitare, acum,
lăcașul este pregătit să-și ofere utilitatea pentru
toate cultele religioase. Acest lucru a fost apre-
ciat de oficialități, care au afirmat faptul că, prin
deschiderea obiectivului în fața tuturor cultelor
religioase, se perpetuează spiritul bănățean de
unitate și omenie.

Jubilee de excepție în 
comuna Dudeștii Noi
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Mai apoi, alaiul a plecat înspre pensiunea
„Ranch Robert”, unde a avut loc protocolul. Aici
au luat cuvântul toate oficialitățile prezente, 
punând accent pe însemnătatea celor patru mo-
mente istorice. S-a explicat de către specialiști, în
detaliu, care a fost rolul fiecărui moment în 
temelia comunei Dudeștii Noi, pentru a aduce în
sufletul fiecărui participant emoție, trăire și
viață. Primarul comunei Dudeștii Noi, Alin-
Adrian Nica, a mulțumit tuturor celor prezenți
pentru faptul că au ales să comemoreze aceste
momente din istorie împreună, la Dudeștii Noi.

Partea muzicală a fost asigurată de către mem-
brii fanfarei Timișoara Big Band. De asemenea,
la partea artistică și-au dat concursul și dansatori
ai Forumului German din Timișoara, care au
oferit momente deosebite, prin dansuri germane
tradiționale.

Unul dintre organizatori, Karin Müller, fostă
locuitoare a comunei Dudeștii Noi, a precizat că
prin astfel de activități se dorește reîntregirea
comunității germane, prin strânsa legătură între
cei care au plecat și cei care au rămas. „Încercăm
să facem cât mai multe întâlniri între comunita-
tea din Germania și comunitatea din Dudeștii
Noi. Acest lucru se datorează și deschiderii ex-
traordinare de care dă dovadă administrația pu-
blică locală din Dudeștii Noi, prin edilul-șef
Alin-Adrian Nica. Suntem foarte apreciați când
venim aici, ne simțim ca acasă. Din Germania am
adus foarte mulți oameni care sunt legați de sat.
Ne bucurăm de toți cei care au venit”, a conchis
reprezentanta asociației HOG Neubeschenowa.

Daniela PETRUȚ
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Duminică, 9 octombrie 2016, la Casa
de Cultură din Dudeștii Noi s-a
desfășurat cea de-a doua ediție a Festi-
valului „Rapsodiile Neamului”, rezervat
grupurilor corale și grupurilor vocal-
folclorice din spațiul DKMT (Dunăre -
Criș - Mureș - Tisa), organizat de Con-
siliul Județean Timiș, prin Centrul de
Cultură și Artă, și Primăria comunei
Dudeștii Noi.

Concursul propriu-zis a început în
după-amiaza zilei de 9 octombrie, la
Casa de Cultură din Dudeștii Noi.

Au participat zece coruri și grupuri
vocal-folclorice din Banatul istoric, atât
din România, cât și din Serbia, în timp
ce Corul Casei de Cultură din Dudeștii Noi a
evoluat în afara concursului.

În debutul evenimentului, celor prezenți li 
s-a adresat directorul festivalului, prof. Ciprian
Cipu, care le-a urat bun venit celor prezenți, dar
și mult succes în prezentarea repertoriului.

Ca la orice concurs, Festivalul „Rapsodiile
Neamului” a fost jurizat de o serie de specialiști
în muzică: prof. dr. Nicolae Belean (președintele
juriului) – dirijor, muzicolog, compozitor, profe-
sor și preot; Gelu Stan – dirijor, muzicolog și re-
alizator de emisiuni radiofonice; prof. Adrian
Scorobete – director artistic al Centrului de
Cultură și Artă al județului Timiș; prof. Remus
Vălungan – muzicolog la Centrul de Cultură și
Artă al județului Timiș; Aurel Safta – dirijorul
Corului Casei de Cultură Dudeștii Noi.

Pe rând, pe scenă au urcat corurile și
formațiunile corale participante la cea de-a doua
ediție a Festivalului „Rapsodiile Neamului”.

Referitor la participanți, enumerăm, în cele ce
urmează, corurile și formațiunile corale prezente
la Dudeștii Noi: Corala Bărbătească Ortodoxă

„Epifania” din Timișoara - dirijor, Florin-Nico-
lae Șincari; Clasa de canto de la Școala Populară
de Artă Timișoara - dirijor, prof. Carmen
Popovici Dumbravă, acompaniament - Sebas tian
Cega - orgă, Daniel Iova - saxofon; Grupul vocal
al Casei de Cultură și a Parohiei din Uzdin 
(Serbia) - dirijor, Daniel Cheț; Corul „Învierea”,
aparținând de Parohia Ortodoxă Română Foeni
- dirijor, preot Nicolae Strizu; Corul mixt al Cen-
trului Cultural al orașului Deta - dirijor, Dan
Oroșan, director, Ovidiu Ivancea; Corul
„Grănicerii Văii Bistrei”, al asociației cu același
nume din Voislova (județul Caraș Severin) - diri-
jor, prof. univ. dr. Dumitru Jompan; Corala
„Giroceana” din Giroc - dirijor, prof. Mircea
Sturza; Corul „Floris” al orașului Jimbolia - diri-
jor, Iosif Todea; Corul mixt „Doina Banatului”
Timișoara - dirijor, Florin-Nicolae Șincari;
Corul mixt al Asociației pentru Artă și Cultură
„Vichentie Petrovici Bocăluț” din Torac (Serbia)
- dirijor, Teodor-Doru Ursu.

Pentru că, începând din acest an, „Rapsodiile
Neamului” este un festival-concurs, s-au acordat

și cinci trofee, Aecare purtând numele
unor Aguri reprezentative ale muzicii
corale bănățene.

Astfel, la secțiunea coruri, Trofeul
„Dimitrie Stan” i-a revenit Coralei
Bărbătești Ortodoxe „Epifania” din
Timișoara; Trofeul „Ion Românu” a mers
la Torac, revenindu-i Corului mixt al
Asociației pentru Artă și Cultură
„Vichentie Petrovici Bocăluț”, iar Trofeul
„Ion Vidu” a fost acordat Corului „Floris”
al orașului Jimbolia. La secțiunea
formațiuni corale, Trofeul „Nicolae Ursu”
a fost câștigat de Corala „Giroceana”, iar
Trofeul „Sabin Drăgoi” - Clasei de canto
de la Școala Populară de Artă Timișoara.

Ediția a doua a Festivalului 
„Rapsodiile Neamului”, un real succes
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La Cnalul ceremoniei de
premiere, primarul comunei
Dudeștii Noi, Alin-Adrian
Nica, a adresat și el câteva cu-
vinte celor prezenți la Casa de
Cultură: „Felicit câștigătorii,
deopotrivă, îi felicit pe toți
participanții. Mă bucur că s-a
creat o chimie, s-a creat o stare
de frăție pentru această activi-
tate corală, sentiment care
sper să dăinuie și să ne
reunească la edițiile viitoare
ale festivalului. Vreau să vă
spun că, în acest moment, ac-
tivitatea din cadrul Corului
Bisericii Ortodoxe Române
«Sfântul Dimitrie» (care, la fel ca multe alte
coruri care au reușit să răzbată prin vicisitudinile
vremurilor, este strâns legat de biserică) este sin-
gura mea legătură cu muzica, după ce am activat
în acest domeniu al artei mai mulți ani. N-aș
putea să trăiesc fără această legătură muzicală pe
care mi-o oferă corul bisericii. Am dorit ca, prin
participarea mea, să dau un semnal și celorlalți
consăteni să se aplece asupra acestei laturi spiri-
tuale, care trebuie să întregească viața Cecăruia și
să participe la activitatea corală din Dudeștii
Noi. Corul este alcătuit numai din cetățeni ai co-
munei noastre și este modul prin care se nasc pri-
etenii, prin care se nasc legături, pentru că a sta
închiși în casă, mergând numai la serviciu și
venind înapoi, fără a dialoga, fără a socializa nu
este un mod sănătos de a trăi. Iar activitatea
corală, prin legăturile care se creează între oa-
meni, oferă această șansă, mai ales la țară, dar și la
oraș, de a aduce oamenii împreună”.

Prezentarea laureaților
Corala Bărbătească Ortodoxă „Epifania” din

Timișoara, laureată cu Trofeul „Dimitrie Stan”,
dirijată de Florin-Nicolae Șincari, a luat Cință în
anul 2006. De atunci, a avut o prezență constantă

și apreciată la manifestări de gen. A câștigat, în
anul 2013, la Orăștie, Marele Premiu al Festiva -
lu lui-concurs „Cu noi este Dumnezeu”. În de-
cembrie 2015, la Festivalul „Cântecele
Betleemului”, organizat de Parohia Ortodoxă
Dacia din Timișoara, a fost desemnată „Cel mai
bun cor bărbătesc”. În anul 2013, Corala „Epifa-
nia” a înregistrat un CD cu colinde.

Corul mixt al Asociației pentru Artă și
Cultură „Vichentie Petrovici Bocăluț” din Torac
(Serbia), laureat cu Trofeul „Ion Românu”, a fost
reînCințat în anul 2002, la inițiativa actualului
dirijor, Teodor-Doru Ursu. În momentul de față
numără 25 de membri, iar repertoriul este
alcătuit din numeroase piese corale, populare,
duhovnicești și colinde. A participat la nu-
meroase manifestări și festivaluri în țară și
străinătate, obținând premii importante.

Corul „Floris” al orașului Jimbolia, care a in-
trat în posesia Trofeului „Ion Vidu”, dirijat de
maestrul Iosif Todea, a luat Cință în anul 1999.
De atunci, a avut numeroase participări la Festi-
valul-concurs „Lada cu zestre”, dar a susținut
concerte și în afara granițelor țării, în Serbia, 
Ungaria, Austria, Belgia și Franța.

Corala „Giroceana” din Giroc, câștigătoare a
Trofeului „Nicolae Ursu”, a luat Cință în anul
2008. Sub bagheta dirijorului Mircea Sturza,

corala a câștigat Premiul I la Fes-
tivalul-concurs „Lada cu zestre”
și a participat la numeroase
evenimente de gen, atât în țară,
cât și în străinătate.

Clasa de canto de la Școala
Populară de Artă Timișoara,
condusă de prof. Carmen
Popovici Dumbravă, laureată a
Trofeului „Sabin Drăgoi”, s-a
înCințat în anul 2011 și are nu-
meroase apariții pe posturile de
televiziune locale și naționale,
precum și înregistrări la posturile
de radio.
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„Corala «Epifania» din Timişoara
este formată din preoţi, diaconi,
cântăreţi bisericeşti şi profesori de re-
ligie din Arhiepiscopia Timişoarei,
Aind fondată în 2006, la iniţiativa mea
şi a părintelui protopop Ioan Bude.

Cu domnul Ciprian Cipu, care este
directorul festivalului de la Dudeștii
Noi, am o colaborare de peste 15 ani, de
când am predat și muzica bisericească la
școala de cântăreți a Centrului de Artă
și Cultură din Timișoara. Mă bucur că
dânsul este în comitetul de organizare
pentru că este un om de cultură. 

Ne bucurăm că am fost invitați la ediția a doua
și ne bucurăm că, în comparație cu prima ediție,

sunt mai multe formații corale și dirijori și din
mediul profesionist, și aici mă refer la maestrul
Iosif Todea, dirijorul corului Filarmonicii, care
dirijează corul de la Jimbolia”.

Participanții au cuvântul...
„Sunt mai multe formații corale și dirijori 

și din mediul profesionist”
Florin-Nicolae Șincari, dirijorul coralei „Epifania” din Timișoara

„Corul de la Foieni a fost înAințat în anul
2004, ca o necesitate liturgică, adică aceea de a
cânta la Sfânta Liturghie. După aceea, văzând
progresele corului, am extins această activitate și
în afara bisericii și cu rezultate destul de fru-
moase. Am avut participări la festivaluri

internaționale, la Viena de vreo două ori, în
Italia, am cântat pentru comunitățile românești
de la Verona, la Veneția. Am mai participat în
Ukraina, am avut o colaborare la Cernăuți și am
concertat acolo împreună cu Corul „Dragoș
Vodă” din Cernăuți. Am participat la festivaluri
și în Republica Moldova, în țară, la Curtea de
Argeș și Pitești, la Focșani, la Orăștie și în multe

alte părți. Avem în jur de 28 de coriști, însă e tot
mai greu să găsim oameni pentru cor. Ne
confruntăm cu această problemă, dar sunt oa-
meni care iubesc muzica. Și, Aind cor bisericesc,
majoritatea dintre ei cred că îl servesc pe Dum-
nezeu în primul rând. Pe lângă aceasta, mai avem

și activitatea extra-bisericească, avem și un
repertoriu folcloric. 

Am fost și anul trecut la festivalul de la
Dudeștii Noi și ni se pare în primul rând o
inițiativă excepțională, pentru că astfel de
manifestări devin ca un fel de rara avis. În
Banatul nostru, unde au existat peste 80,
aproape 100 de coruri la începutul secolu-
lui... Este reminiscența unei tradiții pe care
noi facem eforturi să o păstrăm. În această
lume globalizată, a internetului, tot mai
puțini oameni, în special tineri, găsești pen-
tru astfel de activități. 

Nivelul festivalului a fost foarte bun, pentru
că au fost coruri care au o anumită experiență,
dirijori, oameni care au școli de muzică. Nu mai
este acea cântare de altă dată, de acum 100 de ani,
needucată, să spunem așa. Nu înseamnă că nu era
valoroasă, dar era mai izvorâtă din rădăcini,
venea din suBetul omului. Acum trăim sub
această inBuență a școlilor de muzică”.

„În Banatul nostru, au existat peste 80, 
aproape 100 de coruri”

Preot Nicolae Strizu, dirijorul Corului „Învierea” din Foeni
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„Corul din Jimbolia a luat ;ință în 1999, a avut
o bună perioadă, patru ani de zile, o puternică
evoluție, după care, cam de prin 2012, și-a încetat
activitatea complet, urmând să ;u contactat în
2013 să preiau conducerea.

Este un prilej foarte bun pentru mine să mă
identi;c cu această muncă corală de amatori.
Este altceva față de profesioniști, la care lucrez și
îmi desfășor activitatea, este cu foarte mult su-
<et, foarte multă pasiune, foarte mult efort,
dăruire, plăcere. Și cred că astea sunt cele mai im-
portante lucruri care trebuie să existe în abor-
darea unui repertoriu, care nu este foarte simplu.
Nu-mi scad pretențiile, dar vreau să îi ridic odată
cu mine, să nu ;u eu prea sus și ei prea jos. Și tre-
buie să facem în așa fel încât să ne simțim bine,
să ;e o muncă plăcută împreună, o muncă ce ne
șlefuiește și ne dă toată frumusețea lumii.

Am fost și anul trecut la festivalul de la
Dudeștii Noi. E o mică problemă, și anume că
noi începem activitatea în jurul datei de 15 sep-
tembrie și nu am avut timp su;cient să ne
pregătim. Aveam piese în repertoriu, dar a fost
prea scurt timpul. Dacă era puțin mai târziu, era
o altă abordare, cu alte piese și mult mai variate.
Corul are deja în repertoriu cam 20 de piese, pe
care le-am cântat și la «Lada cu zestre». Am par-
ticipat în ultimii doi ani și am interpretat piese
de referință din literatura corală. 

Vreau să creștem împreună, să ne dezvoltăm,
să oferim lumii și publicului o muzică plăcută.

Trebuie să educăm gustul pentru muzica corală,
pentru că din păcate a dispărut, s-a atenuat.
Multă vreme după `90 lumea a refuzat total, din
cauza acelei emulații care a fost «Cântarea
României», s-au distrus reperele muzicii corale.
Și încercăm să îndreptăm acest lucru cu astfel de
acțiuni. Mă bucur din tot su<etul că în județul
Timiș există această nouă reorientare, spre re-
descoperirea cântului coral, cu o tradiție
extraordinară în Banat, care nu a existat în alte
părți ale României. 

Festivalul de la Dudeștii Noi este foarte bun,
pentru că ajungem să ne cunoaștem unii pe alții,
să cunoaștem activitatea pe care o desfășurăm
;ecare în parte, să putem învăța unii de la alții, să
putem intona același cântec coral, care ajunge
exact în su<etele oamenilor. Este un fenomen
care trebuie să reverbereze în ;ința umană, pen-
tru că vocea este dată de Dumnezeu”.

„Mă bucur din tot su<etul că în județul Timiș există
această nouă reorientare, spre redescoperirea 

cântului coral, cu o tradiție extraordinară în Banat”
Iosif Todea, dirijorul Corului „Floris” al orașului Jimbolia

„Corul din Deta a luat ;ință în 2014, în 11 
ianuarie, și cântăm în principiu la manifestările
orașului, la zilele orașului, la 1 Decembrie,

depuneri de coroane, colinde. Avem 23 de per-
soane care vin constant la cor. Am mai participat
la astfel de evenimente, am fost la Jimbolia, la un
festival de colinde, am fost la Lada cu Zestre,
unde am luat premiul III. 

Referitor la ceea ce se organizează la Dudeștii
Noi, este foarte bine că se face un astfel de festi-
val, pentru încurajarea culturii în primul rând.
Fiind și eu om de cultură, cam știu ce se petrece
în zonă. Ca idee, ar ; poate bine să ;e un pic mai
bine structurat, în funcție de formațiile care vin,
să ;e categorie de coruri mixte, să ;e categorie de
coruri bărbătești, sau coruri de femei. Cel mai
important e să se facă activități culturale”.

„Cel mai important e să se facă activități culturale”
Dănuț Oroșan, dirijorul Corului mixt al Centrului de Cultură Deta



„Corul nostru este atât de tânăr, încât aș
spune că nici nu poate trece în grupa mare,
e în grupa mică. Avem aproape doi ani. Cu
doi ani în urmă m-au chemat bărbații să le
cizelez puțin ceata lor de colindători, din
localitatea Voislova, din Valea Bistrei.
După aceea au dorit să formăm un cor mixt
și am ascultat această dorință mai mult
pentru că am avut un cor la Marga foarte
vestit, am sărbătorit 112 ani de activitate,
și m-am legat de acești oameni, foarte
doritori, cu care lucrez deja de doi ani. Nu
de mult am fost la Festivalul «Valentin
Băințan» din Finteușu Mare, Maramureș,
ediția a VII-a, am venit la Dudeștii Noi, iar pe 26
noiembrie mergem la primăria din Viena, unde
suntem invitați să cântăm un grupaj de colinde.
Îmi sunt tare dragi oamenii din cor, e un cor
tânăr, care promite mult, care încă nu a spus încă
ce are să spună, pentru că nu poți să treci repede
la un repertoriu foarte pretențios și trebuie să o
iei puțin câte puțin. Mi-a plăcut mult aici la
Dudeștii Noi, înseamnă că va : un festival de
durată și îmi doresc acest lucru. Toți care au fost
aici trebuie să înțeleagă că este un distih în fol-
clorul românesc care spune așa: «Cu cât cânt,
atâta sunt». Când nu mai cântăm, nu mai existăm
pe pământ. 

Deși sunt atâtea festivaluri, mișcarea corală
din Banat este din ce în ce mai puțină. În Caraș-
Severin sunt șapte festivaluri, dar toate sunt în
incinta satelor, toate trebuie să promoveze un
repertoriu religios. Foarte bine, cântecul religios
în Banat a prosperat și au fost coruri bisericești,
că de aici am început, numai că pentru cine a scris
Ion Vidu, Sabin Drăgoi muzică laică? E nevoie
de festivaluri care să promoveze muzica corală
pentru corurile laice, la care au trudit acei mari
compozitori ai noștri. Eu sper, deși, la vârsta de
78 de ani, câți am împlinit, nu mai cred să prind
o în;orire a muzicii corale din Banat. Dar îmi
doresc acest lucru cu tot dragul”.

„Cu cât cânt, atâta sunt”
Prof. univ. dr. Dumitru Jompan, dirijorul Corului „Grănicerii

Văii Bistrei”, al asociației omonime din Voislova, Caraș Severin

„Încă de la prima ediție am văzut că e o acțiune
frumoasă aceasta de la Dudeștii Noi. Am văzut
aceasta pentru că era un altfel de public și
participanți decât de obicei. De obicei, la festi-
valurile zonale ne întâlneam tot cu ai noștri,
vecinii noștri de sate. Iar aici iată că sunt destul

de mulți participanți, din diferite locuri și
formații foarte bune. Asta e îmbucurător. Nivelul
e foarte înalt iar juriul se străduiește să delibereze
pentru a-i recompensa pe participanți. Corurile
au fost bune și foarte bune.

Corul din Giroc își menține activitatea. Eu de
când am venit la Giroc, în urmă cu 11 ani,
am întâlnit corul și l-am preluat. Acum e
cu totul o altă formație decât atunci. Cei
bătrâni nu mai sunt, avem tineret. Pe
lângă liturghia pe care o cântăm în :ecare
duminică, ieșim la festivaluri sau la orice
alt eveniment la care suntem invitați. Și
întotdeauna am făcut față cu cinste.

Am luat numai premii mari. E un prin-
cipiu al nostru. Cu toate că e tot mai greu
în ziua de azi să mobilizezi oamenii să
cânte în cor, când toți sunt prinși în
activități precum serviciul și altele. Dar cu
pasiune și un pic de silință, se poate face
orice”.

„Corurile au fost bune și foarte bune”
Prof. Mircea Sturza, dirijorul Coralei „Giroceana”
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„Când este vorba despre corul mixt al
asociației noastre, pot spune că s-a reîn?ințat în
anul 2011, deci de patru ani avem activitate
continuă. Nu este prima bază pusă a corului mixt,
s-au pus primele baze încă prin anii ‘50-’60, dar
nu a durat pe toată această perioadă. Însă, o ac-
tivitate corală bogată în satul nostru a existat încă
din 1889, având în vedere că localitatea noastră,
Torac, a avut de prin anii ‘50, până prin anii ‘80,
cel mai puternic cor bărbătesc, chiar din Iu-
goslavia, de amatori.  A numărat în jur de 120 de
membri. Ceea ce vreau să spun prin asta e că
există o tradiție corală în localitatea noastră. De
asemenea, facem parte din Banatul istoric și aici
a existat întotdeauna o tradiție corală veche
foarte puternică. Aș vrea să menționez și faptul
că în asociația noastră sunt aproximativ 130 de
membri, pentru că avem și secții folclorice, or-
chestre și soliști vocali, pe lângă acest cor mixt.
Am mai participat la evenimente în zonă, pentru
că avem o înfrățire cu Săcălazul. Toracul este
împărțit în Toracul Mic și Toracul Mare, iar per-
soanele din Toracul Mare sunt venite tocmai din
comuna Săcălaz, sunt strămoșii noștri. Festivalul
de la Dudeștii Noi este foarte frumos, foarte bine
organizat și noi am participat de la prima ediție,
adică de anul trecut. Într-un fel, împreună cu
celelalte coruri, suntem și fondatori ai acestui

festival. Totodată vreau să mulțumesc juriului
pentru premiile pe care ni le-au acordat, sper că
am meritat, și totodată vreau să felicit gazdele
pentru buna reușită a organizării acestui festival.
Dumnezeu să le dea sănătate și lor și nouă și să
ne mai vedem la multe alte ediții ale acestui fes-
tival. Festivalul a crescut în valoare față de anul
trecut. Fără doar și poate, au fost foarte multe
coruri bune, aproape toate. Din această cauză
membrii juriului au avut o zi grea în ceea ce
privește deciziile. Apreciem deciziile lor, indife rent
de care au fost ele. Eu și ca dirijor le-am spus
coriștilor că cel mai important e să venim în țara
mamă, să participăm, să avem colaborare, să
cunoaștem multe alte coruri și să ?m în fața 
publicului român, deoarece suntem români”.

„Cel mai important e să venim în țara mamă, 
să participăm, să avem colaborare, să cunoaștem

multe alte coruri și să ?m în fața publicului
român, deoarece suntem români”

Teodor Doru Ursu, dirijorul corului mixt al Asociației pentru Artă și
Cultură Românească, „Vichentie Petrovici Bocăluț”, din Torac, Voivodina,
Serbia, director al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina

„Corul s-a în?ințat în 2001, dar eu ca dirijor sunt
de acum doi ani. Pe lista coriștilor sunt 25 de femei,
dar din păcate, în ultima perioadă, au renunțat mai

multe persoane, care nu au avut posibilitatea să vină.
Am venit la Dudeștii Noi cu 11 coriste. De obicei,
noi cântăm în biserică, lucrăm la Liturghie, suntem
cam la jumătate. La Uzdin ne întâlnim de două ori
pe săptămână, la repetiții. Duminica repetăm,
cântăm cât se poate.  Anul trecut am participat aici,
la acest festival, și la Festivalul Mare al Românilor,
din Voivodina.  Festivalul de la Dudeștii Noi mi se
pare foarte, foarte bun. Chiar am zis că de mult nu
am ascultat așa coruri bune. Toate corurile au cân-
tat bine. A fost un nivel foarte ridicat, mult mai ridi-
cat decât cel de anul trecut. Și cred că anul viitor va
? și mai bine”.

„De mult nu am ascultat așa coruri bune”
Daniel Cheț, dirijorul Grupului vocal al Casei de Cultură 

și al Parohiei Ortodoxe din Uzdin, Serbia
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„Festivalul acesta de la Dudeștii Noi, nu mi-am
dat seama când am venit, dar mi-a adus o mare bu-
curie su:etească. Întotdeauna când sunt invitat să
jurizez, am așa o apăsare su:etească pentru că în-
totdeauna mă gândesc la faptul că sunt trei sau
patru premii și zece sau mai mulți participanți.
Patru pleacă bucuroși, iar ceilalți înjură. Dar așa se
întâmplă întotdeauna, nu poți să-i mulțumești pe
toți. Ca o concluzie generală, aș vrea să vă spun că
nivelul corurilor a fost destul de înalt. O singură
formație a fost mai slăbuță, însă celelalte formații
au mers toate cot la cot. Au fost diferențe mici. M-
am bucurat pentru că asta înseamnă că a existat o
oarecare pregătire. Nu poți să participi și să te
prezinți destul de bine, fără să ai o bună pregătire în
acest domeniu. Asta înseamnă că au luat lucrurile
în serios, s-au pregătit bine și m-am bucurat că am
fost invitat. Plec cu o oarecare bucurie su:etească
și cu conștiința împăcată că m-am străduit și
același lucru au făcut și ceilalți. Ne-am străduit să
apreciem cât mai corect, cât mai aproape de adevăr.
Nu există lucru mai urât și mai rău în lumea asta
decât aceea de a nedreptăți pe cineva. Muzica
corală s-a dezvoltat în cadrul bisericii. Iar biserica,
în timpul perioadei comuniste, nu a putut să iasă
în afară, ci doar să rămână între zidurile bisericii.

Acum a început să se facă văzută, dar există o lipsă
mare de dirijori și există o lipsă mare de coriști, în
special de bărbați. Și văd că totuși, cei care au
îndrăznit, au reușit să se adune și este un început.
Foarte mulți dirijori și coriști lucrează la biserică
fără să primească nimic. Funcționează benevol și e
un lucru bene9c pentru ei. Este un început puțin
timid, dar e bine că există. Și festivalurile și con-
cursurile acestea nu fac altceva decât să-i stimuleze
să mai încerce, să îndrăznească, să se înmulțească,
să se adune. Sperăm că va 9 o activitate deosebit de
plăcută pentru oameni. Ca o concluzie, consider că
ediția aceasta a festivalului de la Dudeștii Noi a fost
o reușită și mă bucur pentru asta”.

„Aș vrea să vă spun că nivelul corurilor 
a fost destul de înalt”

Prof. dr. Nicolae Belean, președintele juriului

„În acest an a fost o premieră pentru Festivalul
«Rapsodiile neamului», care se găsește la cea de-a doua
ediție, întrucât s-a desfășurat sub forma unui concurs.
Au participat zece formații artistice, din care opt coruri
și două grupuri vocale folclorice. Dacă facem o
comparație, chiar dacă, de altfel, e greu de făcut acest
lucru, față de anul trecut corurile au venit mult mai
bine pregătite, cu un repertoriu foarte variat. S-au
abordat piese muzicale foarte di9cile, iar coriștii au tre-
buit să muncească enorm de mult pentru a le prezenta
în mod corespunzător. Aș putea să remarc că față de
anul trecut toate corurile au avut o ținută impecabilă.
Oameni care s-au dedicat activității corale și fac din
dragoste acest lucru. De ce acest lucru? Este su9cient să
dăm câteva exemple. Contează mult omul, dirijorul
care se ocupă de aceste formații. Iată că la Jimbolia este
maestrul Todea, dirijorul corului Filarmonicii «Ba-
natul», la Giroc este Mircea Sturza, iarăși un dirijor
deja consacrat și fac parte din tânăra generație. La
Torac dirijează un fost absolvent al Facultății de
Muzică din Timișoara, Doru Ursu, care este și direc-
torul Institutului Cultural Român din Voivodina, Re-
publica Serbia. Nu pot să nu-l amintesc pe profesorul
Șincari, care a venit cu două coruri foarte bine pregătite
și în acest an a apărut și acel cor bărbătesc foarte mare,

compus numai din preoți, ceea ce reprezintă un lucru
enorm de bine cotat. A venit, de asemenea, bine
pregătit, cu acompaniament muzical, grupul vocal fol-
cloric al Școlii Populare de Artă, clasa Carmen
Popovici Dumbravă, care a avut un repertoriu adecvat,
autentic și un acompaniament muzical foarte discret,
care a întregit spectacolul. Dacă ne gândim și la
costumația pe care au avut-o, puteau să participe la o
expoziție de costume tradiționale bănățene. Nu putem
să nu-l amintim pe profesorul și maestrul Jompan de la
Voislova, care a venit cu un cor îmbrăcat impecabil, în
costume populare. Însă nivelul concursului a fost
surprinzător, foarte ridicat. Părintele Strizu, de aseme-
nea. E un mare merit ca un preot la vârsta lui să se
ocupe cu atâta dăruire. Dacă am spune că există un oraș
fără mahalale, aici a fost festival fără codași. Nicio
formație nu a venit nepregătită, sau să nu poată lua un
premiu dacă se duce la un concurs de un anumit nivel.
Nu toate festivalurile au aceleași nivele. 

De data aceasta am fost surprinși chiar și noi, orga-
nizatorii.  De asemenea, am început anul acesta, față
de anul trecut și îl extindem, acel motto «Mândră țară
e Banatul, că la noi cântă tot natul». 

Acesta va rămâne motto-ul festivalului, motto care
unește tot Banatul”.

„A fost un festival fără codași”
Prof. Ciprian Cipu, directorul Festivalului „Rapsodiile Neamului”



„Rapsodiile Neamului” în imagini
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PILDE CREȘTINE

A fost odată un cizmar sărac care era mereu
vesel. Părea aşa de fericit, încât de dimineaţă
până seara cânta de bucurie. Mereu se adunau
mulţi copii la fereastra casei sale şi-l ascultau cu
atenţie. 

Uneori se adunau şi păsărelele ca să-l asculte.
Lângă el locuia un bogat. Acesta nu dormea toată
noaptea, căci mereu îşi număra galbenii. Abia
dimineaţa se ducea la culcare. 

Ziua însă nu putea să doarmă pentru că-l
auzea pe cizmar cântând și invidia îl nimicea,
deoarece nu-și putea închipui cum un sărăntoc
poate 6 vesel. 

Într-o zi îi veni o idee, un gând viclean îi şopti
la ureche cum să-l facă pe cizmar să nu mai cânte.
Îl invită la el şi, spre marea sa surprindere, îi dărui
săracului o pungă cu galbeni. 

Când cizmarul ajunse acasă, deschise punga.
Niciodată nu văzuse atâţia galbeni. Începu să-i
numere cu grijă, iar copiii priveau cu atenţie la el.
Erau aşa de mulţi, încât cizmarului îi era frică
acum să-i nu-i fure cineva. 

De aceea, noaptea îi lua cu sine în pat. Dar şi
acolo se gândea la ei şi nu putea să adoarmă.
Atunci duse punga cu galbeni în pod, dar nu era
sigur nici de acest loc. Dis de dimineaţă se sculă
şi luă galbenii şi-i duse în coteţul cu găini. 

Dar nici cu acest loc nu era prea mulţumit şi,
după un anumit timp, săpă o groapă şi îngropă
punga cu galbeni în pământ. 

Ştiindu-se bogat, nu mai dormea, nu mai
muncea şi nici nu mai cânta, ci era tot timpul cu
gândul la comoara sa. 

Din această cauză era neliniştit, palid şi
frământat de gânduri. Nici păsărelele şi nici
copiii nu mai veneau să-l viziteze. Aşadar, ciz-
marul ajunsese tare nefericit. Ce să facă? 

Într-una din zile, cizmarul luă punga cu 
galbeni şi-i duse înapoi bogatului. „Ia, te rog, 
galbenii înapoi, spuse el. 

Grijile pentru ei m-au îmbolnăvit şi nici pri-
etenii mei nu mai vor să ştie nimic despre mine.
Vreau să 6u din nou un cizmar sărac, cum am fost
odinioară”.

Cizmarul fericit şi nefericirea bogăţiei 

Doi fraţi care trăiau în gospodării alăturate, au
avut un con7ict.

Con7ictul a început cu o mică neînţelegere şi
a luat amploare, până când s-a produs dezbina-
rea între cei doi. 

Totul a culminat cu un schimb de cuvinte
dure, urmate de săptămâni de linişte.

Într-o dimineaţă, cineva a bătut la uşa fratelui
mai mare. Când a deschis uşa, a văzut un bărbat
cu unelte de tâmplărie. „Caut de lucru pentru
câteva zile, a zis străinul. Poate aveţi nevoie de
mici reparaţii aici, în gospodărie, eu v-aş putea
ajuta”.  „Da, a zis fratele mai mare. Am ceva de
lucru pentru dumneata. Vezi acolo, pe partea
cealaltă a râului, locuieşte vecinul meu. Mă rog,
de fapt este fratele meu mai mic. 

Vreau să construiesc un gard de doi metri
înălţime, nu vreau să-l mai văd. Eu plec la câmp,
la treburile mele, dar aş vrea ca până mă întorc
diseară, dacă se poate, să 6e gata”.

Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tăind,
bătând cuie. Aproape de as6nţit, când s-a întors
de la câmp fratele mai mare, tâmplarul tocmai
terminase treaba. 

Uimit de ceea ce vede, fermierul a făcut ochii
mari şi a rămas cu gura căscată. Nu era deloc un
gard de doi metri. În locul lui era un pod care
unea cele două gospodării peste râu.

Tocmai în acel moment, vecinul lui, fratele cel
mic, venea dinspre casa lui şi, copleşit de ceea ce
vede, şi-a îmbrăţişat fratele mai mare, şi i-a spus:
„Eşti un om deosebit, să te gândeşti tu să
construieşti un pod aşa de frumos după tot ce ţi-
am spus şi ţi-am făcut! Iartă-mă, frate!”. Şi s-au
iertat.

Tâmplarul, văzându-şi treaba terminată, în-
cepu să-şi adune uneltele, ca să plece întru ale
sale. „Aşteaptă, stai, i-a zis fratele cel mare. Mai
stai câteva zile. Am mult de lucru pentru dum-
neata”.  „Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâm-
plarul, dar mai am multe poduri de construit…”.

Constructorul Cel Mare este Hristos – Cel care
face punţi de legătură între frați, dar și oricare din-
tre noi printr-o purtare frumoasă, cu rugăciune şi
dreaptă socoteală poate deveni asemenea.

Suntem chemați să ajungem prin virtute la
asemănare cu Dumnezeu! 

Cearta dintre fraţi
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În fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Orto-
doxă de pretutindeni prăznuiește pe Cuvioasa
Maică Parascheva. În chip deosebit, ea este cin-
stită în Moldova, întrucât de mai bine de 350 de
ani moaștele ei se găsesc la Iași, fiind izvor de bi-
necuvântare și însănătoșire duhovnicească și tru-
pească pentru toți cei care o cheamă în rugăciune
să fie mijlocitoare către Preamilostivul Dumne-
zeu. Dacă Sfânta Muceniță Parascheva, prăz-
nuită la 26 iulie în Calendarul Ortodox, este
cunoscută în popor cu numele „Sfânta Vineri”,
Cuvioasa Maică Parascheva a fost numită, mai
cu seamă în Moldova, „Vinerea Mare”. Ca un
simbol al unității Ortodoxiei de pretutindeni,
viața de după moarte a Sfintei Parascheva
arată că sfințenia ridică din neamul său
pe omul ce s-a asemănat cu Dumne-
zeu, făcându-l lumină de iubire și
apropiere între toți cei care măr-
turisesc întru aceeași credință.
Sfânta Cuvioasă Parascheva a
trăit pe pământ în prima ju-
mătate a veacului al XI-lea.
Prima învățătură în limba
română despre viața sfintei o
găsim în „Cartea româ-
nească de învățătură” a mi-
tropolitului Varlaam al
Moldovei, Iași, 1643.

S-a născut în Epivata (azi
Boiados), pe țărmul Mării
Marmara, în apropiere de
Constantinopol (mai târziu,
Istanbul), pe atunci capitala
Imperiului bizantin. Părinții ei,
oameni de neam bun și credincioși,
râvnitori spre cele sfinte, au crescut-
o în frica de Dumnezeu, îndemnând-o
spre deprinderea faptelor bune, dar mai ales
a postului, rugăciunii și milosteniei. 

Moștenind o mare avere de la părinți, îm-
preună cu fratele ei, tânăra Parascheva a dăruit
săracilor partea ce i se cuvenea de moștenire și,
„părăsind frumusețea acestei lumi”, s-a retras „în
adâncul pustiei”. S-a oprit mai întâi la Constan-
tinopol, unde a ascultat cuvinte de învățătură de
la călugări și călugărițe cu aleasă viață duhovni-
cească. Urmând sfaturile acestora, a părăsit capi-
tala, îndreptându-se spre ținutul Pontului.
Vreme de cinci ani a rămas la Mănăstirea Maicii
Domnului din Heracleea. De aici a plecat spre
Țara Sfântă, în dorința de a-și petrece restul
vieții în locurile binecuvântate de viața pămân-
tească a Mântuitorului Iisus Hristos și a Sfinților
Apostoli. După ce a văzut Ierusalimul, s-a așezat
într-o mănăstire de călugărițe în pustiul Iorda-
nului, unde s-a nevoit cu postul și s-a înălțat

duhovnicește în rugăciune, întocmai ca Sfântul
Ioan Botezătorul, ca Sfânta Maria Egipteanca și
ca atâția alți ostenitori ai pustiei roditoare de
desăvârșire.

Într-o noapte, însă, pe când avea ca la 25 de
ani, un înger i-a spus, în vis, să se reîntoarcă în
locurile părintești. După ce a avut această vede-
nie, sfânta „fără de voie lăsă pustia și se întoarse
în lume și la Țarigrad veni”.

Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epi-
vata, localitatea în care văzuse lumina zilei, fără
să spună cuiva cine este și de unde vine. Împăcată
cu sine, cu oa me nii și cu Dumnezeu, și-a dat ast-
fel sufletul întru odihna Mirelui ceresc.

De 367 de ani de când moaştele Cuvioa-
sei Parascheva se află la Iaşi, sărbătoa-

rea din 14 octombrie are o
însemnătate cu totul aparte pentru

români, sute de mii de credincioşi
venind să se închine la racla celei

pe care o ştiu „mult folositoare“.
Cei care ajung la „Cuvioasa“ -
aşa cum o numesc prietenii ei
- o roagă pentru soluţionarea
problemelor de zi cu zi, îi cer
alinare pentru necazurile
care s-au năpustit asupra lor,
sănătate, spor în casă şi bucu-
rii. Iar Sfânta îl ascultă pe fie-
care în parte şi nu întârzie să
le vină în ajutor celor ce îşi

pun speranţa în puterea ei şi o
roagă cu credinţă. Minunile

Cuvioasei sunt nenumărate.
Multe sunt cunoscute din poves-

tirile celor care le-au primit, dar
multe au rămas în taina celor care le-

au trăit.
Sfânta Parascheva de la Iaşi se bucură în

ţară de un cult deosebit, mai mult decât toţi cei-
lalţi sfinţi care au moaşte în România. În fiecare
zi, la Catedrala mitropolitană din Iaşi, de dimi-
neaţă până seara târziu, se face un mic pelerinaj
continuu, cu credincioşi de toate vârstele şi din
toate locurile, veniţi la rugăciune. În mod deose-
bit, în sărbători, în posturi şi în fiecare vineri,
considerată ziua Cuvioasei Parascheva, vin mulţi
credincioşi şi se închină la raclă cu credinţă, adu-
când flori, daruri şi îmbrăcăminte, pe care le
ating de racla ei, pentru a primi ajutor, sănătate şi
binecuvântare. Se spune că atâtea minuni a să-
vârşit Sfânta Parascheva, mai multe chiar decât
numărul stelelor şi nisipul mării. Pentru că
Sfânta vindecă şchiopi, surzi, ciungi, ologi şi tot
felul de boli, chiar şi cele mortale; depărtează
toată neputinţa nevindecată, numai cu atingerea
raclei.

Sfânta Cuvioasă Parascheva
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Sfântul şi marele mucenic Dimitrie s-a născut
în cetatea Solun (Tesalonic), din părinţi de neam
bun şi dreptcredincioşi. Tatăl lui era voievod în
cetatea Solunului, crezând în taină în Domnul
nostru Iisus Hristos şi slujind Lui. Dar nu în-
drăznea să mărturisească preasfânt numele Lui,
căci atunci era mare prigoană asupra creştinilor
din partea păgânilor împăraţi. Temându-se de
groaznica prigonire a nelegiuiţilor, ţinea as-
cuns în sine mărgăritarul cel de mult
preţ al credinţei lui Hristos.

Cel Preaînalt le-a dat lor un
fiu; pe acest sfânt şi vrednic de
fericire Dimitrie. Apoi când
copilul a ajuns în vârstă, ca
să poată cunoaşte şi să în-
ţeleagă adevărul, l-au dus
părinţii în casa lor de ru-
găciune şi, arătându-i
sfintele icoane, i-au zis:
„Aceasta este icoana
adevăratului Dumne-
zeu, Care a făcut cerul
şi pământul şi aceasta
este icoana Preasfintei
Fecioare Maria, Năs-
cătoarea lui Dumne-
zeu”. 

După ce a ajuns la
vârsta cea desăvârşită,
părinţii lui s-au dus din
vremelnica viaţă, lăsându-
l pe Sfântul Dimitrie moş-
tenitor nu numai al averilor,
ci şi al faptelor lor cele bune.

Auzind atunci împăratul Ma-
ximilian despre moartea voievodu-
lui Tesalonicului, a chemat la dânsul
pe fiul acestuia, pe Sfântul Dimitrie, şi, vă-
zându-i înţelepciunea şi vitejia în război, l-a
făcut antipat şi i-a încredinţat lui Tesalonicul.
Sfântul Dimitrie, luând de la împărat dregătoria,
a mers la Solun, unde a fost primit cu mare cinste
de cetăţeni şi îndată a început a mărturisi înain-
tea tuturor numele lui Iisus Hristos, pe care îl
preamărea, precum şi a învăţa pe toţi credinţa. El
a devenit pentru tesaloniceni un alt Apostol
Pavel, aducându-i pe ei la cunoştinţa adevăratu-
lui Dumnezeu şi dezrădăcinând închinarea la
idoli.

Întorcându-se atunci de la războiul pe care l-
a purtat cu sciţii şi cu sarmaţii, pe care i-a supus
sub stăpânirea împărăţiei Romei şi venind birui-
tor, a făcut din cetate în cetate praznice şi jertfe

idoleşti, apoi a venit şi în Tesalonic. Împăratul a
întrebat dacă sunt adevărate cele auzite despre
Dimitrie. Iar Dimitrie, stând înaintea împăratu-
lui, cu mare îndrăzneală a mărturisit că el este
creştin şi a defăimat închinarea de idoli cea pă-
gânească. Atunci împăratul a poruncit să fie dus
nu în temniţa cea de obşte, ci într-un loc mai de-
făimat, într-o baie mare şi veche, care era aproape

de palatele unde şedea împăratul. 
În acea vreme împăratul se îndeletni-
cea cu jocuri publice şi cu privelişti.

Împăratul a vrut să vadă aceste
cinci feluri de lupte şi s-a aşezat

la un loc înalt ca să-i vadă pe
luptători, între care era şi ves-

titul Lie, din neamul vanda-
lilor. Împăratul se bucura,
văzând cum acel Lie se
luptă cu oamenii cei viteji
şi îi ucidea pe ei, arun-
cându-i de sus în suliţe.
Mai era acolo şi tânărul
creştin Nestor, cunoscut
Sfântului Dimitrie.
Acela, văzând pe Lie că
ucide pe mulţi şi mai ales
că îi pierde pe creştini fără
cruţare, s-a aprins de
râvnă şi, vrând să se lupte

cu Lie, a alergat la Sfântul
Dimitrie care era în temniţă

şi i-a spus lui despre luptăto-
rul Lie că a ucis mulţime de

creştini. Nestor cerea de la dân-
sul binecuvântare şi rugăciuni, ca

să-l poată birui pe acel nemilostiv
ucigaş de oameni. Sfântul Dimitrie,

însemnându-l pe el cu semnul Sfintei
Cruci, i-a zis: „Du-te şi îl vei birui pe Lie,

mărturisind pe Hristos”. Apoi Nestor a alergat în
acel loc şi cu mare glas a strigat: „O, Lie! Vino să
ne luptăm amândoi!”. Acestea zicându-le, strigă:
„Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!”. Apoi a în-
ceput să se lupte cu potrivnicul, pe care, trân-
tindu-l jos în suliţele cele ascuţite, l-a omorât.
Împăratul s-a mâhnit foarte tare de pierderea lui
Lie, mai mult decât dacă ar fi căzut el din împă-
răţia sa. Păgânul împărat s-a mâniat foarte tare şi
a poruncit unui boier să-l scoată pe Nestor afară
de poarta cea de aur şi să-i taie capul cu cuţitul. În
acest chip s-a sfârşit Sfântul Nestor, după cuvân-
tul Sfântului Dimitrie. Apoi aflând că Dimitrie a
fost pricinuitorul morţii lui Lie, a poruncit să-l
ucidă pe el cu suliţele.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir
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Hramul Bisericii Ortodoxe Române „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din
Dudeștii Noi reprezintă, pentru întreaga comu-
nitate din comuna timișeană, unul dintre cele
mai importante momente de peste an. Este pri-
lejul ca locuitorii să se îndrepte, după datină, mai
întâi la biserica din comună, pentru a aduce
mulțumire lui Dumnezeu, Fecioarei Maria și
Marelui Mucenic Dimitrie, ocrotitorul parohiei,
iar apoi să urmeze muzica, dansul și veselia, ca la
orice mare sărbătoare.

Anul acesta, Ruga a început la Casa de 
Cultură din Dudeștii Noi, de acolo plecând spre
Biserică alaiul Rugii. În fruntea lui s-au aflat cei
mai tineri locuitori ai comunei, îmbrăcați în fru-
moase straie populare bănățene. I-au urmat

preoții, primarul, dar și o mulțime de dudeșteni.
La Biserică, care a devenit neîncăpătoare, s-a

ținut slujba de Rugă, oficiată de un sobor de
preoți din care au făcut parte parohul Ionuț Cris-
tea, fostul paroh Floria Gașpar, dar și invitații,
părinții Ovidiu Cucec și Romeo Dumitrașcu. La
finalul slujbei, așa cum cere tradiția, în prezența
nașilor Rugii Dudeștene de anul acesta, familia
Mihai și Cornelia Juravle, a fost sfințit și tăiat
unul dintre colacii de Rugă. Cel de-al doilea a
fost înmânat nașilor de anul viitor, familia 
Marius Cosmin și Olimpia Porojan.

Cu acest prilej, preotul paroh Ionuț Cristea a
adresat un cuvânt de învățătură enoriașilor
prezenți la Slujba de Rugă, plecând de la pilda
vindecării celor zece leproși, așa cum o prezintă

Sfânta Evanghelie: „Iubiți cre din -
cioși și credincioase, stimați invitați,
iată, întrebarea Mântuitorului Iisus
Hristos și, totodată, întrebarea noas-
tră. Ați auzit cu toții, în Evanghelia
care s-a citit în această slujbă de
mulțumire, că Mântuitorul Iisus
Hristos, la rugămintea celor zece
leproși, S-a îndurat, i S-a făcut milă
și i-a făcut bine pe toți. Plecând ei să
se tămăduiască, să împlinească po-
runca Mântuitorului, s-au curățit de
neputința lor. Din cei zece, unul sin-
gur s-a întors să slăvească și să
mulțumească lui Dumnezeu pentru
ce a primit.

Invitați de marcă, sărbătoare pe cinste
la Ruga Dudeșteană
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Iată, iubiți credincioși și credincioase,
cât de bine ni se potrivește și nouă această
Evanghelie, această întâmplare. Oare nu
toți credincioșii parohiei noastre au primit
daruri mai mici sau mai mari de la bunul
Dumnezeu? Oare nu are Dumnezeu grijă
de fiecare dintre noi, laolaltă? Oare nu ne
dă El lumină tuturor, soare tuturor, căl-
dură și cele necesare fiecăruia dintre noi?

Și ce am făcut noi astăzi? Ne-am adunat
cu toții aici, ca să cinstim biserica noastră.
Și cum să cinstim biserica noastră? Prin
mulțumirea adusă lui Dumnezeu, pentru
binefacerile aduse nouă. De ce? Pentru că
și de astăzi înainte, în fiecare clipă a vieții
noastre, urmează să cerem de la Dumne-
zeu diverse lucruri. Fiecare dintre noi
cerem și ne dorim. Cu toții avem
neputințe, cu toții avem necazuri, cu toții
avem neajunsuri și toți ridicăm ochii către
cer și ne gândim la Dumnezeu și îl rugăm
să ne dea: mai multe, mai puține, de unele,
de altele, să ne dăruiască ceea ce avem ne-
voie. Dar cum să ne dăruiască, iubiți
credincioși, dacă noi nu suntem recunos-
cători? Dacă noi nu ne întoarcem să
mulțumim lui Dumnezeu.

Majoritatea dintre dumneavoastră
sunteți părinți și aveți copii, alții aveți și
nepoți, alții aveți și strănepoți. Cât de bine
și de mulțumit te simți tu, ca părinte, când
copilul tău îți este recunoscător. Oricum îi
dai, oricum îl ajuți, oricum îl iubești. Dar
în momentul în care se întoarce și spune
un simplu mulțumesc și apreciază ceea ce
ai făcut pentru el, îți vine să îi dai altfel, îți
vine să-i dai mai mult, îți vine să-l ții mai
aproape, îți vine să-l iubești mai tare.

Iată, iubiți credincioși și credincioase,
acesta este rolul zilei de astăzi, acesta este
rolul slujbei de astăzi, aceasta este
obligația noastră, a fiecăruia. Ce se întâm-
plă astăzi? Este ziua bisericii noastre, este
Hramul bisericii noastre. O zi în care tre-
buie să cinstim și să ținem sărbătoare pen-
tru biserica parohiei noastre. Desigur,
multă lume știe că astăzi este Rugă în sat
și astăzi este Hramul bisericii, dar se în-
tâmplă un lucru, dacă putem să-i spunem
așa, ciudat, pe deoparte. Este ca și cum te-
ai duce la ziua unui om, fără să-l cunoști.
Dar ai auzit și tu că este ziua lui și te duci și
tu la el. Cum să cinstești biserica, cum să-
i mulțumești lui Dumnezeu, cum să te bu-
curi de sărbătoarea bisericii, dacă nu-l
cunoști pe Dumnezeu?

Iată, exemplul celui singur dintre cei
zece leproși care s-a întors să mulțumească
lui Dumnezeu suntem noi, cei care am răs-
puns prezent. 



Suntem noi, cei care am considerat că astăzi
este bine să fim aici, împreună. Acestea sunt
elementele esențiale pe care trebuie să le avem
de fiecare dată în minte atunci când vine vorba
de Hramul bisericii noastre”.

Părintele paroh Ionuț Cristea a ținut să
mulțumească nașilor Rugii de anul acesta, dar
și celor de anul viitor, dar nu în ultimul rând
primarului comunei, Alin-Adrian Nica, cel
care a făcut, ca de obicei, parte din corul care a
dat răspunsurile la slujba religioasă, și Consi-
liului Local Dudeștii Noi pentru sprijinul acor-
dat în organizarea Rugii.

Apoi, celor prezenți le-a fost împărțit cola-
cul de Rugă, moment care a marcat intrarea în
cea de-a doua parte a zilei, cea laică.

Alaiul Rugii s-a îndreptat apoi spre terenul
de handbal, unde a început cu adevărat petrece-
rea. 

Programul artistic a debutat cu emoții pen-
tru cei mai mici dansatori ai Ansamblului
„Dudeșteana”, dar și pentru părinții, bunicii și
rudele acestora. A fost pentru prima dată când
grupa mică a dansat în fața propriilor consăteni,
însă au făcut-o cu aplomb, stârnind ropote de
aplauze din partea celor prezenți.

I-au urmat componenții Ansamblului
„Dudeșteana”, precum și interpreții de muzică
populară Cristina-Georgiana Mare, Mladen
Martinec, Adrian Chiriac, Luminița Safta,
Petre Iancu, care au prezentat un program
bogat și variat, cu dansuri și cântece bănățene și
nu numai. Tot pentru prima dată în fața
dudeștenilor s-au aflat și componenții
formației de dans modern „Extreme” Dudeștii
Noi, care au prezentat mai multe momente,
primite cu aplauze de publicul spectator.

Au intrat în scenă apoi invitații speciali ai
serii. Prima a fost Mihaela Popovici, care i-a in-
vitat pe dudeșteni la joc. Și s-a dansat cu bucu-
rie, au fost sârbe, brâuri, ardelene, iar veselia s-a
declanșat printre participanți.

Cu mare nerăbdare a fost așteptat momen-
tul în care a urcat pe scenă principala invitată a
Rugii Dudeștene din acest an: Mariana Deac.
Născută în Țara Hațegului, o zonă cu puter-
nice influențe folclorice din Banat, Mariana
Deac a arătat, încă o dată, că este o artistă
desăvârșită, care ajunge lesne la sufletul omu-
lui, fie că interpretează (ca nimeni alta) doine,
fie că dă glas cântecelor de joc. Până la finalul
petrecerii, pe scena amplasată pe terenul de
handbal din Dudeștii Noi au mai urcat 
Mariana Șușca, Adrian Stanca și Ciprian Pop.

Și anul acesta, Ruga Dudeșteană a fost mai
mult decât o simplă celebrare a Hramului 
Bisericii Ortodoxe „Sfântul Dimitrie Izvorâto-
rul de Mir”, pentru că localnicii și invitații lor
au asistat la un adevărat act artistic și cultural.

A. BORBELY
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HOROSCOP 2017
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Viață
socială și
personală

Anul 2017 deschide calea către noi perspec-
tive. Vei scăpa de anumite situații care nu îți

dădeau pace de ceva timp încoace. Vei 
descoperi tot felul de noi posibilități, atât în

plan profesional, cât și în plan personal. În acest
an, dezvoltarea va 8 principala ta ocupație. Un
nivel ridicat de energie te va ajuta să îți atingi

țelurile și dorințele din 2017.  Vei pune capăt și
câtorva proiecte care ți-au consumat mare

parte din energie în anii anteriori. 
Spre jumătatea anului, s-ar putea să

înfrunți anumite temeri sau probleme pe
care trebuie să le ții sub control și să nu

le dai atât de multă importanță. 
Trebuie să 8i alert/ă în acest an,

pentru că s-ar putea să treci
cu vederea anumite

oportunități.

Dragoste
În 2017, îți vei găsi marea

dragoste. Trebuie să 8i con-
secvent/ă în acțiunile față de
persoana iubită și nu asculta
gurile rele care vor încerca să

distrugă relația încă de la început.
Orice s-ar spune, acasă ești cu

adevărat iubit/ă. Ar putea apărea și
câteva evenimente care îți vor

schimba calea în dragoste.
Trebuie să reacționezi pozitiv la aceste

schimbări. Jumătatea anului îți va afecta
latura romantică și pasională, dar nu te
lăsa in9uențat/ă și ține cont de convin-

gerile tale în viață. Vei vedea că vei cuceri
persoana iubită, până la urmă. Acest an va

8 plin de multe faze emoționale și 
pasio nale care vor veni în mod neașteptat,

dar vor trece la fel de repede. Important
este să reușești să le faci față cu brio.

Pentru nativul din Scorpion care încă nu
și-a găsit jumătatea, anul 2017 va

reprezenta o dilemă. Nu ești sigur că cineva
cu care te întâlnești (sau cu care vrei să te

întâlnești) este interesat de tine, dar, în
același timp, nu consideri că această

persoană ar 8 interesată de altcineva.
În primele trei luni ale lui 2017 vei primi

semnale amestecate de la persoana de
care ești interesat/ă. Deși vei avea impre-
sia că trebuie să îți exprimi sentimentele

mai des, nu poți bănui întotdeauna
dacă acestea vor 8 percepute cum tre-
buie. La începutul lunii aprilie va tre-

bui să ieși puțin din zona ta de
confort, dar acest lucru este mai
mult un acord acceptabil decât o

înțelegere adevărată.
Oricum, aceste legături nu tre-

buie ignorate, deoarece
prezența Lunii, a Soarelui și

a planetei Venus în 
Scorpion la sfârșitul
lunii octombrie îți va

deschide calea spre
noi șanse. 

Carieră
și bani

În acest an îți vei putea înfrunta competi-
torii fără probleme. A venit timpul să îți iei

revanșa. Dar nu te mulțumi doar cu atât, tre-
buie să 8i destul de puternic/ă încât să înfrunți

și cele mai grele probleme. Vei vedea că tot efor-
tul depus va 8 de partea ta, de aceea trebuie să 8i
optimist/ă. Dacă te concentrezi pe ceea ce ai de

făcut și ești loial/ă, vei vedea că vei intra și în
grațiile superiorilor tăi. Cu toate acestea, spre

jumătatea anului vor apărea și câteva mici
neînțelegeri la care nu te așteptai. Dacă îți vei

reanaliza modul de muncă, atunci cu
siguranță vei reveni pe drumul cel bun. Fii

gata să negociezi atunci când presiunea
este peste limite, iar spre sfârșitul lui

2017 poți cere chiar mărirea de
salariu sau bonusul pe care

îl aștepți de mult. 
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Toamna mândră, harnică
Şi de bunuri darnică

A-mpărţit a ei comori:
Frunza-i dat-au vântului,

Iar roada pământului
Dat-o au la muncitori.

Dat-au in pentru ştergare
Şi porumb pentru coşare

Plin de ţinte aurii,
Şi toţi strugurii de vie
Pentru dalba veselie

De la nunţi şi cumătrii.

Dat-au încă pentru coasă
Iarba-i verde şi frumoasă

Care-n mai au în5orit;
Şi-a ei păsări cântătoare,
Şi-a ei şiruri de cocoare

Tainicului Răsărit.

Ş-au rămas, sărmana, goală,
Pe când viforul se scoală

Aducând gerul de an!
Ce-a să facă ea la iarnă?
Norii vin ca să aştearnă

Pe câmpii un lung troian.

Vai de ea! Ce-a să devie
Sub cumplita vijelie

Care su5ă oţerit
Peste văile uscate,

Peste apele-ngheţate,
Peste codrul desfrunzit?

Dar nu-i pasă! Cât e soare,
Toamna, mândră ţesătoare,

Pune furca-n brâul ei,
Ca să toarcă şi să ţese
Pânză lată-n iţe dese
De-nvelit umerii săi.

Şi torcând de-a lungul trece
Peste brazda murgă, rece,

Unde ies painjini mii.
Iar fuioru-i de mătase

Pe pământ în urmă lasă
Mreji de raze argintii.

Câte lanuri, văi întinse,
Toate-acuma sunt cuprinse

De lungi 4re ce lucesc.
Unele s-adună în caier,
Altele, pierdute-n aer,
Tainic, lin călătoresc.

Toamna grabnic le urzeşte,
Le-mpleteşte, nevedeşte,

Şi cu toate la un loc
Ea-şi lucrează o învelitoare
Ca să meargă-n şezătoare

Şi să ia parte la joc.

Iat-o în cămeşă albă,
Cu lefţi mari lucind în salbă,

Mari cât ochii săi căprii.
Trista iarnă-o pizmuieşte
Şi prin neguri o pândeşte

Descântând vrăjitorii.

Iar românul cu drag spune:
„Doamne! fă încă-o minune!

Scoate-o faţă-n calea mea,
Ca şi toamna harnică
Şi de su5et darnică,

Să-mi fac traiul meu cu ea!”

Vasile ALECSANDRI

Toamna ţesătoare
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NOIEMBRIE – BRUMAR
(30 de zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)

1 M Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia
2 J Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist
3 V Sf. Sfinţiţi Mc. Achepsima, Iosif şi Aitala; Aşezarea moaştelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida
4 S Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sfinţiţi Mc. Nicandru şi Ermeu; Sf. Cuv. Gheorghe 

Mărturisitorul din Drama (Pomenirea morţilor)
5 D Sf. Mc. Galaction şi Epistimia 

Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul 
nemilostiv şi săracul Lazăr); glas 5, voscr. 11                                                                                                                                

6 L Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia 
7 M Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei                                                  
8 M †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
9 J Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; 

Sf. Cuv. Matrona; Sf. Ier. Nectarie de la Eghina
10 V Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest                                                     
11 S † Sf. Mare Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 D Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †) Sf. Martiri şi Mărturisitori 

Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra
şi Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda samari-
neanului milostiv); glas 6, voscr. 1

13 L †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, şi mama sa, Sf. Antuza
14 M Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul 

Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)                                                                                                   
15 M †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv 

diaconul (Începutul Postului Naşterii Domnului)
16 J Sf. Ap. şi Evanghelist Matei 
17 V Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, patriarhul 

Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul
18 S Sf. Mc. Platon, Roman şi Zaheu                                                                                                                  
19 D Sf. Proroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam 

Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 (Pilda 
bogatului căruia i-a rodit ţarina); glas 7, voscr. 2

20 L Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie 
Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului

21 M (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)
22 M Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia; Sf. Mc. Cecilia
23 J † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, episcopul Iconiei, şi 

Grigorie, episcopul Acragandelor (Dezlegare la peşte)
24 V Sf. Sfinţiţi Mc. Clement, episcopul Romei, şi Petru, episcopul Alexandriei 
25 S Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului; † Sf. Mare Mc. Ecaterina;

Sf. Mare Mc. Mercurie (Dezlegare la peşte)
26 D Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la peşte)

Duminica a 30-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 
(Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); glas 8, voscr. 3

27 L Sf. Mare Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael şi Pinufrie
28 M Sf. Cuv. Mc. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh
29 M Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun                                                                                             
30 J †) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna,

mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte)
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S-a întâmplat în luna noiembrie
1 noiembrie

Este permis accesul publicului pentru a 
admira frescele Capelei Sixtine (1509)

Intră în sfera interesului public și picturile
realizate de Michelangelo Buonaroti pe cupola
Capelei Sixtine (1512)

După victoria obținută la Șelimber, Mihai 
Viteazul își face intrarea triumfală în Alba Iulia,
unde este încoronat ca Principe al Transilvaniei
(1599)

Are loc, la „Whitehall Palace” (Londra) pre-
miera tragediei „Othello” a lui William Shakes-
peare (1604)

Are loc, tot la „Whitehall Palace” (Londra)
prima reprezentație a comediei „Furtuna” (1611)

8 noiembrie

Are loc inaugurarea Muzeului Luvru (1793)

9 noiembrie

Se desfășoară bătălia de la Posada, încheiată
cu victoria lui Basarab I, domn al Țării
Românești, împotriva regelului Ungariei, Carol
Robert de Anjou (1330)

10 noiembrie

Din inițiativa lui Radu cel Mare, apare 
„Liturghierul slavon”, prima carte tipărită în
Țara Românească, prin grija ieromonahului 
Macarie (1508)

12 noiembrie

Tim Berners-Lee publică propunerea de
înființare a World Wide Web-ului. A doua zi
apare prima pagină www. (1990)

13 noiembrie

S-a născut Sfântul Augustin, teolog de marcă
al creștinismului, sărbătorit în bisericile orto-
doxă, catolică și luterană (354)

14 noiembrie

S-a născut Iulia Hașdeu, fiica savantului
român Bogdan Petriceicu Hașdeu, a cărei viață a
fost prematur secerată de tuberculoză (1869)

15 noiembrie

S-a născut Ana de Noailles, scriitoare franceză
de origine română, membră de onoare a Acade-
miei Române (1876)

19 noiembrie

S-a născut, la Binținți, Aurel Vlaicu, inginer,
unul dintre pionierii aviației mondiale (1882)

21 noiembrie

S-a născut Voltaire (François-Marie Arouet),
reprezentant al filosofiei iluministe (1694)

IIII uuuu llll iiii aaaa   HHHH aaaa șșșș dddd eeee uuuu AAAA nnnn nnnn aaaa   dddd eeee   NNNN oooo iiii llll llll eeee ssss AAAA uuuu rrrr eeee llll   VVVV llll aaaa iiii cccc uuuu
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În octombrie 1940, Italia fascistă invadează
Grecia, dar trupele elene resping în Albania for-
ţele italiene slab dotate. Nemţii care pregăteau
invazia în Rusia intervin în aprilie şi mai 1941 şi
ocupă rapid nordul Greciei. Italienii preiau con-
trolul Chamariei, care o dau cadou Albaniei, şi a
unor zone din Epir, Macedonia de Vest şi nordul
Tesaliei. Aici, în aceste teritorii, trăia o minori-
tate aromânească masivă de câteva sute de mii de

membrii, numiţi „ţânţari” sau „cuţo-valahi”.
Această populaţie a sprijinit moral şi militar in-
vazia italiană considerându-se de origine latină,
deci de acelaşi neam cu invadatorii de la Roma.
Surpriză, Mussolini înfiinţează în acest teritoriu
controlat de minoritatea aromână un stat auto-
nom: Principatul Pindului, condus de preşedin-
tele Alchiviad Diamandi, mai târziu regent.
Parlamentul şi capitala primului stat aromân din

epoca modernă se proclamă în satul Metsovo
(Aminciu în limba aromână). Alchiviad Dia-
mandi este un charismatic politician anti-grec şi
propagandist aromân din Samarina, încă din Pri-
mul Război Mondial. În 1917, cu sprijinul tru-
pelor italiene înfiinţează, în sudul Albaniei,
Republica Pindului şi în nord Republica Korcea
(oraş aromânesc, care în prezent este înfrăţit cu
municipiul Cluj-Napoca, dar autorităţile locale,

din păcate, nu dezvoltă
această legătură) –, state au-
tonome sub protectorat ita-
lian. După Primul Război
Mondial, pentru a nu fi ucis
de poliţiile albaneze şi gre-
ceşti, fuge la Roma unde de-
vine un apropiat, şi un
membru, al staff-ului nou-
lui dictator în ascensiune
Benito Mussolini. În acelaşi
timp, Diamandi, care a ab-
solvit Academia Comercială
din Bucureşti în 1912, de-
vine şi un prieten al Sigu-
ranţei române. În Albania
ocupată de Italia, Diamandi
organizează o armată aro-
mână intitulată „A Cincea
Legiune Romană”, care se
implică, cu curaj, din oc-
tombrie 1940, în luptele cu
Grecia. În iunie, Diamandi
şi trupele sale intră în noua
capitală a statului, Metsovo,

şi înfiinţează Partidul „Comunităţii Koutso-Vla-
hilor”. La început ia fiinţă Parlamentul Vlahilor
în oraşul Trikala (50.000 locuitori), care legife-
rează măsuri împotriva limbii greceşti şi pentru
folosirea noii limbi de stat: Aromâna. Dimandi
îşi dă seama că Principatul Pindului şi Voievoda-
tul Macedoniei, fiind recunoscut numai de Ita-
lia, trebuie să-şi întărească statutul internaţional,
prin recunoaşterea de către România. 

Principatul Pindului - o istorie 
a primului stat modern aromân 

din Balcani
Inedit: În anii ‘60 Dudeştiul a fost vizitat de doi urmaşi ai persona-

jelor din materialul următor. Caroline Cseszneky, o femeie frumoasă,
blondă, care a stat la numărul 389, şi un misterios doctor Andon 
Diamandi, un ins stilat, aristocratic, despre care se zvonea că e spion şi
care îşi bea cafeaua în curte la numărul 633.
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Diamandi, cu sprijinul prof. George Murnu,
se întâlneşte la Sinaia cu mareşalul Ion Anto-
nescu şi premierul Mihai Antonescu, pentru a le
propune ca noul principat să intre sub autoritatea
Coroanei Române, cu un principe numit de către
România şi sub suveranitatea statului român,
văzut ca un stat frate mai mare. 

Antonescu refuză propunerea, poate de teama
unor complicaţii internaţionale cu Ungaria, Bul-
garia şi guvernul Greciei ocupate. Situaţia în
noul stat se agravează în vara şi luna septembrie
a anului 1943,
unde rezistenţa
greacă susţinută
de Aliaţi dă lovi-
turi grele maşină-
riei de război
italiene. 

Italienii, în
urma căderii lui
Mussolini, în 
septembrie 1943,
pierd controlul
zonei. Alchiviad
Diamandi fuge la
Bucureşti încă din
1942, unde tră-
ieşte până în 1948,
când este arestat
de către comunişti
şi ucis mişeleşte
de securişti într-o
celulă a Ministe-
rului de Interne,
pentru a stinge re-
volta naţională a
aromânilor împo-
triva comuniştilor greci conduşi de Marcos din
Tesalia şi Epir.

Fostul premier al principatului Pindului, 
Nicola Mathusi, devine, în iunie 1942, regent al
Principatului Pindului, dar predă puterea în
urma ocupării zonei de către nemţi unui aventu-
rier maghiar de origine aromână, contele Gyula
Cseszeneky, Baron of Milvany, înrudit cu Andrei
Şaguna. Nicola Mathusi fuge şi el în România,
unde în 1948 comuniştii îl ţin închis pe o insulă
pe Dunăre. 

În 1964 guvernul Georgios Papandreu îl ab-
solvă de vina de colaboraţionist, pentru că a evi-
tat ocuparea de către bulgari a portului Salonik.
În anii ‘70 se întoarce din România în Grecia,
care îl reabilitează cu toate drepturile, şi devine
un reputat avocat la Atena. 

Moare în 1981 la Atena. Contele Gyula Cses-
zeneky, Baron of Milvany, devine, în august 1943,
voievod al Principatului Pindului şi Voievodatu-
lui Macedoniei, cu numele de Iulius I. 

Înainte a participat activ în armata lui Horthy
la ocuparea Ardealului de Nord de la România,
în urma Dictatului de la Viena, în septembrie
1941, ca mai apoi să intre în slujba regelui 
Tomislav al II-lea al Croaţiei Independente.
Când generalul italian anti-fascist Badoglio şi-a
retras trupele din Pind, nemţii au preluat princi-

patul aromân. Contele maghiar Gyula Csesze-
neky a fost luat la ochi de către Gestapo pentru că
avea rude evrei în Ungaria şi a contribuit la sal-
varea acestora de la Budapesta. Ca mai toţi nobi-
lii, care l-au sprijint pe Horthy, contele Gyula
Cseszeneky a trecut sub steagul Partidului Co-
munist după ianuarie 1945, participând la instau-
rarea terorii bolşevice în Ungaria. 

Pentru faptul că i-au fost recunoscute meri-
tele de a fi salvat evrei, contele Gyula Cseszeneky
este lăsat liber să plece în Argentina şi apoi în
Brazilia, unde şi moare în 1956.

Ar fi interesant să se cerceteze exhaustiv tre-
cutul Principatului Pindului şi ca un reprer sta-
tal simbolic al supravieţuirii unei etnii aromâne
milenare.

Victor ENACHE
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Legătura sigură din-
tre Biserica trium -
fătoare şi cea în drum
spre desăvârşire o
formează îngerii, ca
Dinţe permanent-sluji-
toare şi create de Dum-
nezeu în scopul slăvirii
Sale şi îndreptării noas-
tre spre sDinţenie. În-
gerii sunt deci duhuri:
adică Dinţe fără trup,
înzestrate cu cuge tare,
voinţă şi putere; Dum-
nezeu face „pe îngerii
Săi duhuri şi slujitorii
Săi pară de foc” (Psalm
103, 5).

În calitatea lor de
transmiţători ai fap -
telor slavei dumne ze -
ieşti, SDnţii Ar han gheli
Mihail şi Gavril sunt
cuprinşi de o sfântă
cutremurare şi perma -
nentă cântă: „Sfânt,
Sfânt, Sfânt, este Dom-
nul Savaot, plin e Cerul
şi pământul de mărirea Lui” (Isaia 6, 1 – 15). Noi
cu evlavie le închinăm rugăciunea: „Înger,
îngeraşul meu”; iar Troparul praznicului le
închină: „Mai marilor voievozi ai oştilor cereşti,
ne rugăm să ne acoperiţi sub acoperământul
aripilor slavei voastre celei netrupeşti”. În viaţa

Bisericii, ei sunt
ocrotitori şi li s-au
ridicat locaşuri de
cult cu numele lor.
Creş tinii cei ade -
văraţi au primit la
botez în semnarea
cu nume sDnte: 
Mihail (Mihaela),
Gavriil (Ga briela),
iar călugării, mai
ales Rafael.

Se mai cunosc în
istoria sfântă şi
arhanghelii Rafail,
Uriil, Egudiil. În
afară de cei doi
arhangheli, Biserica
face pomenirea tu-
turor îngerilor, iar
ziua de Luni a
săptămânii este în -
chi nată cinstirii lor.
Pentru că ei au par-
ticipat la organi-
zarea cosmosului, ei
văd slava lui Dum-
nezeu (Matei 17,

10), ei au ferit pe prooroci de curse întinse (IV
Regi 19, 5), pe slujitori de ispite şi au ajutat pe
Apostoli să scape de temniţă şi moarte (Faptele
Apostolilor 5, 19 – 20; 12, 11), iar pe noi de vrăj -
ma şii văzuţi şi nevăzuţi. Hristos a fost numit în
Ve chiul Testament: „Înger de mare sfat” (Isaia 9,5).

Soborul SDnților Arhangheli 
Mihail şi Gavril

Veni o furtună puternică şi Domnul Dumnezeu
permise ca râurile să iasă din matcă. Peste tot se
zicea că ţara este sub apă. Printre cei cărora apa le-
a inundat casele era şi un ţăran temător de Dum-
nezeu. Când apa pătrunse în bucătărie se mută cu
familia sa la etajul casei. Când el şi familia priviră
pe fereastră, au văzut o barcă ce trecea prin faţa lor.
Echipajul făcu din mână şi striga: „Veniţi! Vă vom
duce în siguranţă!”. Dar ţăranul temător de Dum-
nezeu răspunse: „Dumnezeu ne va salva”. Apa
crescu mai mult. Se urcă până la etajul superior şi
ţăranul cu toţi ai săi au trebuit să se mute la
mansardă. Din nou veni o barcă şi oamenii din ea
au strigat către ţăran să vină la bord. Dar ţăranul
răspunse la fel: „Lăsaţi, Dumnezeu ne va ajuta”.
Dar apa urca şi mai mult. Ţăranul cu ai săi au tre-

buit să stea pe acoperiş şi să se ţină de horn. Apa le
spăla picioarele. Atunci veni barca pentru a treia
oară şi oamenii au vrut să le dea o mână de ajutor.
Dar ţăranul temător de Dumnezeu, în încrederea
sa de nezdruncinat în Domnul, refuză acest ajutor:
„Domnul ne va salva din acest mare impas”, strigă
încă o dată ţăranul. Atunci veniră valuri puternice
şi luară acoperişul pe sus şi duseră la vale pe toţi din
familie. Ţăranul muri, iar suEetul său fu luat de în-
geri pentru a D dus să se închine în fața lui Dum-
nezeu. SuEetul țăranului intră decepţionat la
tronul celui Preaînalt şi-i spuse lui Dumnezeu: „Ce
ne-ai promis şi ce ai făcut? De ce n-ai venit în aju-
torul meu şi al celor ai mei, când ne aEam în cea
mai mare strâmtorare?”. Dumnezeu îi spuse calm:
„Astă-seară ţi-am trimis de trei ori o barcă...!”.

Dumnezeu are nevoie de oameni
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Intrarea Maicii Domnului în Biserică este
prăznuită pe 21 noiembrie. Această sărbătoare
este cunoscută în popor sub denumirea de Vovi-
denia sau Ovedenia.

Părinţii Maicii Domnului sunt Sfinţii
Ioachim şi Ana. Lipsiţi de copii, dar cu credinţă
în Dumnezeu, L-au rugat pe Dumnezeu să le
dăruiască cinstea de a fi părinţi, făgăduind că,
dacă vor avea un copil, îl vor duce la templu şi îl
vor închina Lui. Un înger le vesteşte că vor avea
o fată pe care o vor numi Maria. Sfinţii Ioachim
şi Ana nu au uitat de promisiunea
făcută lui Dumnezeu şi, la trei ani
de la naşterea Maicii Domnu-
lui, au dus-o pe fiica lor la
templu.

Aici a fost întâm pi -
nată de marele preot
Zaharia, tatăl Sfântu-
lui Ioan Botezătorul,
care a dus-o în cea
mai sfântă încăpere
din acest loc, în
Sfânta Sfintelor,
unde a stat până la
vârsta de 15 ani. 

A fost condusă în
acel loc sfânt pentru
că ea însăşi avea să
devină „Sfânta Sfin-
telor” lui Dumnezeu,
sălaş al Lui Dumnezeu-
Cuvântul. Din ea, Cel
Necuprins, Cel Veşnic, avea să ia
trup, să Se facă cuprins în pântecele ei.

Această sărbătoare a luat naştere în 
secolul VI. Pe 20 noiembrie 543, Justinian a zidit
la Ierusalim, lângă ruinele templului, o biserică
închinată Sfintei Fecioare, care, spre deosebire
de una mai veche, a fost numită biserica Sfânta
Maria „cea nouă”. 

Conform obiceiului, a doua zi după sfinţire,
adică pe 21 noiembrie, a început să fie serbat hra-

mul (patronul) bisericii, însăşi Sfânta Fecioară,
serbarea fiind consacrată aducerii ei la templu.

Nu este de ajuns să ştim că Fecioara Maria a
fost dusă la Templu şi a stat până la vârsta de 15
ani. Important este să pătrundem în înţelesul
profund al evenimentului istoric şi să descoperim
că prezenţa ei în Sfânta Sfintelor e roditoare: face
ca Fiul Lui Dumnezeu să Se nască din ea. Hris-
tos Se va naşte, va muri şi va învia tainic cu tot
omul care vieţuieşte în Biserică.

În această zi, copiii pun crengi de măr în
vase cu apă. Acestea, ţinute în

lumină şi căldură, înmuguresc
şi înfloresc, fiind folosite în

noaptea de Anul Nou
drept sorcove. 

Să nu uităm că în
colindele româneşti

se cântă, în plină
iarnă, despre flo-
rile dalbe, flori de
măr, sau despre
măruţ, măr gă ri tar.

Dacă am fi cu
luare aminte la
colinde, nu am

avea cum să nu ne
întrebăm ce măr ar

putea face în decem-
brie flori dalbe? Şi de

ce măr? Pentru că
strămoşii noştri ştiau de la

bătrânii lor că acea nuieluşă a
Sfântului Nicolae trebuie să fie

una de măr, iar dacă aceea înflorea până
de Naşterea Domnului, înseamnă că sfântul a
mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a dăruit
crenguţa flori dalbe.

Pentru ca bucuria sărbătorii Intrarea Maicii
Domnului în Biserică să nu fie umbrită de post,
Biserica a rânduit ca pe 21 noiembrie să fie 
dezlegare la peşte.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Un oarecare om îl întrebă odată pe marele
Bzician Isaak Newton: „Crezi că omul, după ce
prin moarte a devenit praf şi cenuşă, poate să
învie din morţi?”. Fizicianul îi răspunse: „Cred,
cum să nu cred?”. Omul îl întrebă mai departe:
„Poţi să-mi dovedeşti lucrul acesta?”. Newton îi
răspunse: „Da, voi încerca”. El luă un pumn cu
nisip şi unul cu pilitură de Ber, le amestecă şi apoi
îl întrebă pe acel om: „Crezi că se poate despărţi

nisipul de această pilitură de Ber?”. Omul îi
răspunse: „Nu, cum să se poată?”. Newton luă
atunci un magnet, îl apropie de grămadă şi adună
laolaltă toată pilitura de Ber, despărţind-o astfel
de nisip. Apoi adăugă: „Dacă Dumnezeu a dat
atâta putere acestui magnet ca să poată atrage
toată pilitura de Ber, nu va avea El oare atâta 
pute re, încât să poată învia pe oameni din morţi?
Cu siguranţă că da”.

Cred în înviere
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Anul acesta grădina lor
a scos la iveală 

o producție record
Cei mai mulți dintre noi iubim plăcintele. Cu

diverse umpluturi, acestea au ajuns să fie desertul
preferat al românilor. Astăzi vorbim despre 
dovleacul de plăcintă. Cu producția obținută de
dudeșteanul Marcel Maciu în anul 2016, acesta
ar fi reușit să aducă în casa fiecărui locuitor al co-
munei câte o bucată de desert cu dovleac. Cel mai
mare exemplar, de aproximativ 50 de kilograme,
a fost urmat de alți patru cu greutate cuprinsă

între 10 și 40 de kilograme. Întrebat dacă a apli-
cat un tratament deosebit, domnul Marcel ne-a
mărturisit că nu a procedat altfel față de anii
trecuți. „Cât au fost mici, i-am udat cu apă de
ploaie sau apă din pământ. La un moment dat am
crezut că au pierit, pentru că nu vedeam niciun
fel de evoluție. Nu i-am mai udat. Când a venit
toamna, în timpul unei etape de curățare a gră-
dinii, am avut plăcuta surpriză să văd niște 
dovleci uriași. Cel mai probabil, locul unde au
fost puse semințele le-a fost prielnic, prin umi-
ditate și prin îngrășământul bio provenit din
patul de frunze și alte resturi vegetale. M-am
echipat corespunzător și am intrat în zonă. Am
descoperit unul, apoi încă unul și tot așa. I-am
împărtășit imediat vestea soției mele”.

Povestea unui gospodar de la oraș:
între dovleci-gigant și alte recolte

După o viață trăită la oraș, într-un apartament, soții Marcel și Ileana
Maciu au decis, în anul 2009, să se retragă la țară, în comuna Dudeștii Noi.
În câteva luni, visul lor de a avea o casă s-a concretizat. De atunci, și-au luat
rolul în serios și au învățat să se comporte ca niște adevărați gospodari de la
sat. De la amenajarea unei grădini cu pomi fructiferi și legume și până la
creșterea păsărilor de curte nu a fost decât un pas. 

Ușor, ușor, cu informații din cărți și din alte medii, cei doi au făcut față cu
brio tuturor activităților casnice. „Tot ce vedeți în curtea asta este făcut de
mâna mea. Nu am știut mare lucru, dar am învățat și am reușit” a ținut să
precizeze gospodarul dudeștean.
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Producție mare, 
utilitate pe măsură

Fiind vorba de o cantitate mare de dovleac, nu
se putea vorbi despre păstrarea integrală peste
iarnă. Astfel, unul dintre dovleci a ajuns în bucă-
tăria unei grădinițe din Timișoara, un altul - în
bucătăria grădiniței din Dudeștii Noi, iar ceilalți
- printre rude, prieteni și vecini. 

Cu siguranță, toți cei care au apucat să guste,
au fost recunoscători pentru cadoul sănătos. În-
drăznesc să spun sănătos, pentru că domnul
Maciu a povestit că grădina lui nu cunoaște gus-
tul pesticidelor, întrucât niciodată nu a apelat la
produse de acest gen pentru a stimula recolta.
Singurele „tratamente” sunt cele bio, obținute
chiar în gospodărie, după sfaturi învățate din
cărți sau de la alți pasionați de grădină.

Nu doar dovlecii, 
ci și cartofii. Chiar 

și porumbul
Nu doar dovlecii sunt cei care au adus un plus

de valoare grădinii soților Maciu. Anul trecut,
producția de cartofi a fost una de ordinul sutelor
de kilograme, peste șase sute, mai exact, pe care
au împărțit-o în familie. Anul acesta s-au limitat
la aproximativ 100 de kilograme, pentru a dimi-
nua, prin acest fapt, volumul de muncă. Nu este
tocmai simplu să te ocupi de grădinărit și nu au
găsit, până în prezent, oameni disponibili. 

„N-ai cu cine lucra, nu sunt de încredere, nu
le place să întreprindă astfel de activități”, spune,
cu convingere, domnul Maciu. Cu toate acestea,
au avut și o producție de porumb destul de gene-
roasă și, bineînțeles, ecologică, pentru ca și
producția de ouă să fie una pe măsură. Nu au lip-
sit nici legumele și fructele, ca materie primă
pentru borcanele din cămara doamnei Ileana.

Viața la țară, între
dorință și compromis
Doamna Maciu s-a acomodat imediat ce a pus

piciorul în casă. A crescut la țară și mi-a mărtu-
risit că și-a dorit mereu ca anii pensiei să o gă-
sească într-o căsuță, la sat.  De cealaltă parte,
soțul nu a fost prea încântat de decizia de mutare.
Practic, pentru el a fost o schimbare radicală. 

Însă, de dragul soției, cu timpul, lucrurile s-au
schimbat și, astăzi, cei doi pot fi un veritabil
exemplu. Se completează, se ajută, se iubesc, se
respectă și, mai presus de toate, se bucură de
viața, casa și famila lor. Daniela PETRUȚ



  
  

        
      

        
        

      
      

        
      

      
        

       
       

     
      

       

   
    

 
         

      
        

        
       

       
        

         
      

        
       
      
         

      
          

       
     

   
  

       
         

          
      De cealaltă parte,

s          
        
       

        
       

        
     

254

Doi beţivani notorii se întâlnesc ziua în
amiaza mare în oraş.

Unul dintre ei era zgâriat rău şi cu hainele
sfâşiate.

- Ce-ai păţit? îl întreabă celălalt.
- M-am dus aseară treaz acasă şi nu m-a

recunoscut câinele!

•••

Soţul, întors acasă, simte mirosul din bu-
cătărie.

- Iar tocană de pasăre?
- Dragule, tu nu ştii ce vrei: luni îţi place

tocana, marţi, miercuri, joi, vineri şi sâm-
bătă la fel - îţi place - şi, deodată, du-
minică nu-ţi mai place.

•••

Soţia îşi sună soţul:
- Iubire, tu ai umblat la na-

vigatorul GPS din maşină?
- Hmmm... da, am verificat

distanţa dintre Bucureşti şi Timi-
şoara.

- Mulţumesc, iubire. Eu acuma-s la Timi-
şoara...

•••

Badea Gheorghe merge la doctor cu o sar-
sana plină cu bunătăţi. 

Intră în cabinet, o desface şi-l îmbie pe
acesta:

- Da serviţi, dom doctor, îs bune, îs bio, îs
ecologice!

Şi numai ce nu-i pune pe birou cârnaţi,
caltaboşi, jumări, slană, brânză...

- Păi bine, mă Gheorghiţă, cum să le iau
pe toate astea fără bani?

- Nici o problemă, zice Gheorghe scoţând
un plic din buzunar, am adus şi banii!

Se duce un cercetător britanic într-un bar
şi se aşează la masă.

- Barman, 10 whisky!
Le bea pe toate.
- Barman, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
- Barman, mai adu încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5,

4, 3, 2, 1 whisky.
După ce le termină pe toate, cercetătorul

îi zice barmanului:
- Să ştii că în urma acestui experiment am

făcut o constatare foarte interesantă.
- Păi care este această constatare?

- Uite, nu ştiu cum se face, dar am obser-
vat că cu cât beau mai puţin, cu atât

mă îmbăt mai tare.

•••

Fiul unui scoţian aflat în
armată, îi scrie tatălui său:

„Am cunoscut o fată fru-
moasă, vreau să mă însor cu ea,

trimite-mi două lire ca să-mi fac
o fotografie cu ea, să ţi-o trimit ca

să ştii şi tu cum arată”.
La câteva zile, tatăl îi trimite o liră, cu ur-

mătoarea scrisoare: „Trimite-mi poza fetei,
pe tine te cunosc”.

•••

El: Când te ţin aşa de strâns în braţe, am
impresia că sunt în paradis! Dar tu?

Ea: Eu am impresia că sunt în tramvai la
ora prânzului.

•••

Un tip se trezeşte cu o mahmureală groaz-
nică. Merge la baie şi, privindu-şi faţa um-
flată şi mototolită şi ochii bulbucaţi, spune:

- Păi cum dracu’ să nu bei cu faţa asta?

Glume • Glume • Glume • Glume
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Curiozități din lumea care ne înconjoară
• Pe Insula Madeira din Oceanul Atlan-

tic, prin cea mai mare pădure de lauri a lumii
trec levadas-uri, adică apeductele înguste
construite pentru a transporta apa de ploaie
căzută în munţi, pe terenurile joase din vale,
acolo unde se întind culturile îngrijite de lo-
calnici.

• Homarii au sânge albastru.

• Chiar și o picătură de alcool turnată pe
un scorpion îi poate aduce moartea.

• Leul doarme 20 de ore pe zi.

• O pisică domestică poate alerga până la
viteza de aproape 60 de kilometri pe oră.

• În timp ce un câine fericit dă din coadă
curbând-o spre dreapta, un câine trist dă din
coada curbând-o spre stânga.

• Veverițele uită unde își ascund cam 
jumătate din cantitatea de alune adunate.

• Broaștele țestoase pot respira prin... 
posterior.

• Rechinii au organele reproducătoare în
piept.

• Creierul unui elefant cântărește 6 kilo-
grame.

• Girafele se pot scărpina în urechi folo-
sindu-și limba.

• Cea mai bătrână cioară din lume a trăit
118 ani.

• Albinele nu dorm niciodată.

• Gândacii de bucătărie pot trăi până la 9
zile după ce le este tăiat capul.

• Sunetul tigrului poate fi auzit de la o
distanță de 3 kilometri.

• Este imposibil din punct de vedere fizic
ca porcii să vadă cerul.

• Crocodilul nou-născut e de trei ori mai
mare decât oul din care abia a ieșit.

• Cea mai mare rată de homosexualitate
între animalele mamifere se întâlnește la 
lilieci, aceasta depășind chiar rata ho mo -
sexualității la oameni.

• Singurul loc de pe corpul unei vaci în care
există glande sudoripare este nasul acesteia.

IIIInnnnssssuuuullllaaaa   MMMMaaaaddddeeeeiiii rrrraaaa



     
      
         
    

      
       

       

    

        
     

       

       
       

         
       

   

       
     

      

     

      

       
 

        
 

    

        
      

        
   

       
    

       
       

      
      

       
  

         
     

  

Aproximativ 25 de persoane
au fost prezente în cimitirul
ortodox din comuna Dudeștii
Noi, la acțiunea de curățenie
inițiată de preotul paroh al
localității, Ionuț Cristea.
Enoriași, reprezentanți ai pri-
măriei și consiliului local,
membri ai Asociației pentru
Promovarea Naturii Dudeștii
Noi și Asociației pentru
Construcții Edilitare Dudeștii
Noi au participat cu unelte și

aparatură tehnică și utilaje din
dotare pentru a da o altfel de
imagine spațiului destinat 
locurilor de veci. 

De asemenea, au contribuit
și câțiva membri ai clubului
Rotaract Cosmopolitan, prin
implicarea directă, dar și prin
partea de protocol.

În aproximativ trei ore, s-a

curățat drumul de lângă cimi-
tir, ajungându-se până în par-
tea din spatele locurilor de
veci. 

S-au defrișat arborii și
arbuștii, s-au scos rădăcinile
putrezite, s-a cosit iarba, s-au
adunat și incendiat coroanele
și ierburile uscate, astfel că, la
finalul activității, locul a ajuns
să primească o imagine demnă
de o comună europeană.

Astfel de acțiuni trebuie să
se desfășoare periodic. 

Cu cât implicarea este mai
mare, cu atât rezultatele vor 
fi pozitive și în beneficiul 
tuturor. 

În perioada următoare se va
întocmi un plan de curățenie
care va cuprinde întreaga
suprafață a cimitirului ortodox.

Daniela PETRUȚ

Prima etapă de curățenie în cimitir
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Actuala ediție a Campionatului Județean
„Promoție”, Seria I, propune un interesant duel
pentru șefia seriei, între AS Dudeștii Noi și For-
tuna Becicherecu Mic, echipe care, de altfel, s-au
și întâlnit în prima etapă. Scorul a fost egal, 2-2,
pe arena din Dudeștii Noi, iar de atunci, ambele
echipe au cunoscut o singură dată gustul amar al
înfrângerii, pentru că restul partidelor au fost
câștigate de cele două protagoniste, care, așa cum
spuneam, par să se lupte anul acesta pentru pro-
movarea în Campionatul Județean.

În ceea ce privește echipa din Dudeștii Noi,
condusă de pe bancă și din teren de experimen-

tatul Constantin „Titi” Varga, fosta glorie a Po-
litehnicii Timișoara, să spunem că aceasta are un
parcurs oarecum așteptat, dat fiind evoluția din
ultima parte a campionatului trecut.

AS Dudeștii Noi a suferit singura înfrângere
în chiar etapa a doua a sezonului, în deplasarea
de la Iecea Mare, însă la limită, gazdele impu-
nându-se cu 3-2.

De atunci, pentru AS Dudeștii Noi au urmat
succese pe linie, pe care le consemnăm și noi în
cele ce urmează: etapa a IV-a (în etapa a III-a AS
nu a jucat): AS Dudeștii Noi - AS FC Spartak
Gottlob 5-1; etapa a V-a: AS Avântul Bobda - AS

Dudeștii Noi 2-3; etapa a VI-a: AS
Dudeștii Noi - AS Triplex Beba Veche
8-0; etapa a VII-a: AS Checeana - AS
Dudeștii Noi 1-2; etapa a VIII-a: AS
Dudeștii Noi - CS Banatul Teremia
Mare 4-1.

În urma acestor rezultate, AS
Dudeștii Noi ocupa, în luna octom-
brie, locul secund al ierarhiei, cu 16
puncte. La capitolul goluri marcate,
echipa din Dudeștii Noi a înscris de 26
de ori, primind doar zece goluri în
aceste prime etape.

A. BORBELY

Duel între vecini pentru promovarea în Campionatul Județean
AS Dudeștii Noi, umăr la umăr 

cu Fortuna Becicherecu Mic, 
în lupta pentru primul loc
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Scriitori români născuţi 
în luna noiembrie

Mihail Sadoveanu 
S-a născut în data

de 5 noiembrie 1880,
în localitatea Paşcani.
A fost scriitor, po -
vestitor, nuvelist, ro-
mancier, academician
şi om politic.

Este considerat
unul dintre cei mai
importanţi şi prolifici
prozatori români din
prima jumătate a seco-
lului al XX-lea, având

o carieră ce se întinde pe parcursul a cincizeci de
ani. Este cunoscut mai ales pentru romanele
sale istorice şi de aventuri, deşi autorul a creat pa-
gini nemuritoare despre lumea ţărănească din
Moldova, despre natura României şi a scris, de
asemenea, reportaje şi pagini memorialistice.

Sadoveanu a fost unul din primii colaboratori
ai revistei tradiţionaliste Sămănătorul, înainte de
a deveni un scriitor realist şi adept al curentu-
lui poporanist reprezentat de revista
literară Viaţa Românească. Opera sa se poate
grupa în câteva faze care corespund unor direcţii
sau curente literare dominante într-o anumită
epocă: o primă etapă sămănătoristă, cea de înce-
put, a primelor încercări, nuvele şi povestiri, o a
doua mitico-simbolică, din perioada interbelică
(reflectată în romane precum Creanga de aur
sau Divanul persian). În această etapă, acţiunea
operelor sale are loc în general în regiunea
istorică a Moldovei, cu teme preluate din isto-
ria medievală şi modernă timpurie a României,
în romane precum Neamul Şoimăreştilor, Fraţii
Jderi şi Zodia Cancerului. Prin intermediul ope-
relor precum Venea o moară pe Siret..., Baltagul şi
alte scrieri, Sadoveanu acoperă o mai mare pe-
rioadă de timp, ajungând până în istoria contem-
porană, în care abordează şi alte stiluri
precum romanul psihologic şi naturalismul. 
Ultima etapă corespunde realismului socialist, în
acord cu perioada socialist-comunistă la care 
Sadoveanu va adera ideologic.

A fost preşedintele Uniunii Scriitorilor din
România şi, începând cu anul 1921, membru
al Academiei Române. A fost cumnatul criticului
literar Izabela Sadoveanu-Evan. Copiii
săi, Profira şi Paul-Mihu Sadoveanu, au mers pe
urmele tatălui şi au devenit la rândul lor scriitori.

Eugen Ionescu
S-a născut în 

data de 26 noiem-
brie 1909, în locali-
tatea Slatina, şi a fost
cunoscut în afara Ro-
mâniei sub numele
de EEuuggèènnee IIoonneessccoo,
conform ortografiei
franceze. A fost un
scriitor de limbă fran-
ceză, originar din Ro-
mânia, protagonist al
teatrului absurdului şi
membru al Academiei Franceze. Obişnuia să de-
clare că s-a născut în anul 1912, ori din pură co-
chetărie, ori din dorinţa de a crea o legătură între
naşterea lui şi moartea marelui său precursor Ion
Luca Caragiale. Primele apariţii ale lui Eugen
Ionescu sunt în limba română, cu poezii publi-
cate în revista Bilete de papagal (1928-1931) a lui
Tudor Arghezi, articole de critică literară şi o în-
cercare de epică umoristică, Hugoliada: Viaţa gro-
tescă şi tragică a lui Victor Hugo. Volumul de debut
e un volum de versuri şi se numeşte Elegii pentru
f iinţe mici. Cele mai de seamă scrieri în limba ro-
mână rămân eseurile critice, reunite în volumul
intitulat Nu!, premiat de un juriu prezidat
de Tudor Vianu pentru „scriitori tineri needi-
taţi”. Desprindem deja o formulă a absurdului,
cartea producând uimire, derută, comic irezisti-
bil. Astfel, după ce atacă figurile majore ale lite-
raturii române din acea vreme, Mihail
Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Ionel Teodore-
anu, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Pe-
trescu pentru că nu ar fi creat o operă valabilă,
Eugen Ionescu revine şi susţine că ar putea do-
vedi exact contrariul! Întreaga operă ce va urma
poate fi considerată ca un efort original şi reuşit
de a desprinde din banalitatea contingentului
sensul tragic şi absurd al existenţei, fatalitatea
morţii, splendoarea şi neantul condiţiei umane.
Cu ocazia centenarului naşterii scriitorului, în
anul 2009 opera lui Eugen Ionescu a fost cele-
brată în mod oficial în întreaga lume, la propu-
nerea României şi a ambasadorului acestei ţări
la UNESCO, criticul literar profesor Nicolae
Manolescu. Autorului i-au fost consacrate nu-
meroase manifestări culturale, atât în ţară, cât
mai ales în străinătate. Eugen Ionescu a trecut
întru eternitate, în data de 28 martie 1994, în
capitala Franţei, Paris.
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Laureaţi ai premiului Nobel 
pentru literatură

Camilo José Cela
Camilo José Cela s-a

născut în 11 mai 1916, în
Iria Flavia, Padron,
Coruña şi a decedat în 17
ianuarie 2002, la
Madrid. Scrii torul
spaniol a fost laureat al
premiului Nobel pentru

literatură pe anul 1989.
S-a înscris la Facultatea

de Medicină, pe care a aban-
donat-o pentru a asista la cursurile

nou înfiinţatei Facultăţi de Literatură şi
Filosofie. Începe să scrie primele poeme. Se
înrolează de partea franchiştilor în războiul civil
spaniol (1936-1939), în timpul căruia este rănit.
După întoarcerea acasă, începe să aibă o atitu-
dine independentă şi provocatoare, respingând
dictatura lui Franco, asemeni prietenului său
Ernest Hemingway. 

Prezent în primul roman, „La familia de Pas-
cal Duarte” (1942), acest stil va fi firul roşu al în-
tregii opere celiene, care cuprinde peste 70 de
volume, dintre care zece romane – e adevărat că
acestea sunt în majoritatea cazurilor experimente
de formă şi conţinut, căci, spunea Cela, „Roman
este orice are scris roman sub titlu”. Cela îşi
abandonează definitiv studiile de drept, pentru a
se consacra literaturii. 

Pentru el, literatura cuprinde arta în general.
Peste puţini ani va avea loc prima sa expoziţie de
pictură şi primul său rol, în filmul „Coliseum”,
regizat de Jaime de Mayora. În anul 1951 apare
„La Colmena” („Stupul”), editat la Buenos Aires,
căci în Spania publicarea acestuia este interzisă
de către organele de cenzură ale autorităţilor. În
anul 1954, Cela se mută în Palma de Mallorca,
iar în anul 1956 înfiinţează acolo revista literară
de mare influenţă „Papeles de San Armadans”. 

În anul 1957, Cela devine membru al Acade-
miei spaniole. În anul 1977 este ales senator. Cea
mai importantă realizare a sa, în ceea ce priveşte
constituţia spaniolă, o constituie modificarea
textului acesteia, şi anume limba oficială este
acum „spaniolă sau castiliană”.

Toni Morrison 
Născută Chloe Ardelia

Wofford, în 18 februarie
1931, Toni Morrison este
autoare, editoare şi
profesoară. 

A câştigat Premiul
Nobel pentru literatură
în anul 1993. Romanele
ei sunt cunoscute pentru
temele lor epice, dialogul
însufleţit şi personaje de
culoare cu trăsături de per-
sonalitate descrise în amănunt;
printre cele mai cunoscute romane ale ei sunt
„Cei mai albaştri ochi”, „Cântecul lui Solomon”,
şi „Mult iubită”, pentru care a câştigat Premiul
Pulitzer pentru Ficţiune în anul 1988. În anul
2002, savantul Molefi Kete Asante a menţionat-o
pe Toni Morrison pe lista lui de cei mai buni 100
de afro-americani.

Toni Morrison s-a născut în Lorain, Ohio
având ca părinţi pe George şi Ramah (Willis)
Wofford şi fiind al doilea dintre cei patru copii ai
familiei. 

În anul 1949 Morrison a intrat la Universi-
tatea Howard pentru a studia engleza. 

În anul 1975, romanul ei „Sula” (1973) a fost
nominalizat pentru Premiul National Book. Cel
de-al treilea roman al ei, „Cântecul lui Solomon”
(1977), a adus-o în atenţia întregii naţiuni.
Cartea a fost un titlu principal pe lista Clubului
„Cartea lunii”, fiind primul roman scris de un
autor de culoare care a fost ales de la romanul lui
Richard Wright „Fiul băştinaş” din anul 1940.
Cartea a câştigat Premiul National Book Critics
Circle.

În anul 1987, romanul scris de Morrison,
„Mult iubită” a avut foarte mult succes. 

Când romanul nu a câştigat Premiul National
Book şi nici Premiul National Book Critics Cir-
cle, un număr de scriitori au protestat împotriva
acestei omiteri. La scurt timp după aceea, cartea
a câştigat Premiul Pulitzer pentru ficţiune.

În 1993 Morrison a câştigat Premiul Nobel
pentru literatură, fiind prima femeie de culoare
care primit acest premiu. 

Ea este menţionată astfel pentru câştigarea
premiului Nobel: Toni Morrison, „care este 
caracterizată în romanele sale prin forţă
vizionară şi semnificaţii poetice, dă viaţă unui 
aspect esenţial din realitatea americană”.
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Aurel Vlaicu (n. 6/19 noiembrie 1882,
Binţinţi, azi Aurel Vlaicu, Hunedoara - d. 13 sep-
tembrie 1913, lângă comuna Băneşti, Prahova) a
fost inginer mecanic, inventator, constructor de
avioane, aviator. În 1948 a fost numit membru
post-mortem al Academiei Române.

Studiile liceale le-a efectuat la Orăştie şi
Sibiu, iar în 1902 a susţinut examenul de ba-
calaureat. Pleacă în Ungaria şi se înscrie la Şcoala
Politehnică din Budapesta, pe care o urmează
între anii 1902-1903. Un an mai târziu părăseşte
Ungaria şi merge în Germania, unde îşi continuă
studiile la Şcoala Politehnică din München, pe
care o absolvă în 1907 şi primeşte diploma de 
inginer.

În 1907 a efectuat stagiul militar în Portul
Pola de la Marea Adriatică. Aici se face remarcat
prin construirea unui zmeu şi montarea unui
aparat fotograIc pe acesta, cu care reuşeşte să
efectueze fotograIi la mare distanţă.

După ce se întoarce în Germania inventează
un nou tip de gramofon (la München), iar ulte-
rior, în 1908, se angajează ca inginer la uzina de
automobile Opel din Rüsselsheim. Aici se face
cunoscut datorită unei maşini, montate şi reglate
de el, care a câştigat premiul I la un concurs.

În 1908 se întoarce în ţară şi începe să pună în
practică planurile sale de realizare a unui aparat
de zbor. Cu banii donaţi de tatăl său şi cu suma
de bani strânsă, 1000 de coroane prin subscripţia
deschisă de Romulus Boca, începe să
construiască primul său planor. Proiectul con-
struirii aeroplanului a fost Inalizat în 1909, iar la
scurt timp Vlaicu a efectuat cu acest aparat
primele sale zboruri.

La îndemnul unor apropiaţi, printre care Oc-
tavian Goga, Vlaicu merge în octombrie 1909 la
Bucureşti pentru a cere sprijinul guvernului pen-
tru a începe să construiască un avion cu motor.
Sprijinit în continuare de o serie de personalităţi
ale României, cum ar I Alexandru Vlahuţă, Emil
Gârleanu, Ştefan Octavian Iosif, Zaharia Bâr-
san, Ilarie Chendi şi, cu ajutorul lui Spiru Haret,
Vlaicu găseşte Inanţare din partea guvernului
român. I s-a propus să construiască avionul dorit
la Arsenalul Armatei, Inanţarea să Ie asigurată
de Ministerul de Război, iar el să primească o
subvenţie de 300 lei lunar de la ministerul
Lucrărilor Publice.

Înainte de a Inaliza construcţia avionului
numit Vlaicu I, se deplasează la Paris, unde se
întâlneşte cu Traian Vuia şi împreună cu inven-
tatorul român comandă un motor. În mai 1910,
motorul intră în posesia lui Vlaicu, iar pe 17 iunie
1910 efectuează primul zbor cu acest aparat, la o
înălţime nu mai mare de 4 m. În 16 august 1910,
Vlaicu zboară cu avionul la o înălţime de 100 m,

iar la 17 octombrie 1910 prezintă aparatul la
mitingul aviatic de la Băneasa.

În decembrie 1910 Vlaicu a început
construcţia avionului Vlaicu II, în cadrul Şcolii
de Arte şi Meserii din Bucureşti. Noul avion
cântărea 200 kg, iar motorul era amplasat 
deasupra aripii pentru a-i mări stabilitatea.

În anul 1911, a participat la festivităţile de la
Blaj organizate de Astra şi la cele de la Iaşi. 
Publicul din ambele oraşe l-a primit cu ovaţii şi
entuziasm, Vlaicu încântându-i cu zborul
demonstrativ. În 1912 a participat cu avionul său
la concursul internaţional de aviaţie de la 
Aspern.

După ce s-a întors la Bucureşti a început să
planiIce realizarea avionului Vlaicu III, cu care
îşi propunea să treacă munţii Carpaţi. Deoarece
piesele pentru noul avion întârziau să apară,
Vlaicu s-a hotărât să zboare peste Carpaţi cu
Vlaicu II, destul de uzat la acel moment. 

În ziua de 13 septembrie, în drumul său spre
Orăştie, unde era aşteptat pentru serbările As-
trei, lângă Băneşti, în apropierea Carpaţilor,
Vlaicu se prăbuşea din înălţimi. Vestea despre
moartea sa a fost primită cu tristeţe de audienţa
care îl aştepta, precum şi de întreaga populaţie,
care era ţinută la curent de presa vremii cu
activităţile aviatice ale lui Aurel Vlaicu.

Pionier al aviaţiei, Vlaicu a proiectat şi con-
struit unul din primele planoare româneşti, inti-
tulat „Aurel Vlaicu-1909”, urmat de alte două
tipuri de avioane monoplane: „A. Vlaicu nr. I”
(1910) şi „A. Vlaicu nr. II” (1911). Cu ultimul
aparat de zbor a primit conIrmarea
internaţională în cadrul concursului aviatic de la
Aspern-Viena.

Cu Vlaicu II a efectuat mai multe zboruri
demonstrative în următoarele localităţi din ţară:
Bucureşti (14 iunie 1910), Blaj (16 iulie şi 29 au-
gust 1911), Sibiu (24 septembrie 1911), Braşov
(octombrie 1911), Iaşi (octombrie 1911), Ploieşti
(aprilie 1912), Arad (iulie 1912), Lugoj (iulie
1912), Orăştie (4 august 1912), Alba Iulia (august
1912), Târgu Mureş (septembrie 1912).

Avionul Vlaicu I era format dintr-un tub de
aluminiu, lung de 10 m, baza care susţinea toate
elementele aparatului. 

Trenul de aterizare era format în partea
anterioară din 2 roţi independente, cu pneuri şi
amortizoare din cauciuc. Aparatul de zbor era
dotat cu un motor de 50 CP (1.200 ture/min)
Gnôme-Omega cu şapte cilindri în stea. 

Acesta punea în mişcare două elice imaginate
şi construite de Vlaicu. Părţile componente erau
în aşa fel aşezate încât centrul de greutate să Ie
foarte jos, iar aparatul să aibă o stabilitate sporită.

Aurel Vlaicu, viața și activitatea
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Păsările zboară de câteva milioane de ani, însă
oamenii abia de un secol au început să realizeze și
ei acest lucru. Chiar dacă avioanele nu există de
mult timp, pot fi spuse multe lucruri interesante
despre ele și despre cei care călătoresc cu ajuto-
rul lor. În rândurile care urmează veți putea citi o
mică parte dintre acestea:

• Dacă motorul unei mașini normale are apro-
ximativ 100 de cai putere, iar cel al unei mașini de
curse are în jur de 800, motorul cu jet al unui
avion are aproximativ 70.000 de cai putere.

• Majoritatea motoarelor cu jet au nevoie de
un minut pentru a porni.

• Inginerii verifică avioanele înainte de fiecare
decolare, și din trei în trei zile pentru alte verifi-
cări în afara celor uzuale.

• Într-un avion de tipul Boeing 747 încap
150.000 litri de combustibil. Acesta consumă
aproximativ 12 litri/km.

• Este cu desăvârșire interzisă transportarea
mercurului în avion pentru că această substanță
chimică atacă aluminiul. Un avion are părți im-
portante create din aluminiu.

• Cuvântul Mayday care este destul de des fo-
losit în aviație este derivat din limba franceză
(m’aidez) care înseamnă „ajutați-mă”.

• Datorită presiunii aerului mâncarea are un
gust diferit în avion. Cei de la Lufthansa au ob-
servat faptul că sucul de roșii este mult mai apre-
ciat de călători atunci când merg cu avionul.
Zahărul și sarea se simt mai puțin intens, iar
mâncarea are un gust mai puțin puternic decât de

obicei, ca atunci când suntem răciți.

• Michel Lotito deține recordul pentru cel mai
mare avion care a fost mâncat de un om, acesta
fiind de fapt și singurul om care a încercat așa
ceva. De la vârsta de 16 ani a început să consume
„alimente” mai puțin convenționale precum sti-
clă, metal sau cauciuc. Pentru a consuma în în-
tregime un avion Cessna 150 a avut nevoie de doi
ani (1978-1980).

• Cu toții suntem obișnuiți ca să vedem în
avion numai însoțitoare de zbor. La începuturi
însă lucrurile nu au stat tocmai așa pentru că
numai bărbații erau angajați pe acest post. Pri-

mul însoțitor de zbor a fost Heinrich
Kubis, în 1912, iar până în anul 1920
toate companiile de zbor aveau ste-
warzi și însoțitori de zbor numai de sex
masculin. Abia în anul 1930, compania
United Airlines a angajat prima femeie
pentru ocuparea acestui post. Ea purta
numele de Ellen Church, avea 25 de ani
și era de profesie asistentă medicală. Ea
a fost atât de bună încât a deschis un
nou trend astfel că până în anul 1936
toți bărbații au fost înlocuiți de femei.

• Compania American Airlines a
făcut o economie de 40.000$ pe an prin
simplul fapt că a renunțat la câte o mă-
slină din salata fiecărui pasager de la

clasa I.

• Din aeroportul Chicago-O’Hare din SUA
decolează sau aterizează un avion la fiecare 37 de
secunde. Numai în Statele Unite ale Americii au
loc peste 29.000 de curse de avion.

• Transportul aviatic este a doua cea mai sigură
metodă de a călători. Dacă vă întrebați care ar fi
prima, răspunsul ar fi lifturile, însă cel puțin mo-
mentan nu putem circula pe distanțe mari cu aju-
torul lor.

• Compania de aviație Lufthansa este cel mai
mare cumpărător de caviar din lume, aceasta
cumpărând peste 10 tone în fiecare an.

• Cel mai scump bilet de avion din lume a fost
achiziționat de Julian Hayward, în anul 2007,
pentru ruta Singapore-Sidney. Costul acestuia s-
a ridicat la 100.380 $ și a costat atât pentru că el
a dorit ca să fie primul care încearcă noul avion
Airbus 380.

Curiozități din lumea aviației
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Tradiții și superstiții de Sfântul Andrei
Potrivit tradiţiei populare româneşti, în

noaptea de 29 spre 30 noiembrie lupii se adună,
iar Sf. Andrei împarte @ecărui lup pradă pentru
iarna care începe... Noaptea Sfântului Andrei ar
trebui să @e Halloween-ul românilor.

Români au o tradiţie frumoasă pentru noaptea
Sfântului Andrei care s-a transmis încă de la daci.
Şi pentru că tradiţiile poporului român sunt fru-
moase şi mistice, merită să le cunoaştem şi să le
povestim copiilor noştri despre ele.

Ziua Sfântului Andrei se cheamă şi Ziua lupu-
lui sau Gadinetul şchiop. Se ştie ce a simbolizat
lupul pentru daci, dacă însuşi steagul lor avea
înfăţişarea unui balaur cu cap de lup. Se credea şi
încă se mai crede şi acum că în ziua de 30 noiem-
brie, lupul devine mai sprinten, îşi poate îndoi
gâtul ţeapăn şi nimic nu scapă dinaintea lui. De
aici şi credinţă că „îşi vede lupul coadă”. Ziua se
serbează prin nelucru în casă, că să nu strice lupii
vitele. Primejdia nu este numai pentru vite, ci şi
pentru oamenii care îndrăznesc să plece la drum,
în ziua când porneşte şi lupăria.

Tot din cauza lupilor nu se mătură toată ziua,
nu se dă gunoiul afară, nu se rănesc grajdurile, nu
se piaptănă, nu se fac zgârieturi, nu se face
pomană şi nu se dă nimic cu împrumut. Dacă
stăpânii casei nu muncesc, lupul nu se poate
apropia. Totuşi, când soarta scrie altfel, primej-
dia nu se poate îndepărta, căci peste cele hotărâte
de Sf. Andrei, nimeni nu poate trece.

În acea noapte vorbesc toate animalele, dar
cine le ascultă ce spun, moare. La miezul nopţii
de Sf. Andrei se deschid cerurile.

În credinţele poporului român de pretutin-
deni, în noaptea de către Sf. Andrei, pe 29 noiem-
brie, ies sau umblă strigoii. Cine sunt strigoii?
Sunt spirite ale morţilor, care nu ajung în lumea
de „dincolo” după înmormântare, sau refuză să se
mai întoarcă „acolo” după ce îşi vizitează rudele,
la marile sărbători calendaristice.

Strigoii morţi devin foarte periculoşi pentru
cei vii: iau viaţa rudelor apropiate, aduc boli,
grindină şi alte suferinţe. După relele provocate
şi locul unde activează, ei pot @ de apă şi de uscat,
de vite şi de stupi, de ploi şi de foc. Ei călătoresc
pe Pământ şi pe ape, strigând şi miorlăind, călare
pe meliță, pe coadă de mătură, pe butoi sau în
butoi.

Prin unele părţi, se crede că aceşti strigoi iau
coasele şi limbile de meliță pe care le găsesc pe
afară, prin curţile oamenilor şi se duc la hotare,
unde se bat cu ele. Femeile au grijă că asemenea
obiecte să nu @e lăsate afară. Se mai spune că ei
dansează pe la răspântiile drumurilor, până la
cântatul cocoşilor. Ei se bat cu strigoii vii, adică
cu strigoii-oameni. A doua zi, aceştia se cunosc
după zgârieturile ce le au pe faţă.

Babele sau oamenii-strigoi, înainte de a ieşi
din casă pe horn, se ung pe tălpi cu untură. Ade-
seori ei trag şi clopotele pe la biserică. Când nu
au cu cine să se războiască, se duc pe la casele oa-
menilor, dar toate gospodinele au luat măsuri de
apărare: au mâncat usturoi, s-au uns pe frunte, pe
piept, pe spate şi la încheieturile trupului. Au uns
ferestrele, uşile, hornurile, scările, clanţele uşilor,
boii şi vacile la coarne, cleştele, lada şi toporul.
Pe alocuri, usturoiul este tăvălit mai întâi prin
funingine. Unii astupă şi hornul sobei. Dacă
strigoii nu găsesc nici un loc pe unde să intre în
casă, atunci caută să-i cheme afară pe cei
dinăuntru. Strigoiul vine şi strigă la fereastră: „Ai
mâncat usturoi?”. Dacă omul răspunde, îl
muteşte; iar dacă tace, se duce în treaba sa şi
încearcă pe la cei care n-au mâncat usturoi.

Noaptea Sf. Andrei este una dintre cele mai
importante din an, pentru vrăji şi farmece. Fetele
măsoară nouă ceşcuţe pline cu apă şi le toarnă
într-o strachină, care se pune sub icoană. A două
zi, în zori, se măsoară din nou, cu aceeaşi ceşcuţă,
apă din strachină. Dacă va mai rămâne pe fundul
străchinii apă, @e şi câteva picături, atunci vor
avea noroc; dimpotrivă, dacă ultima ceşcuţă va
rămâne neumplută cum trebuie, atunci nu vor
avea noroc şi nu se vor mărită. În noaptea de Sf.
Andrei, ca să-şi viseze ursitul, fata îşi pune sub
cap 41 de boabe de grâu şi dacă visează că-i ia
cineva grâul, se va mărita.

Unele fete îşi pregătesc turtă, pentru ea
aducând apă cu gura. Pentru acest colac aduc apă
neîncepută, iar produsele din care se prepară
turta (făină şi sare) sunt măsurate cu o coajă de
nucă. După ce au fost coapte pe vatră, fetele îşi
mănâncă turtițele preparate, convinse @ind că
ursiții vor veni, în vis, cu apă să le potolească
setea.

Fetele mai fac un colac din pâine dospită,
punând în mijlocul lui câte un căţel de usturoi.
Dus acasă, colacul este aşezat într-un loc
călduros, unde este lăsat vreme de o săptămână.
Dacă răsare usturoiul din mijlocul colacului, fata
cunoaşte că va @ cu noroc. Dacă nu răsare, fata se
întristează şi spune că va @ lipsită de noroc. Unele
fete merg în această noapte la fântână, aprind
acolo o lumânare de la Paşti şi o afundă cu aju-
torul găleţii. Când faţa apei este luminată bine,
fata zice:

„S@nte Andrei,
Scoate-i chipul în faţă apei,
Că în vis să-l visez,
C-aievea să-l văz!”
Atunci, apă din fântână se tulbură şi fata îşi

vede, se spune, chipul ursitului. Unele îşi fac de
ursită cu 9 potcoave, 9 fuse, 9 ace, 3 cuţite şi o
coasă, toate în@erbântate în foc.
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Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit pe data
de 30 noiembrie. S-a născut în Betsaida Galileia,
localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret,
în nordul Ţării Sfinte. Din Sfânta Scriptură
aflăm că era fratele lui Simon Petru. Amândoi au
fost pescari, alături de tatăl lor. Având în vedere
că Andrei era evreu, nu ştim cu certitudine dacă
numele Andrei era numele său real (acesta fiind de
origine grecească). Potrivit cercetătorilor, nu-
mele Andrei era destul de prezent printre evrei,
încă din perioada sec. II-III d.Hr.

Pentru români, numele apostolului Andrei
este legat de lupi. Se susţine că acest nume – Apos-
tolul Lupilor – derivă din vechea denumire a
dacilor, daoi (lupi), dar şi de la simbolul lor
– lupul. Lupul era chiar un simbol al
sanctuarelor Daciei. Legendele spun
că acest animal a fost alături de daci
la căderea Sarmizegetusei şi că
acela care era căpetenia lupilor l-
ar fi vegheat pe Apostolul Andrei
prin pustia Dobrogei spre
Peştera care i s-a oferit ca
adăpost.

Sfântul Andrei, înainte de a
deveni ucenic al lui Hristos, a fost
ucenic al Sfântului Ioan
Botezătorul. Dorinţa de a-L
urma pe Hristos se naşte în mo-
mentul în care Sfântul Ioan
rosteşte cuvintele: „Iată Mielul lui
Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul
lumii” (Ioan 1, 29). Însă, chemarea sa la
apostolie se face mai târziu şi este relatată
de Sfântul Evanghelist Matei: „Pe când Iisus
umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi,
pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei,
fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau
pescari. Şi le-a zis: «Veniţi după Mine şi vă voi
face pescari de oameni». Iar ei, îndată lăsând
mrejele, au mers după El” (Matei 4, 18-20).

Scriptura îl descoperă pe Andrei la înmulţirea
pâinilor şi a peştilor (Ioan 6, 8-9) şi după învierea
lui Lazăr, când, împreună cu Filip, îi spune lui
Hristos că nişte elini, veniţi în Ierusalim cu prile-
jul sărbătoririi Paştelui iudaic, doresc să-L vadă
(Ioan 12, 20 - 22).

Potrivit tradiţiei, teologilor şi istoricilor, Sfântul
Apostol Andrei a fost primul propovăduitor al
Evangheliei la geto-daci.

Calendarul gotic (sec. al IV-lea) şi Mar-
tirologiile istorice occidentale (sec. VIII-IX)
susţin şi ele ipoteza misiunii Sfântului Andrei în
Sciţia. Tradiţia că Sfântul Apostol Andrei a 
predi cat la sciţi a fost reluată şi de scriitori
bisericeşti. De exemplu, călugărul Epifanie (sec.

VIII), în „Viaţa Sfântului Apostol Andrei”,
afirmă că între popoarele evanghelizate de el se
numărau şi sciţii. Sinaxarul Bisericii constanti-
nopolitane menţionează că Andrei „a predicat în
Pont, Tracia şi Sciţia”. După un alt izvor, păstrat
în acelaşi Sinaxar, Sfântul Apostol Andrei ar fi
hirotonit ca episcop la Odyssos sau Odessos
(Varna de azi), pe ucenicul său Amplias, pe care
Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare an la
30 octombrie. Probabil este Amplias cel amintit
de Sfântul Apostol Pavel în epistola către 
Romani (16, 8). Prezenţa colindelor, legendelor,
obiceiurilor din Dobrogea, închinate Sfântului

Andrei, întăresc credinţa că acesta a vestit
Evanghelia lui Hristos în ţara noastră.

Sfântul Andrei a murit ca martir
la Patras. Deşi nouă ne este

cunoscută tradiţia care afirmă că
Apostolul Andrei a murit pe o

cruce în formă de X, se susţine
că această tradiţie datează din
secolul al XIV-lea. Nu se
cunoaşte data martirizării.
Unii istorici o fixează în tim-
pul persecuţiei împăratului
Nero, prin anii  64-67, alţii în
vremea persecuţiilor iniţiate
de Domiţian (81-96).

În anul 357, moaştele Sfân-
tului Andrei au fost aşezate în

Biserica Sfinţilor Apostoli din
Constantinopol, cu prilejul

sfinţirii acestei biserici. Cardinalul
Petru de Capua va duce moaştele

Sfântului Andrei în Italia, în catedrala din
Amalfi, în timpul Cruciadei a IV-a. 

În anul 1462, în vremea papei Pius al II-lea,
capul Sfântului Andrei ajunge la Roma, iar de
aici a fost dus în Catedrala din Patras, în biserica
cu hramul Sfântul Andrei.

Peştera în care se crede că a vieţuit Sfântul
Apostol Andrei, cât timp a propovăduit pe teri-
toriul românesc, se află la aproximativ 4 kilo-
metri sud-est de localitatea Ion Corvin, judeţul
Constanţa. În actuala biserică din peşteră, în
pronaos, într-o nişă, se află un fel de pat, scobit
iniţial în piatră, despre care tradiţia spune că pe el
se odihnea apostolul Andrei. În vara anului 1944,
Peştera transformată în biserică a fost sfinţită de
către Episcopul Tomisului, Chesarie Păunescu.
La scurt timp după aceasta, trupele ruseşti in-
vadatoare au distrus-o. Abia după 1990, prin
râvna cuviosului monah Nicodim Dincă, bise rica
a fost refăcută şi redată cultului. Astăzi, mii de
credincioşi vin aici pentru a se ruga pe locul unde
a trăit Apostolul Andrei.

Sfântul Andrei – Apostolul românilor
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HOROSCOP 2017
Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Viață
socială și
personală

În 2017 te vei axa mai mult pe dezvoltarea
personală. Vei simți nevoia să evoluezi, în loc
să te complaci în aceeași rutină care te-a ținut

pe loc până acum. 
Toate acțiunile tale vor 5 direcționate către 

viitorul tău și vei căpăta o perspectivă mai bună
asupra vieții tale de până acum. 

Vei gândi mai matur și vei lua câteva decizii im-
portante cu privire la anumite relații din viața
ta. Nu te teme să îi îndepărtezi pe cei care vor

sta în calea libertății, independenței și
dezvoltării tale personale. 

Toate aceste eforturi se vor vedea la
sfârșitul anului, când vei și culege

roadele acestor schimbări 
binevenite.

Dragoste
Viața amoroasă va avea de

suferit în 2017. 
Posesivitatea ta și atitudinea

insensibilă vor 5 o mare problemă
pentru relația de cuplu. 

Este mai bine să discuți cu persoana
iubită și să dai la o parte orice

neînțelegere care v-ar putea afecta relația.
Spre jumătatea anului, perspectiva ta
asupra vieții de cuplu se va schimba.

Astfel, nativii din Săgetător care nu sunt
pe deplin mulțumiți de actuala relație își

vor căuta un nou partener/o nouă
parteneră, așa că viața lor de cuplu va
suferi multiple 6uctuații în acest an. 

Sfârșitul de an te va ajuta să îți dai
seama ce anume dorești de la o

relație, astfel vei căpăta mai
multă încredere în tine și nu

te vei mai lăsa
in6uențat/ă de

trecut.

Carieră și bani
Abilitatea de a percepe și de a asimila noi informații îți va 5 de folos în 2017.

În acest an vei avansa mai rapid în carieră, deoarece vei avea o nouă doză de curaj
și vigoare de care te vei folosi să înfrunți toate obstacolele. Îți vei arăta importanța la
locul de muncă, acesta devenind noua ta prioritate, dar nu trebuie să te suprasoliciți.

Colegii tăi nu vor arăta același entuziasm ca și tine și e mai bine să nu iei în seamă acest 
aspect, altfel ai putea deveni mai pesimist/ă și vor apărea și câteva rezultate negative. 

Spre jumătatea lui 2017 poate chiar va trebui să iei o pauză de la muncă, mai ales dacă îți va
afecta sănătatea. 

Trebuie să înveți cum să lași grijile în urmă, pentru rezultate mai bune, atât în viața
profesională, cât și în cea personală. Cu siguranță, vor 5 și câteva lecții de învățat din această

experiență. În 2017, Săgetătorii se vor bucura de un an 5nanciar bogat. 
Vei avea și un bun control asupra bugetului tău și îți vei putea atinge aspirațiile 5nan-

ciare, dar 5i atent/ă și la cheltuieli. Jumătatea acestui an va necesita ca tu să îți faci 
anumite calcule și restructurări în acest departament. 

Cheltuielile familiale se vor mări considerabil. Cu toate acestea, nu vei avea
mari probleme 5nanciare, iar sfârșitul lui 2017 ar putea chiar să îți

aducă și câteva câștiguri la care nu te așteptai. 
Acum te poți relaxa!



Integrame • Integrame • Integrame
Secție

Verde
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Noiembrie şi-a pus amprenta
Pe oameni, câmpuri şi copaci…

Aş îndrăzni să-ntreb, iubito,
Cu glas de brumă: „ce mai faci?”

Priveşti pe geam copaci scheletici,
Sau sub povara toamnei taci?

Ori, înfrângând răceala brumei,
Prin parc, pe frunze moarte calci?

Eu? Stau privind strada pustie
Albită de-al brumei argint…
Şi primăvară-aş vrea să 3e –

Şi-ncerc mireasma să i-o simt.

Dar vântul rece-mi dă de veste
- Cu sârg, să-mi spulbere visări –

Că nori, cu mohorâte creste,
Mi-aduce dinspre alte zări.

Da-n frigul camerei, deodată,
Îmi fulgeră-n priviri o stea –

Şi inima mi se-aprinde-ndată,
Gândind frumos făptura ta.

Şi, astfel, noiembrie devine
În su4etu-mi, 3rav april

Şi cu avânt trimit spre tine
Iubire pură – de copil.

Iar viaţa mea, ce-au doborât-o,
Tristeţea grea, gândiri pustii,
Visând la chipul tău, iubito,

Se-nalţă-n vise azurii.

Hei, dar tu ştii că primăvara
Inimii mele-ai fost – rămâi…

Şi atât cât vieţii mi-o 3 sfoara –
Eşti ultima şi cea dintâi,

Iubire…căci nici toamna tâmpă,
Nici iarna grea, zăpezi cernând,
Deşi cu rău frig mă înghimpă –

Nicicum nu mi-te-or lua din gând…

Noiembrie
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DECEMBRIE – UNDREA
(31 de zile; ziua are 9 ore, noaptea 15 ore)

1 V Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum)
2 S Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Ier. Solomon, arhiepiscopul Efesului (Dezlegare

la peşte)
3 D †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani; Sf. Proroc Sofonie (Dezlegare la

peşte)
Duminica a 31-a după Rusalii; Ap. 1 Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43 (Vindecarea
orbului din Ierihon); glas 1, voscr. 4

4 L † Sf. Mare Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la peşte)
5 M †) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie (Dezlegare la peşte)
6 M †) Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la

peşte)
7 J †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ier. Ambrozie, episcopul Mediolanului

(Dezlegare la peşte)
8 V Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic şi Onisifor
9 S Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului 

Samuel (Dezlegare la peşte)
10 D Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la peşte)

Duminica a 27-a după Rusalii; Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 (Tămăduirea 
femeii gârbove); glas 2, voscr. 5

11 L Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou 
12 M †) Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte)
13 M †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxentie, 

Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia din Siracuza
14 J Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie                                                                                                  
15 V Sf. Sfinţit Mc. Elefterie, episcopul Iliriei, şi mama sa, Sf. Mc. Antia; Sf. Mc. Suzana
16 S Sf. Proroc Agheu; Sf. Teofana împărăteasa (Dezlegare la peşte)
17 D Sf. Proroc Daniel şi Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte)

Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi după trup ai Domnului); Ap. Sf. Strămoşi:
Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiţi la cină); glas 3, voscr. 6

18 L †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiepiscopul 
Ierusalimului (Dezlegare la peşte)

19 M Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Aglaia; Sf. Ier. Grichentie, episcopul Etiopiei
20 M Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul 

Antiohiei
21 J Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle
22 V †) Sf. Ier. Petru Movilă, mitropolitul Kievului; Sf. Mare Mc. Anastasia (Zi aliturgică)
23 S Sfinţii 10 Mucenici din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiepiscopul Neocezareei 
24 D Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului)

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului); Ap. Evrei
11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 4, voscr. 7

25 L (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)
26 M †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana; Sf. Sfinţit

Mc. Eftimie Mărturisitorul, episcopul Sardei                                                                                                                   
27 M † Sfântul Ap., întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul (Harţi)
28 J Sfinţii 20.000 de Mucenici din Nicomidia 
29 V Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu (Harţi)
30 S Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora; Sf. Cuv. Leon 
31 D Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes

(Slujba în noaptea trecerii dintre ani)
Duminica după Naşterea Domnului (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și
Iacob, ruda Domnului); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt); glas 5,
voscr. 8
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S-a întâmplat în luna decembrie
1 decembrie

Ziua Naţională a României

2 decembrie
Apare primul număr al revistei literare 

„Sămănătorul” (1901)

3 decembrie
Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabi-

lităţi

5 decembrie
S-a născut regizorul şi producătorul de ani-

maţie american Walt Disney (1901)

8 decembrie
Ziua Constituţiei României
S-a născut prozatoarea Hortensia Papadat-

Bengescu (1876)

9 decembrie

Ziua Internaţională împotriva Corupţiei

10 decembrie
Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
A murit chimistul suedez Alfred Nobel. Înte-

meietorul fundaţiei care acordă, începând cu
1901, Premiile Nobel (1896)

A murit dramaturgul, romancierul şi poetului
italian Luigi Pirandello, laureat al Premiul Nobel
pentru Literatură în anul 1934 (1936)

11 decembrie
S-a născut romancierul egiptean Naghib

Mahfuz, primul scriitor de limbă arabă laureat al
Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1988
(1911)

14 decembrie
A murit scriitorul I.(oan) Al.(exandru) Bră-

tescu-Voinești (1946)

16 decembrie
Exploratorul norvegian Roald Amundsen

atinge Polul Sud (1911)

20 decembrie
S-a născut publicistul, poetul şi prozatorul

Constantin Mille (1861)

22 decembrie
A murit poetul Nicolae Labiș (1956)

24 decembrie
S-a născut poetul şi eseistul spaniol Juan

Ramón Jimenez, Premiul Nobel pentru Litera-
tură în anul 1956 (1881)

26 decembrie
A murit scriitorul american Henry Miller (1980)

28 decembrie
S-a născut criticul şi istoricul literar Ioana

Em. Petrescu, cadru universitar la Facultatea de
Litere din Cluj-Napoca, renumit eminescolog.
(1941)

29 decembrie
A murit poetul german Rainer Maria Rilke

(René Karl Wilhelm Joseph Maria Rilke) (1926)

WWWWaaaallll tttt   DDDDiiii ssssnnnneeeeyyyy AAAAllll ffff rrrreeeedddd   NNNNoooobbbbeeeellll RRRRooooaaaa lllldddd   AAAAmmmmuuuunnnnddddsssseeeennnn
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Repere istorice
4/17 ianuarie 1918 - apare, la Paris, primul

număr din publicația săptămânală „La Rouma-
nie” care avea drept scop sprijinirea, în emigrație,
în plan publicistic și diplomatic a revendicărilor
românești.

23 ianuarie/5 februarie 1918 - ultimatum
adresat României de către Puterile Centrale, prin
care era somată ca, în termen de patru zile, să-și
facă cunoscute intențiile în vederea încheierii
păcii.

24 ianuarie/6 februarie 1918 - Chișinău. 
Sfatul Țării, întrunit în ședință solemnă, vo-
tează, în unanimitate, independența Republicii
Democratice Moldovenești. Consiliul Director
se dizolvă, puterea executivă fiind încredințată
unui Consiliu de Miniștri, sub președinția lui
Daniel Ciugureanu. „(…) Ne proclamăm, în
unire cu voința poporului, Republică Democra-
tică Moldovenească slobodă, de sine stătătoare și
neatârnată, având ea singură dreptul de a-și ho-
tărî soarta în viitor”, se spune în proclamația 
Sfatului Țării.

26 ianuarie/8 februarie 1918 - Guvernul I.I.C.
Brătianu - Take Ionescu demisionează, deoarece
consideră inacceptabilă încheierea unei păci 
separate. Aliații sfătuiesc România să tărăgăneze
tratativele.

28 ianuarie/10 februarie 1918 - România 
acceptă începerea tratativelor de pace cu Puterile
Centrale.

29 ianuarie/11 februarie 1918 - se formează un
nou guvern, în frunte cu generalul Alexandru
Averescu, având ca principal obiectiv tergiversa-
rea, pe cât posibil, a încheierii păcii cu Puterile
Centrale și crearea unor premise favorabile
obținerii unei păci onorabile.

11/24 februarie 1918 - Plenipotențiarii Pute-
rilor Centrale impun primului ministru, genera-
lul Alexandru Averescu, trei condiții principale
ale încheierii păcii: cedarea întregului teritoriu al
Dobrogei, până la Dunăre, importante rectificări
de frontieră în zona Porților de Fier, în Valea Jiu-
lui și între Vatra Dornei și Câmpulung Moldo-
venesc, precum și grele concesiuni economice.

18 februarie/3 martie 1918 - inaugurarea, la
Chișinău, a Universității Populare Moldo ve neș ti,

sub președinția lui Pan Halippa, care s-a ocupat
de organizarea de conferințe, de întâlniri cu 
oameni de cultură, de ținerea de prelegeri, con-
sacrate în special studierii istoriei românilor din
Basarabia.

20 februarie/5 martie 1918 - se semnează, la
Buftea, Tratatul preliminar de pace între Româ-
nia și Puterile Centrale, pe baza căruia încep la
București, la 9/22 martie, tratativele în vederea
încheierii păcii, pe următoarele baze: cedarea
Dobrogei până la Dunăre, Puterile Centrale 
urmând să amenajeze un drum comercial între
România și Constanța; rectificări de frontieră în
favoarea Austro-Ungariei; impunerea unor grele
condiții economice etc.

27 februarie/12 martie 1918 - plecarea misiu-
nii franceze din România.

3/16 martie 1918 - Bălți. Adunarea generală a
zemstvei din districtul Bălți adoptă, în unanimi-
tate, o moțiune în care se spune: „Proclamăm 
astăzi în mod solemn (…) în fața lui Dumnezeu
și a întregii lumi, că cerem unirea Basarabiei cu
Regatul României sub al cărei regim cons ti -
tuțional și sub ocrotirea legilor ei (…) vedem
siguranța existenței noastre naționale și a
propășirii economice”.

5/18 martie 1918 - demisia guvernului condus
de generalul Alexandru Averescu. Regele Ferdi-
nand îl însărcinează pe Alexandru Marghiloman
cu formarea unui nou guvern, cu speranța că
șeful conservatorilor, grație încrederii ce inspira
Puterilor Centrale, va putea încheia o pace în
condiții mai ușoare.

9/22 martie 1918 - încep tratativele de pace de
la Cotroceni între România și Puterile Centrale.

27 martie/9 aprilie 1918 - la Chișinău, Sfatul
Țării întrunit în ședință solemnă votează unirea
Basarabiei cu Țara-Mamă, România (86 voturi
pentru, trei împotrivă, 36 abțineri și 13 absenți).
După anunțarea rezultatului votului de către Ion
Inculeț, președintele Sfatului Țării, primul minis-
tru Alexandru Marghiloman, aflat la Chișinău, îm-
preună cu alți reprezentanți ai guvernului român,
este invitat la tribuna de la care declară: „În numele
poporului român și al Regelui Ferdinand I, iau act
de unirea Basarabiei cu România de aici înainte și în
veci! Trăiască România Mare!”.

1 Decembrie 1918 – 
cum s-a făcut Marea Unire

La 1 decembrie 1918 a avut loc unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și
Maramureșului cu România. România întregită s-a realizat într-un context istoric 
deosebit, prin trei momente succesive, pe cale democratică, prin adunări cu caracter 
reprezentativ: unirea Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei cu țara-mamă.
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9/22 aprilie 1918 - Decret regal de ratificare a
Hotărârii de unire a Basarabiei cu România,
semnat de Ferdinand I, regele României, și con-
tra semnat de Alexandru Marghiloman, pre -
ședintele Consiliului de Miniștri.

17/30 aprilie 1918 - înființarea, la Paris, a „Co-
mitetului național al românilor din Transilvania
și Bucovina”, sub președinția lui Traian Vuia, iar
mai apoi a dr. Ion Cantacuzino; a militat pentru
dobândirea independenței Transilvaniei și uni-
rea acesteia cu România.

24 aprilie/7 mai 1918 - semnarea Tratatului de
pace de la București și a anexelor sale dintre 
România, pe de o parte, și Germania, Austro-
Ungaria, Bulgaria, Turcia, pe de altă parte. 

22 iunie/5 iulie 1918 - se înființează, la 
Washington, din inițiativa lui Vasile Stoica, Liga
Națională Română, cu scopul de a face propa-
gandă în jurul problemei românești; la 13 septem-
brie, fuzionează cu Comitetul Național Român.

24 august/6 septembrie 1918 - se creează, la
Paris, Consiliul Național Român Provizoriu,
care, în 20 septembrie/3 octombrie, a proclamat
formarea Consiliului Național al Unității 
Române.

29 septembrie/12 octombrie 1918 - Comitetul
Executiv al Partidului Național Român din
Transilvania, întrunit la Oradea, adoptă în una-
nimitate o declarație, redactată de Vasile Goldiș,
privind hotărârea națiunii române din Transilva-
nia de a se așeza „printre națiunile libere”, în te-
meiul dreptului ca fiecare națiune să dispună
liber de soarta sa. Se revendică recunoașterea
conducerii P.N.R. ca organ provizoriu de condu-
cere a Transilvaniei. Se constituie un „Comitet
de acțiune”, cu sediul la Arad, avându-l în frunte
pe Vasile Goldiș.

5/18 octombrie 1918 - Declarația de
independență a Transilvaniei, adoptată în
ședința de la Oradea, este citită în Parlamentul
de la Budapesta de dr. Alexandru Vaida-Voevod.

14/27 octombrie 1918 - Deputații români bu-
covineni din Parlamentul vienez, foștii deputați
din Dieta Bucovinei, primarii români din
localitățile Țării de Sus a Moldovei, împreună cu
alți reprezentanți ai provinciei istorice s-au în-
trunit în Sala Mare a Palatului Național din
Cernăuți și au hotărât constituirea Adunării
Constituante. Adunarea alege un Consiliu
Național condus de Iancu Flondor, Dionisie
Bejan, Doru Popovici și Sextil Pușcariu -
vicepreședinți, Vasile Bodnărescu, Radu Sbierea
și Laurent Tomoioagă - secretari.

18/31 octombrie 1918 - Proclamarea Către
Națiunea Română, în care se aduce la cunoștință
opiniei publice constituirea Consiliului Național
Român Central ca unicul for de conducere al 

românilor transilvăneni, precum și principiile
sale de acțiune.

25 octombrie/7 noiembrie 1918 - Consiliul
Național Român Central hotărăște înființarea de
gărzi naționale și de gărzi civile sătești pe întreg
teritoriul locuit de români în Transilvania și Un-
garia, pentru „păstrarea liniștii și averii fiecăruia”.

5/18 noiembrie 1918 - Manifest către popoarele
lumii, prin care Consiliul Național Român Cen-
tral afirmă în fața opiniei publice mondiale dorința
românilor transilvăneni de a se uni cu România.

7/20 noiembrie 1918 - Manifest al Marelui
Sfat Național din Transilvania privind convoca-
rea la 18 noiembrie/1 decembrie a Marii Adunări
Naționale la Alba Iulia.

9/22 noiembrie 1918 - Consiliul Național
Român Central din Transilvania cere, ultimativ,
guvernului maghiar să-i recunoască puterea 
deplină asupra teritoriului Transilvaniei.

15/28 noiembrie 1918 - Congresul Bucovinei
hotărăște în unanimitate „Unirea necondiționată
și pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare
până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul
României”.

1 decembrie 1918 - are loc, în sala Casinei din
Alba Iulia, Adunarea Națională, cu participarea
a 1.228 de delegați (deputați) aleși. Gheorghe
Pop de Băsești, președintele Partidului Național
Român, declară Adunarea Națională de la Alba
Iulia „constituită și deschisă”. Vasile Goldiș
rostește cuvântarea solemnă, încheiată cu un
proiect de rezoluție, care începe cu cuvintele:
„Adunarea Națională a tuturor românilor din
Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați
prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia
în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea
acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de
dânșii cu România”. Proiectul de rezoluție este
adoptat cu ovații prelungite. Pentru cârmuirea
Transilvaniei, Adunarea Națională procedează la
alegerea unei adunări legislative numită Marele
Sfat Național, compus din 250 de membri;
acesta, la rându-i, va numi un guvern provizoriu
- Consiliul Dirigent. După adoptarea actului is-
toric al Unirii, cei peste 100.000 de participanți
la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia,
adunați pe Câmpul lui Horea, aprobă cu
aclamații entuziaste hotărârea de unire
necondiționată și pentru totdeauna a Transilva-
niei cu România. Unirea Transilvaniei cu Româ-
nia încheie procesul de făurire a statului național
unitar român, proces început în 1859, prin uni-
rea Moldovei cu Țara Românească, continuat
prin unirea Dobrogei în 1878, a Basarabiei în
martie 1918 și a Bucovinei în noiembrie 1918.
Suprafața României Mari: 295.049 km pătrați, cu
o populație de 16.500.000 de locuitori.
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Povestea celor 
două cupe

Cândva a trăit un om care-și dorea foarte mult
un /u. S-a rugat Sfântului Nicolae, cerându-i
ajutor pentru ca Dumnezeu să îi dea un /u.
Omul a promis că de-i va / îndeplinită
arzătoarea-i dorință va veni cu /ul său la biserică
și vor aduce o cupă lucrată din cel mai /n aur.
Curând, omului i s-a născut un /u și foarte bu-
curos a fost. A dat comandă să /e lucrată o cupă
din cel mai pur aur și să /e împodobită cu cele
mai frumoase și mai rare pietre prețioase. Când
cupa a fost gata, omul a văzut cât de /n și de fru-

mos era lucrată și nu s-a putut îndura să o dea așa
că a mai comandat o cupă.

Când băiatul a devenit adult, tatăl și /ul au
urcat într-o barcă și au navigat spre biserică pen-
tru a lăsa cupa promisă cu ani în urmă. Pe drum,
/ul, care ținea prima cupă, a căzut în apă și val-
urile l-au acoperit. Au încercat să îl salveze, l-au
căutat dar totul a fos în zadar: /ul se scufundase
și nu l-au mai găsit. Îndurerat și deznădăjduit,
omul și-a continuat drumul spre biserica Sfân-
tului Nicolae. S-a apropiat de altar și a pus acolo
cea de-a doua cupă. Nici bine n-a așezat-o, că a
și căzut. Omul o ridică și o pune din nou pe altar.
Cupa cade din nou, și mai departe. A treia oară
se întâmplă din nou. Uimiți, oamenii se adună să
vadă cupa. De /ecare dată când era așezată pe
altar cădea, ca și cum o mână nevăzută o arunca
departe, tot mai departe. La un momnet dat, /ul

care a căzut în apă intră pe ușa bisericii, purtând
cu el cupa originală. A povestit cum, căzând, se
scufunda rapid,  până când a apărut Sfântul
Nicolae și l-a salvat.

Foarte bucuros, tatăl a așezat pe altar ambele
cupe, în semn de mulțumire. De data aceasta n-a
mai căzut niciuna.

Povestea celor trei fete sărace
Cândva, trăia un nobil sărac care avea trei fete.

Pe atunci, fetele erau nevoite să aibă zestre dacă
voiau să se căsătorească și acest nobil nu avea de
unde să le dea bani.

Se spune că atunci când fata cea mare a ajuns
la vârsta măritișului Sfântul Nicolae a lăsat
noaptea un săculeț cu bani în casa lor. La fel s-a
întâmplat și în cazul celorlalte două fete, cărora
Sfântul le-a lăsat bani, aruncând săculeții pe
horn, să nu /e văzut - pentru că faptele bune, se
zice, trebuie să /e făcute pentru a nu / văzute de
cineva. Săculețul cu bani a ajuns într-o șosetă
pusă la uscat pe marginea căminului. Așa s-a
ajuns la obiceiul darurilor lăsate în ciorapi sau în
ghete…

A salvat viețile a trei
bărbați

Istoria vieții Sfântului Nicolae vorbește și 
despre o altă minune: a izbăvit de la moarte pe
trei bărbați năpăstuiți pe nedrept.

Pe când aceștia erau în închisoare au a0at de
timpul când aveau să /e omorâți și au chemat pe
sfânt în ajutor; i-au pomenit și de binefacerile ce
le făcuse cu alții, cum izbăvise de moarte pe alți
trei bărbați din Lichia.

Iar Sfântul Nicolae, cel grabnic spre ajutor și
gata spre apărare, s-a arătat în vis împăratului și
eparhului; pe eparh l-a mustrat pentru că a
defăimat împăratului pe cei trei bărbați, iar
împăratului i-a arătat și i-a dovedit că bărbații
aceia sunt nevinovați și că din pizmă au fost
pârâți că au uneltit împotriva lui.

Și așa i-a izbăvit Sfântul Nicolae de la moarte.

Legenda lui Moș Nicolae
Se spune că Moș Nicolae a existat cu adevărat în persoana episcopului din Myra - Lichia (pe me-

leagurile Turciei de astăzi), persoană cu frică și cu credință nețărmuită în Dumnezeu, care a trăit
în secolul al IV-lea. Lui Nicolae din Myra îi sunt atribuite numeroase fapte bune față de cei săraci
și năpăstuiți, dar și miracole. Provenind dintr-o familie înstărită, la moartea părinților a hotărât
să își folosească averea pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. El este cel care a întemeiat mănăstirea
Sionului, unde a și fost înmormântat. Din mormânt - se spune - a început să curgă mir tămăduitor.
Timp de sute de ani, mulţi pelerini au venit să se închine s.ntelor moaşte şi mulţi bolnavi şi-au
găsit vindecarea aici!
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Sfântul Ierarh Nicolae, cel mai cunoscut şi
iubit sfânt al Bisericii Ortodoxe, este cinstit pe
6 decembrie, ziua în care Sfântului Împărat
Constantin cel Mare i-a apărut în vis cerându-
i să ierte trei tineri nevinovaţi. Cei trei, guver-
natori locali, acuzaţi fără temei, de complot
împotriva împăratului, urmau să fie omorâţi a
două zi, însă acesta i-a eliberat.

Atât Biserica Ortodoxă, cât şi cea Romano-
Catolică îl serbează pe Sfântul Ierarh Nicolae,
cunoscut în toată lumea, fiind cinstit şi iubit
de credincioşii de pretutindeni.

Născut în jurul anului 280 şi trecut la cele
veşnice în jurul anului 345, el s-a născut într-o
familie bogată, în localitatea Patara, în provin-
cia Lichia, din partea asiatică a Turciei de as-
tăzi. A învăţat viaţa duhovnicească de la
unchiul sau, Nicolae, episcopul Patarelo, şi a
impresionat prin inteligenţă, blândeţe şi no-
bleţe sufletească. Pentru dreapta sa credinţă a
fost prins şi întemniţat împreună cu alţi creş-
tini. Om de o foarte mare cultură teologică,
adesea Sfântul Ierarh Nicolae este pus alături
de apostoli.

Sfântul Ierarh Nicolae a primit de la 
Dumnezeu darul facerii de minuni, fiind con-
siderat sfânt de popor chiar din timpul vieţii.
A salvat cetatea Mira de foamete, dar şi sufle-
tele a două fete ce ar fi urmat să-şi scoată fami-
lia din sărăcie dând cinstea pe desfrânare, după
ce le-a pus la fereastră câte o pungă cu bani.
Sfântul ar fi salvat de la naufragiu, prin rugă-
ciune, şi nişte marinari, iar de atunci aceştia îl
cinstesc şi îl consideră ocrotitorul lor.

Datorită minunilor pe care le-a făcut, Sfân-
tul Nicolae este cunoscut drept ocrotitor al
celor acuzaţi pe nedrept, al comercianţilor şi al
călătorilor, al fetelor nemăritate şi al mireselor
şi, în mod special, al copiilor. Toate aceste mi-
nuni, dar şi marea sa bunătate stau la baza con-
vingerii că Moş Nicolae aduce daruri în
noaptea de 5 spre 6 decembrie, mai cu seamă
că Sfântul şi-a împărţit toată averea moştenită
fără să păstreze nimic.

Cunoscut şi iubit încă din timpul vieţii sale,
ierarhul din Mira a început să fie cinstit mai
ales începând cu secolul al VI-lea, la peste
două sute de ani de moartea sa. Din secolul al

X-lea, cultul sfântului începe să se răspân-
dească repede şi în Apus, iar în perioada cru-
ciadelor, nenumărate Sfinte Moaşte au fost
luate din Răsărit şi duse în Apus.

Sfântul din Mira a început treptat să aibă
parte de un cult tot mai vizibil, multe dintre bi-
serici fiind împodobite cu fresce biografice ce
înfăţişează principalele momente din viaţa sa:
naşterea sfântului; sfântul învăţând carte,
lângă educator; hirotonia sfântului întru dia-
con; Sfântul Ierarh Nicolae aruncând bani în
casa celor două fete sărace; hirotonia sfântului
întru preot; sfântul învie un corăbier; hiroto-
nia sfântului întru episcop; sfântul în temniţă,
primind Evanghelia de la Hristos şi omoforul
de la Maica Domnului; sfântul tăind un copac
în care stăteau diavoli; sfântul scăpând de la
moarte pe cei trei tineri; sfântul dărâmând o
capişte idolească; sfântul apărând în vis împă-
ratului Constantin şi lui Avlavie; adormirea
sfântului.

Sfântul Ierarh Nicolae, 
mare făcător de minuni
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Ziua Constituţiei României se sărbătoreşte pe
8 decembrie. Constituţia României, prima de
după Revoluţia din decembrie 1989, a fost adop-
tată de Adunarea Constituantă la 21 noiembrie
1991 şi aprobată prin referendumul naţional de
la 8 decembrie, acelaşi an, cu o majoritate semni-
ficativă: din numărul de 10.948.468 de partici-
panţi, 77,3% au răspuns afirmativ, 20,49%
negativ, voturile nule reprezentând 2,3%.

Elaborarea, dezbaterea şi adoptarea noii Con-
stituţii a României au durat un an şi jumătate.

În martie 1990, Consiliul Provizoriu de Uni-
une Naţională decidea, prin Legea electorală, ca
viitorul Parlament să funcţioneze, în principal,
ca Adunare Constituantă. Prima întrunire a

Adunării Constituante a avut loc la 11 iunie
1990, când a fost desemnată Comisia Constitu-
ţională pentru elaborarea proiectului de Consti-
tuţie. Comisia, condusă de Antonie Iorgovan,
cadru universitar la Facultatea de Drept, număra
23 de parlamentari şi 5 experţi - personalităţi ale
învăţământului juridic românesc şi jurişti cu 
activitate îndelungată.

În intervalul iunie 1990 - ianuarie 1991, Co-
misia a redactat tezele proiectului de Constitu-
ţie, iar la 13 februarie 1991 acestea au fost
prezentate Adunării Constituante, care le-a dez-
bătut până în iunie 1991. Între 15 iulie şi 1 august
1991, grupurile parlamentare sau parlamentarii,
individual, au înaintat amendamentele la textul
rezultat după dezbateri. Împreună cu cele peste

1.000 de amendamente aduse, proiectul a fost din
nou supus dezbaterilor în Adunarea Consti-
tuantă, în intervalul 10 septembrie - 18 noiem-
brie 1991, pentru ca, la 21 noiembrie, să fie
adoptat prin vot nominal. 

Problema votului final a fost cea care a aprins
spiritele încă din prima zi a dezbaterilor. Majori-
tatea dorea vot deschis, iar opoziţia vot secret. 

Votul decisiv asupra noii Constituţii a fost dat
la 21 noiembrie 1991, la Bucureşti, deşi iniţial se
propusese să aibă loc la Alba Iulia, prima Capi-
tală a statului român unitar. Din totalul de 510
parlamentari, au fost prezenţi 509, din care 414
s-au pronunţat „pentru” şi 95 „împotrivă”. 

FSN, PUNR şi reprezentanţii minorităţilor
altele decât cea ma-
ghiară au votat „pen-
tru”, cu câteva excepţii.
PNŢCD şi PNL s-au
pronunţat împotrivă,
iar UDMR a votat în
bloc „împotrivă”. Votul
nominal a fost pecetluit
prin semnătură. 

Noua Constituţie a
fost publicată în Moni-
torul Oficial al Româ-
niei, Partea I, nr. 233,
din 21 noiembrie 1991. 

După patru ani de la
adoptarea Constituţiei
României, la 13 noiem-
brie 1995, deputaţii au
adoptat, în cadrul şe-
dinţei Camerei Depu-

taţilor, propunerea legislativă privind
proclamarea „Zilei Constituţiei României” pen-
tru data de 8 decembrie. Plenul Senatului a apro-
bat, la 5 decembrie 1995, iniţiativa legislativă a
Camerei privind proclamarea „Zilei Constituţiei
României” (Legea nr. 120/8 decembrie 1995). 

Constituţia adoptată în 1991 a fost modificată
şi completată prin Legea de revizuire a Consti-
tuţiei României nr. 429/2003. 

Aceasta a fost aprobată prin referendumul 
naţional din 18-19 octombrie 2003 şi a intrat în
vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publi-
cării în Monitorul Oficial al României a Hotă-
rârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22
octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului
referendumului.

Ziua Constituției României



     
     

       
      

      
        

      
     

    
     

        
      

      
     

     

       
      

     
     
      

        
      

 
       
      

        
     

          
    

     
      

       
     

       
        

    
        

       
        

       
        

        
        

       
      

    
   
   

   
   

 
    

  
   

  
  

   
   

    
    

    
 
   

   
   

  
   

    
        
       

    
      

      
       

    
      

        
        

       
      

    

  

275

Ziua internațională a drepturilor omului este
marcată în întreaga lume la 10 decembrie. La
această dată, în 1948, Adunarea Generală a
Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală
a Drepturilor Omului. Declarația stipulează că
toți oamenii s-au născut cu drepturi egale și 
inalienabile și cu libertăți fundamentale.

Textul Declarației Universale a Drepturilor
Omului a fost adoptat în 10 decembrie 1948, la
Paris, de către Adunarea Generală a Organizației
Națiunilor Unite (ONU). Declarația a fost adop-
tată de 58 de state membre ale Adunării Gene-
rale a ONU, existând mai multe țări care s-au
abținut: URSS, țările din Europa de Est, Africa

de Sud și Arabia Saudită. Declarația a constituit
o necesitate a acelei perioade, după șase ani de
război și milioane de vieți masacrate în timpul
holocaustului. Statele care au elaborat textul și l-
au adoptat au considerat necesară existența unui
set de „reguli” care să stabilească anumite drep-
turi și libertăți universal valabile și recunoscute,
astfel încât să se evite cazuri continue și com-
plexe de încălcare a acestora, așa cum se întâm-
plase cu patru ani înainte, în timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial. Declarația a fost redac-
tată, într-o oarecare măsură, după modelul
Declarației franceze a drepturilor omului și
cetățeanului din 1789 și a Declarației de
independență a Statelor Unite din 1776.

Printr-un act istoric, Adunarea le-a cerut tu-
turor țărilor membre să publice textul
Declarației, care, ulterior, să fie „distribuit,
expus, citit și comentat în școli și alte instituții de

învățământ, fără deosebiri ținând de condiția po-
litică a țărilor sau teritoriilor”. Documentul are
un preambul și 30 de articole care definesc prin-
cipalele drepturi ale ființei umane.

Ulterior, Declarația a fost completată cu
Convenția privind Eliminarea Tuturor Formelor
de Discriminare Rasială (1965), Convenția
Internațională asupra Drepturilor Politice și Ci-
vile (1966), Convenția pentru Eliminarea Tutu-
ror Formelor de Discriminare Împotriva
Femeilor (1979), Convenția Împotriva Torturii
(1984), Convenția Împotriva Apartheid-ului
(1985), Convenția Drepturilor Copilului (1989)
etc.

Declarația nu este un
tratat internațional ce ar
implica consecințe juridice
în cazul încălcării acesteia,
fiind concepută ca un
„ideal comun atins pentru
toate popoarele și na -
țiunile”. 

Aceasta a devenit cu
timpul un document de
referință spre care tind sta-
tele și conform căruia se
verifică modul în care se
respectă drepturile omului
în diferite state ale lumii,
prevederile acesteia fiind
ulterior preluate și extinse
în diferite tratate in -

ternaționale. Printre drepturile garantate de
declarație sunt:

• drepturi civile – dreptul la viață, libertatea și
securitatea persoanei, viață privată și de familie,
inviolabilitatea locuinței, secretul cores pon -
denței, onoare și demnitate, libera circulație, că-
sătorie și întemeierea familiei, întrunire pașnică;

• drepturi politice – dreptul la azil, cetățenie,
alegeri;

• drepturi economice – dreptul la proprietate,
retribuție egală pentru munca egală;

• drepturi procedurale – dreptul de a fi un 
subiect de drept, dreptul la recurs efectiv, la un
proces echitabil;

• drepturi sociale – asigurări sociale, muncă,
dreptul de a înființa sindicate, dreptul la odihnă
și timp liber, la un nivel de trai decent, asigurare
în caz de boală, șomaj, văduvie, bătrânețe, 
dreptul la educație.

Ziua Internaţională a 
Drepturilor Omului
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Poetul Nicolae Labiș s-a născut în 2 decem-
brie 1935, la Poiana Mărului, comuna Mălini,
județul Baia, în prezent județul Suceava, și a de-
cedat în 22 decembrie 1956, la București. Criticul
Eugen Simion l-a supranumit „buzduganul unei
generații”.

Nicolae Labiș a fost Cul învățătorilor Eugen și
Ana-ProCra, iar școala primară o începe în satul
natal în clasa mamei sale. În timpul celui de-al
Doilea Război Mondial tatăl pleacă pe front, iar
familia se refugiază în comuna Mihăești, satul
Văcarea, lângă Câmpulung-Muscel. În mai
1945, familia se întoarce în Moldova și se
stabilește la Mălini.

A urmat Liceul „Nicu Gane” din
Fălticeni între anii 1947-1951,
perioadă în care scrie versuri, iar
la sfârșitul lui 1950 participă la o
consfătuire a tinerilor scriitori
din Moldova, în calitate de 
secretar al cenaclului literar
din Fălticeni, care are loc la
Iași, unde se remarcă după ce
recită poezia „Fii dârz și luptă,
Nicolae!”, poezie care-i va C
publicată în „Iașul nou” și în
ziarul „Lupta poporului” din
Suceava.

În mai 1951 a obținut pre-
miul întâi la Olimpiada
națională de limba română care a
avut loc la București, iar cu această
ocazie câștigă admirația redactorilor
revistei „Viața Românească”, care-i
publică poezia „Gazeta de stradă”.

În ianuarie 1952, la inițiativa lui Constantin
Ciopraga, Labiș a fost transferat la Liceul „Mi-
hail Sadoveanu” din Iași, unde a devenit
conducătorul cenaclului literar.

La data de 15 septembrie 1952, Labiș a început
să urmeze cursurile de la Școala de Literatură și
Critică Literară „Mihai Eminescu” din
București, unde i-a avut ca profesori pe Mihail
Sadoveanu, Tudor Vianu și Camil Petrescu, iar
printre colegi pe Florin Mugur, Lucian Raicu,
Ion Gheorghe, Doina Sălăjan și Gheorghe 
Tomozei. Aici s-a impus, grație înzestrării sale
poetice și intelectuale excepționale, ca lider de
opinie.

Deși a îmbrățișat, la început, ideile regimului
comunist de guvernământ, cântându-i laude
într-un număr de poezii, devenind o stea în
cadrul partidului, în februarie 1953, departa-
mentul său a purtat discuții cu privire la presu-

pusele lui „abateri de la moralitatea școlii și
disciplină”. În primăvara anului 1954, în cadrul
Uniunii Tineretului Muncitor (UTM) au avut
loc de asemenea discuții despre comportamentul
său și s-a decis expulzarea sa din rândurile
organizației. Cu toate acestea, pedeapsa nu a fost
conCrmată de organele superioare.

La absolvire a fost angajat de către revista
„Contemporanul”, apoi de „Gazeta literară”. În-
cepând din toamna lui 1955 urmează cursurile
Facultății de Filologie a Universității din

București, însă renunță după doar un semes-
tru. Poemul său „Moartea Căprioarei”

apare în „Viața Românească” în acest
an.

În anul 1956 participă la o
conferință pe țară a tinerilor

scriitori, publică două volume,
„Puiul de cerb” și „Primele iu-
biri”, și pregătește pentru
tipar cel de-al treilea volum,
„Lupta cu inerția”, care-i va
C publicat postum în anul
1958.

În noaptea de 9 spre 10
decembrie 1956, la scurt
timp după aniversarea îm-

plinirii a 21 de ani, Labiș, care
petrecuse câteva ore în compa-

nia unor cunoștințe și con-
sumând țuică la Casa Capșa și

apoi la restaurantul Victoria, a
fost victima unui grav accident de

tramvai.
După ce i-a fost refuzată internarea la

spitatele Colțea și Central, spre zorii zilei de 10
decembrie a fost internat la Spitalul de Urgență.
Acolo, de pe patul de spital, i-a șoptit un poem
prietenului său, scriitorul Aurel Covaci, poem
care a fost inclus în volumul postum „Lupta cu
inerția”.

În ciuda eforturilor medicilor și o mobilizare
spirituală a colegilor săi scriitori, cunoștințe și
prieteni, starea lui s-a înrăutățit, iar la 22 decem-
brie 1956, la ora 2 dimineața, a decedat. Dr.
Firică, medicul care s-a ocupat de cazul lui Labiș,
a declarat: „Mi-a revenit trista sarcină să constat,
încă de la primul examen, că accidentatul nu avea
nici o șansă: măduva era complet secționată. Tot
ce puteam face era să-i prelungim viața cu câteva
zile”.

Trupul neînsuDețit a fost depus pentru ul-
timele omagii la Casa Scriitorilor. A fost înmor-
mântat la cimitirul Bellu.

Nicolae Labiș - „buzduganul 
unei generații”
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Poeme de Nicolae Labiș
Am iubit... 

Am iubit de când mă ştiu
Cerul verii, străveziu,
Despletitele răchite,

Curcubeiele pe stânci
Ori pădurile adânci

Sub ger alb încremenite.
Mi-a fost drag pe bărăgane

Să văd fetele morgane
Ori pe crestele din munte
Joc de trăsnete rotunde,

Scurgerea cocorilor,
Pacea înălţimilor,

Semeţia pinilor
Plini de scama norilor.

Am iubit iubirea pură,
Floare roşie pe gură
Şi în inimă arsură,

În priviri zăpezi candide
Şi-n piept voci necontenite.

M-a înfiorat ades
Tot ce gândurile ţes:

Pe al filelor polei
Dansuri repezi, legănate,
De pe arcuri înstrunate,

Săgetarea de idei...

Toată-această măreţie
Ne-a fost dată din vecie...

Dans 
Toamna îmi îneacă sufletul în fum...

Toamna-mi poartă în suflet roiuri de frunzare.
Dansul trist al toamnei îl dansăm acum,

Tragică beție, moale legănare...

Sângeră vioara neagră-ntre oglinzi.
Gândurile-s moarte. Vrerile-s supuse.

Fără nici o șoaptă. Numai să-mi întinzi
Brațele de aer ale clipei duse.

Ochii mei au cearcăn. Ochii tăi îs puri.
Câtă deznădejde pașii noștri mână!

Ca un vânt ce smulge frunza din păduri,
Ca un vânt ce-nvârte ușa din țâțână...

Mâine dimineață o să fim străini,
Vei privi tăcută mâine dimineață

Cum prin descărnate tufe, în grădini,
Se rotesc fuioare veștede de ceață...

Și-ai să stai tăcută cum am stat și eu,
Când mi-am plâns iubirea destrămată-n toamnă,

Și-ai s-asculți cum cornul vântului mereu
Nourii pe ceruri către zări îndeamnă.

Pe când eu voi trece sub castani roșcați,
Cu-mpietrite buze, palid, pe cărare,
Și-or să mi se stingă pașii cadențați - 
În nisip, scrâșnită, lasă remușcare...

Am mers ca doi tovarăși, alături și pereche,
Împlătoșați, cu caii ureche la ureche.

De-am căuta acum iubirea dintre noi

Am mai afla ecoul galopului pierdut
Acolo unde apa străpunge stânci de fier
Și unde cu oroarea abia ascunsă-n suflet

Te-ai avântat alături de mine mai departe
Și-ai râs cand mii de codri în tine tremurau...

Am mai afla podișul înconjurat de colți,
Răsfrânt în amintire, când toropit de drum

Mă tolăneam în ierburi privind grăbiții nouri,
Iar tu loveai cu varga o viperă cu corn
Ce unduia atrasă de fața mea umbrită.

Și am aflat troianul greșelilor din noi.

Ți-ai risipit iubirea în ritmuri și în rime,
Schimbând-o-n bucurie și-n tragice neliniști,

Iar eu am zăvorât-o în mine după firea
Întunecată-a omului de munte.

De-am căuta acum iubirea dintre noi

Am mai găsi doar colbul cernut în drum pe fețe,
Și duioșia tristă ne-ar lumina un zâmbet.

Sunt încă alte lanțuri de munți în fața noastră,
Oștenii înălțimii le împânzesc urcând,

Aceeași stea polară le scapără pe coifuri.

Drum bun! Să dea norocul să ne mai întâlnim.
Azi, fără șovăire ne dezlegam și mândri,

Precum atunci când fost-am alături și pereche,
Împlătoșați, cu caii ureche la ureche.

Creion
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Biserica Ortodoxă sărbătoreşte la 25 decem-
brie Naşterea Domnului şi Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos.

Acest eveniment a avut loc într-o peşteră din
Betleemul Iudeii. Atunci, împărat al Imperiului
Roman era Octavian Augustus (27 î.d.-14 d.Hr.)
în timp ce guvernator al provinciei Siria, de care
ţinea şi Iudeea, era Quirinius, iar rege în Iudeea
era Irod Idumeul (37 î.d.-4 d.Hr.). Evenimentul
naşterii Mântuitorului s-a întâmplat către sfâr-
şitul domniei lui Irod, fiind fixat de către Sfântul
Dionisie Exiguul în anul 753 de la întemeierea
Romei, de când se numără anii erei creştine. 
Deasupra locului Naşterii Domnului din
Betleem străjuieşte, de peste 1.600 de
ani, biserica ctitorită de Sfânta Îm-
părăteasă Elena în secolul IV. În
relatările Sfintelor Evanghelii,
aflăm istoria Nașterii Domnu-
lui și Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. Sfânta Fe-
cioară Maria locuia în micul
orăşel Nazaret. Bătrânul
Iosif, logodnicul Fecioarei
Maria, era un bărbat
„drept”, după cuvintele
Evanghelistului Matei, din
neamul lui David. Numele
lui Iosif se traduce prin
„Iahve să adauge”, iar meseria
sa era aceea de dulgher. Se pare
că locul de origine al lui Iosif era
cetatea Nazaretului în care Iisus
avea să copilărească. Deci, atât Iosif
logodnicul, cât şi Sfânta Fecioară tre-
buia să se înscrie în oraşul strămoşului
David, adică în Betleem. Aici, nu au găsit nică-
ieri loc de adăpost pentru că veniseră foarte mulţi
iudei originari din această localitate pentru a se
înscrie la recensământul organizat de Imperiul
Roman. La ieşirea din Betleem, dincolo de
poarta din spre miazăzi s-au oprit. Aici, au găsit
o peşteră care slujea drept staul pentru vite. S-au
adăpostit în acest loc, unde, în sărăcia cea mai
desăvârşită, Sfânta Fecioară Maria a adus pe
lume pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfân-
tul Evanghelist Matei istoriseşte de venirea ma-
gilor de la Răsărit cu aur, smirnă şi tămâie, de
înşelarea lui Irod, de fuga în Egipt, de uciderea
pruncilor, de întoarcerea de acolo după moartea
lui Irod şi aşezarea în Nazaret. Toate acestea,
pentru ca să dovedească marele adevăr că Iisus
este Fiul lui Dumnezeu şi Răscumpărătorul cel
vestit de proroci. Naşterea lui Hristos este un
eveniment istoric, pentru că se petrece într-o
anumită epocă, pe vremea când în Imperiul
Roman domnea Cezarul Augustus, iar în Iudeea

guverna Irod. Sfinţii Evanghelişti insistă în ac-
centuarea caracterului istoric al evenimentului,
pentru că vor să arate că Hristos a fost o perso-
nalitate istorică, ceea ce înseamnă că a luat cu
adevărat trup omenesc şi că întruparea nu a fost
o presupunere sau o închipuire. De Crăciun, săr-
bătorim Naşterea lui Hristos, dar, în acelaşi timp,
trăim faptele legate de Naştere şi în chip tainic,
în inima noastră, pentru că atunci când vieţuim
în Biserică, trăim şi suntem părtaşi la toate sta-
diile sfintei întrupări a Domnului şi Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos. Primele documente
despre sărbătoarea Naşterii Domnului le găsim

din secolul al III-lea, în Istoria biseri-
cească a lui Nichifor Calist, care a con-

semnat o tradiţie, potrivit căreia
numeroşi creştini au ars de vii

într-o biserică din Nicomidia,
în care se adunaseră pentru a

cinsti Naşterea Domnului.
Acest eveniment a avut loc
în perioada persecuţiilor
împotriva creştinilor, ini-
ţiate de împăraţii Diocle-
ţian şi Maximian.

Sfânta Scriptură ne
oferă cele mai importante
informaţii despre Naşterea

Domnului. Desigur acestora
se adaugă ceea ce s-a păstrat

prin viu grai în Tradiţie şi în
credinţa oamenilor. Deşi scopul

Evangheliilor nu a fost să ne ofere
o biografie detaliată a Domnului

Hristos, totuşi, ele sunt mărturii ale
unor evenimente care au avut loc în istorie.

Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Iisus
Hristos S-a născut în timpul lui Irod cel Mare,
numit şi Idumeul (74-4 î.Hr.): „Iar dacă S-a năs-
cut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod re-
gele” (Matei 2, 1). Atunci când consemnează
Naşterea Domnului, Matei aminteşte şi de
moartea lui Irod: „După moartea lui Irod, iată că
îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif ”
(Matei 2, 19). De asemenea, şi Evanghelistul
Luca aşază data naşterii lui Iisus în timpul lui
Irod cel Mare: „Era în zilele lui Irod, regele Iu-
deii” (Luca 1, 5); şi mai aflăm că acest eveniment
a avut loc la un an şi trei luni de la Naşterea Bo-
tezătorului Ioan. Conform datelor istorice, aflăm
că Irod cel Mare a murit în luna martie a anului
4 î.Hr., iar Naşterea Domnului trebuie să fi avut
loc înaintea acestei date, cu cel puţin 40 de zile.
Putem data exact moartea lui Irod, pentru că is-
toricul Iosif Flaviu consemnează că acesta a
murit în preajma unei eclipse. Astrologii au datat
această eclipsă pe 12 martie anul 4 î.Hr..

Nașterea Domnului - Crăciunul
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Moş Crăciun îşi are originile în legendele, is-
toria şi folclorul european. În culturile occiden-
tale, el a ajuns să 5e ilustrat cu imaginea unui
bătrân simpatic, cu barbă şi burtă, care le aduce
copiilor jucării şi dulciuri în Ajunul Crăciunului.
Figura modernă a lui Moş Crăciun este inspirată
de cea a Sfântului Nicolae din Myra, un episcop
creştin care a trăit în secolul al IV-lea în provin-
cia Licia din Anatolia bizantină. El era recunos-
cut pentru darurile făcute celor săraci, în special
pentru zestrea oferită fetelor unui creştin pios,
astfel încât acestea să nu 5e nevoite să se pros-
titueze.

Reprezentările lui Moş Crăciun s-au schim-
bat de-a lungul vremii, astfel că între imaginea
acestuia în vechea cultură populară - de frate mai
bogat şi mai inimos al lui Moş Ajun - şi imaginea
contemporană - de personaj iubit de copii - există
mari diferenţe.

Tradiţiile contemporane despre Crăciun, 
despre Moşul „darnic şi bun”, „încărcat cu daruri
multe” sunt printre puţinele in6uenţe livreşti
pătrunse în cultura populară de la vest la est şi de
la oraş la sat.

Din vechime se ştie că Maica Domnului, 5ind
cuprinsă de durerile naşterii, i-a cerut adăpost lui
Moş Ajun. Motivând că este sărac, el a refuzat-
o, dar i-a îndrumat paşii spre fratele lui mai mic
şi mai bogat, Moş Crăciun. În unele legende
populare şi colinde, Moş Ajun apare ca un cioban
sau un baci la turmele fratelui său.

În cultura populară românească, Crăciun
apare ca personaj cu trăsături ambivalente: are
puteri miraculoase, ca eroii şi zeii din basme, dar
are şi calităţi tipic umane. El este bătrân, are o
barbă lungă şi este bogat, de vreme ce are turme
şi dare de mână.

În mai multe ţări, printre care şi România,
„Moş Nicolae” este sărbătorit în continuare la în-
ceputul lunii decembrie, când copiii cuminţi sunt
răsplătiţi cu dulciuri, în vreme ce copiii obraznici
găsesc în ghete nuiele.

Reprezentări ale Sfântului Nicolae, cel ce
aduce daruri celor mici, numit de olandezi Sin-

terklaas, au fost combinate cu reprezentările
„părintelui Crăciun” din cultura engleză şi au dus
la apariţia lui „Santa Claus” în America şi în
ţările vorbitoare de limba engleză.

Pe de altă parte, ideea de spiriduşi de Crăciun
vine din credinţa străveche că gnomii păzeau
casa omului de spiritele rele. Spiriduşii au fost
iubiţi şi urâţi, pentru că, deşi uneori se purtau cu
bunăvoinţă, puteau foarte uşor să se transforme
în 5inţe răutăcioase şi nesuferite, atunci când nu
erau trataţi cum se cuvine. 

Percepţia cea mai răspândită era că ei se pur-
tau precum persoana cu care aveau de-a face,
5ind 5e răutăcioşi, 5e drăguţi. În Evul Mediu, în
loc să ofere daruri, spiriduşii mai degrabă
aşteptau să le primească. Abia pe la mijlocul 
secolului al XIX-lea spiriduşii au devenit prieteni
ai lui Moş Crăciun.

Moş Crăciun, un personaj magic



280

Sfântul Arhidiacon Ştefan (în limba greacă,
Stephanos înseamnă „cunună”, „premiu” sau
„semn al victoriei”) este primul diacon şi martir
al Bisericii. Este primul creştin care a câştigat cu-
nuna martiriului. Sfântul Ştefan este sărbătorit
în Biserica Ortodoxă a treia zi după Naşterea
Domnului, pe 27 decembrie.

Sfântul Ștefan sau Stephanus (n. 1 - d. 35)
după Noul Testament a fost Arhidiacon iudeu
(evreu) din Ierusalim care a fost primul martir
creștin, condamnat la moarte de autoritățile iu-
daice din Ierusalim. Potrivit Noului Testament,
Sfântul Ștefan a fost unul dintre cei șapte bărbați
„plini de Duh Sfânt și de înțelepciune”, aleși de
către apostoli pentru a îndeplini calitatea de di-
aconi. Ștefan a fost unul dintre ucenicii
lui Iisus Hristos, care îl urmau pre-
tutindeni și care au asistat direct la
faptele sale. Fiind ales să îi
conducă pe diaconi, Sfântul
Ștefan a fost numit Arhidia-
con.

Întrucât, în Biserica
primară, rolul diaconului
era unul mult mai impor-
tant decât în zilele noastre,
Sfântul Ștefan a intrat
rapid în atenția fariseilor,
care erau nemulțumiți de
faptul că el predica public
învățăturile lui Iisus. La
scurtă vreme după în-
ceperea misiunii sale de di-
acon, el a fost adus în fața
Sinedriului, pentru a L
acuzat de blasfemie contra
lui Moise și a lui Dumnezeu.
Întrebat de același Caiafa care
îl judecase pe Iisus cum răspunde
acuzării, Sfântul Ștefan a ținut o
lungă cuvântare, acuzându-i, la rân-
dul său, pe cei ce îi doreau pieirea: „Cum
au fost părinții voștri așa sunteți și voi! Pe
care dintre prooroci nu i-au prigonit părinții
voștri? Și au ucis pe cei care au vestit mai dinainte
sosirea Celui Drept ai Cărui vânzători și ucigași
v-ați făcut voi acum. Voi care ați primit Legea
întru rânduieli de la îngeri și n-ați păzit-o!”
(Faptele Apostolilor VII, 51-53).

Sfântul Ștefan a fost găsit vinovat de blas-
femie și condamnat la moarte prin lapidare.
După pronunțarea sentinței, conform Noului
Testament, el a avut o teofanie, spunând: „Iată
văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-
a dreapta lui Dumnezeu”. El a fost dus înafara
cetății, unde a fost ucis cu pietre, devenind
primul martir - primul ucis pentru că mărturisise

credința în Iisus. Urmând exemplul acestuia, în
clipa morții el cere iertare pentru cei ce îl ucid.
Conform Noului Testament și tradiției creștine,
printre cei ce l-au judecat și care au asistat la
uciderea lui s-a aMat și Saul, convertit ulterior la
creștinism, cel ce avea să devină Sfântul Pavel.

Mormântul Sfântului Ștefan a fost descoperit
în anul 415. Din anul 560 osemintele sale s-ar
aMa împreună cu osemintele arhidiaconului
roman Laurentius (d. 258) în cripta bisericii „San
Lorenzo fuori le Mura” din Roma.

În anul 460, împărăteasa Eudochia a ridicat o
splendidă bazilică în afara Porţii Damasc a
Ierusalimului, locul unde, potrivit tradiţiei,
Sfântul Ştefan suferise martiriul. În anul 614,

sub conducerea lui Khosroes II, perşii au
invadat Palestina şi au distrus toate

bisericile, mai puţin pe aceea a
Naşterii Domnului. Astfel s-a

pierdut urma bazilicilor închi-
nate Sfântului Ştefan.

După cucerirea Constan-
tinopolului de către cru -
ciaţi în anul 1204,
moaş tele Sfântului Arhi -
diacon Ştefan au fost
împărţite şi au ajuns în
diverse locuri. Astfel,
capul Sfântului Arhidia-
con Ştefan a fost dus la
Soissons în Picardia
(Franţa), iar picioarele
sale la Veneţia. Braţul

drept al Sfântului Arhidi-
acon Ştefan se păstrează în

Lavra SLntei Treimi, în te -
meiată de Sfântul Serghie de

Radonej, la Serghiev Posad, în
anul 1345. De asemenea,

moaşte ale Sfântului Ştefan se
păstrează la Roma, în bazilica San

Lorenzo fuori le Mura.
Săpăturile şi cercetările arheologice

desfăşurate între anii 1883-1885 în apropierea
Ierusalimului au scos la iveală o biserică de
mărime considerabilă, despre care se crede că ar
L bazilica închinată Sfântului Ştefan de către
Împărăteasa Eudochia. În anul 1916, călugări
catolici salesieni au identiLcat locul mormântu-
lui Sfântului Ştefan, anticul  Kefar-Gamala, cu
localitatea Bet Gemal din Ţara Sfântă, situată la
distanţă de 30 de km de Ierusalim, loc unde ei au
ridicat şi o biserică. În 1999, Părintele Andrzej
Strus, salesian polonez, a descoperit în
apropierea noii biserici, la Khirbet Jiljil, un 
mo nu ment care a fost identiLcat de către unii
cercetători cu mormântul Sfântului Ştefan.

Sfântul Arhidiacon Ștefan
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PILDE CREȘTINE

Odată, un ţăran a vrut să-i încerce pe cei patru
9i ai săi. I-a chemat dimineaţa la el şi i-a dat
9ecăruia câte o piersică. A plecat apoi la câmp,
lăsându-i să-şi vadă de treburi şi să-şi împartă
ziua cum cred ei de cuviinţă. Seara însă, când s-a
întors, i-a chemat pe toţi patru în tindă şi l-a în-
trebat pe cel mai mare:

- Spune-mi, ce-ai făcut cu piersica ta?
- Ce să fac, tătucă, am mâncat-o şi-ţi

mulţumesc. A fost tare bună. Am luat, apoi, sâm-
burele, l-am plantat în spatele casei, am udat
locul şi nădăjduiesc să crească acolo un piersic
frumos şi roditor.

- Bine ai făcut, băiatul tatii, sunt sigur că tu o
să ajungi un bun gospodar. Dar tu, îi zise celui
de-al doilea, ce-ai făcut cu piersica ta?

- Am mâncat-o. A fost atât de bună, coaptă şi
fragedă...

- Şi apoi?
- Păi, am aruncat sâmburele şi m-am dus la

mama să-i mai cer câteva, că tare bune erau.
- Fiule, zise atunci omul cu întristare în glas, ai

grijă să nu ajungi un om lacom că „lacomul mai
mult pierde şi leneşul mai mult aleargă”. Dar ţie
ţi-a plăcut piersica, a fost bună? - l-a întrebat

ţăranul şi pe cel de-al treilea 9u al său.
- Nu ştiu.
- Cum nu ştii, da’ ce-ai făcut cu ea?
- Am vândut-o. M-am dus cu ea în târg şi am

dat-o cu zece bani. Uite-i!
- Fiule, tu sigur o să ajungi mare negustor, dar

ai grijă că nu toate sunt de vânzare în viaţă; mai
ales, nu ceea ce ai primit de la părinţi.

În sfârşit, ţăranul l-a întrebat şi pe ultimul
băiat, cel mai mic dintre toţi.

- Dar ţie ţi-a plăcut piersica?
- Nici eu nu ştiu, tătucă.
- Cum, şi tu ai vândut-o?
- Nu, tată. Eu m-am dus în vizită la prietenul

meu de peste drum, care e bolnav, şi i-am dus-o
lui. S-a bucurat mult pentru ea şi mi-a mulţumit
din su:et.

Cu lacrimi în ochi, tatăl şi-a luat copilaşul pe
genunchi şi I-a spus:

- Nu ştiu ce te vei face tu în viaţă, dar ştiu că,
indiferent ce drum vei urma vei 9 un bun creştin
şi asta e tot ce contează.

Iisus Hristos: „Lăsaţi copiii să vină la Mine!”
(Sfânta Scriptură)

Cele patru piersici

S-au întâlnit într-o după-amiază, pe uliţa
unui sat, preotul din partea locului şi un ţăran din
parohia sa. Cum l-a văzut, părintele l-a întrebat:

- Ieri dimineaţă am întâlnit doi săteni ce se
certau dintr-o pricină oarecare şi am reuşit în cele
din urmă să îi împac. Am văzut că tu ai trecut pe
lângă ei fără să-ţi pese şi ţi-ai continuat liniştit
drumul. Cum este posibil aşa ceva? Crezi că ai
făcut bine?

- Părinte, i-a răspuns omul, eu nu prea cred că
este important ceea ce fac. Dumnezeu este 
puternic şi dacă vrea să mă mântuiască mă va
mântui, iar dacă nu vrea să mă mântuiască, atunci
aşa va 9, indiferent de ce-aş face eu.

- Vai, 9ule, cum poţi să vorbeşti aşa?! - i-a
răspuns cu blândeţe preotul. Ia spune-mi, de
unde vii tu acuma cu sapa în spinare?

- Păi, cum de unde, părinte? De la câmp.
Muncesc acolo de azi de dimineaţă. La cât m-am
străduit, sper din tot su:etul ca Dumnezeu să-
mi dea o recoltă bună.

- Nu crezi că este la fel, 9ule, şi cu viaţa şi cu
păcatele tale ? De ce te duci să munceşti la câmp
? Dacă Dumnezeu vrea să ai o recoltă bună, o să

le găseşti de-a gata pe toate, dacă nu vrea, de ce te
mai osteneşti? Ţi se pare 9resc?

- Nu, părinte! Dacă nu muncesc, cum aş putea
să am de-ale gurii?

- Aşa este, 9ule, dacă munceşti cu drag, Dum-
nezeu îţi ajută şi obţii o recoltă bună. E, tot aşa,
dacă trăieşti fără păcat, purtându-ţi şi ţie de grijă,
dar şi celor din jurul tău, atunci Dumnezeu se
îndură şi, chiar dacă ai mai greşit în viaţă, îţi iartă
păcatul, iar la Judecată vei 9 mântuit.

Aşa cum buruienile năpădesc o grădină
neîngrijită, tot astfel păcatele pun stăpânire pe
su:etul omului rău. După cum vei căuta tu ca
aceia din jurul tău să aibă linişte şi bucurie, să
aibă credinţă şi speranţă în mântuire, tot astfel va
căuta şi Dumnezeu ca şi tu să ai parte de toate
acestea.

Să nu mai faci niciodată ca ieri! Dacă poţi să
ajuţi pe cineva, chiar şi cu un sfat sau cu o vorbă
bună, fă-o numaidecât, 9indcă trebuie să 9m
atenţi la tot ce întâlnim în viaţă, căci lumea toată
este grădina de care noi toţi trebuie să avem grijă.

„Numai cine îşi iubeşte aproapele, Îl iubeşte pe
Dumnezeu” (Sfânta Scriptură)

Păcatul indiferenţei
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La o masă într-un bar, stătea un nene care
dădea pe gât pahar după pahar. De fiecare
dată când termina un pahar, se uita în buzu-
narul cămăşii.

Intrigat, barmanul l-a întrebat:
- De ce vă tot uitaţi în buzunarul cămăşii

după fiecare pahar?
- Am acolo o poză cu nevastă-mea. Când

mi se pare frumoasă, mă duc acasă!

•••

Într-o bibliotecă, o femeie care tocmai
terminase de citit o carte a început să strige:

- Da! Femeile au suferit în o mie de feluri!
După care a tăcut şi a aşteptat să vadă ce se
întâmplă.

Un bărbat mai mărunt care se afla
în faţa ei, a ridicat mâna şi a spus:

- Însă există un mod în care
nu au suferit niciodată.

Femeia l-a privit încruntată
şi a întrebat:

- Care anume?
- Nu au suferit niciodată în

tăcere.

•••

Badea Gheo îi cere casieriţei din gară un
bilet de la Cluj la Bucureşti „da’ să fie musai
la geam”. Îi dă casieriţa biletul, dar când se
întoarce badea de la Bucureşti se duce la fă-
tucă şi o apostrofează:

- Fata tatii, ţi-am cerut bilet la geam, dar
el o fo’ la uşă!

- Păi de ce n-aţi schimbat locul cu cineva?
- L-aş fi schimbat, da’ n-am avut cu cine,

că am fo’ singur în compartiment!

•••

Clinica de psihiatrie este în renovare, iar
mobila trebuie mutată la etajul superior ca
să se poată renova şi parterul.

- Ioane, Vasile! se adresează medicul unor
pacienţi, ia luaţi voi dulapul ăsta şi duceţi-l
la etaj!

Peste o jumătate de oră, îl găseşte numai

pe Ion, transpirat şi suflând din greu.
- De ce te chinui de unul singur cu dulapul

ăsta? Unde e Vasile? De ce nu te ajută?
- Ba mă ajută! E în dulap, ţine rafturile!

•••

Tatăl cu fiul la pescuit:
- Fiule, dă-mi, te rog, pâinea pentru nadă.
- Am mâncat-o.
- Atunci dă-mi mămăliga.
- Nu mai e. Am mâncat-o.
- Bine, atunci mănâncă şi râmele şi hai să

mergem acasă.

•••

Doi naufragiaţi au reuşit cu greu
să ajungă pe o insulă pustie.

- Suntem pierduţi!
- Nu-ţi face griji, ne găsesc

ei!
- Crezi ?
- Sunt sigur! Am datorii de

peste un milion de dolari!

•••

Un avocat era bucuros că fiul
său terminase avocatura şi astfel putea

să-i calce pe urme. Trece ceva timp şi avoca-
tul cel tânăr preia cazurile tatălui său, acesta
ieşind la pensie. Într-o zi, vine bucuros acasă
şi îi zice tatălui:

- Tată, ştii cazul ăla care n-ai putut tu să-l
rezolvi în 25 de ani?

- Da, fiule!
- Păi eu l-am rezolvat într-o săptămână!
- Foarte bine, fiule, dar să nu uiţi că acel

caz te-a ţinut pe tine la şcoală, la liceu, la fa-
cultate şi mai rămânea şi de-o vacanţă.

•••

- Prietene, n-am avut noroc cu nicio ne-
vastă!

- Cum aşa?
- Prima a fugit cu un italian…
- Şi-a doua?
- Nu vrea să fugă...

Glume • Glume • Glume • Glume
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Winston Churchill
a rămas repetent în
clasa a şasea şi a pier-
dut toate competiţiile
electorale pentru
funcţii publice până
când, la vârsta de 62
de ani, a devenit prim-
ministru. Mai târziu,
avea să scrie: „Nu re-
nunţa niciodată. 
Niciodată, niciodată,

nicio dată, niciodată - în nimic, mare sau mic,
măreţ sau neînsemnat. 

Nu renunţa niciodată cu excepţia cazuri-
lor în care o faci pe considerente de onoare
sau de bun simţ. Niciodată, niciodată, nicio-
dată - nu renunţa niciodată”.

Thomas Edison
era considerat de
către profesorii săi
„prea prost pentru a
învăţa ceva”. 

A fost concediat de
la primele două locuri
de muncă pentru că
era “neproductiv”. Ca
inventator, a avut
1.000 de încercări ne-
reuşite până să inven-
teze becul. Când un reporter l-a întrebat
„Cum v-aţi simţit eşuând de 1.000 de ori?”,
Edison a răspuns: „Nu am eşuat de 1.000 de
ori, ci becul a fost o invenţie cu 1.000 de
paşi”.

Albert Einstein nu
a vorbit până la vârsta
4 ani şi nu a citit până
la 7 ani. 

Părinţii au crezut
că era debil mintal, iar
unul dintre profesori
l-a descris ca fiind
„lent la minte, pierdut
pentru totdeauna în
vise prosteşti”. 

A fost exmatriculat din şcoală şi i-a fost
refuzată admiterea la Școala Politehnică din
Zurich.

Louis Pasteur a fost un
elev mediocru, iar la lucra-
rea de licenţă s-a clasat pe
locul al cincisprezecelea
din 22 de studenţi la chi-
mie.

H e n r y
Ford a dat
faliment de cinci ori înainte
de a reuşi cu Uzinele Ford.

W a l t
Disney a
fost con-
cediat de

către un editor de ziar de-
oarece era „lipsit de imagi-
naţie şi de idei bune”. A dat
faliment de mai multe ori
înainte de a construi 

Disneyland.

Fred Astaire a fost
catalogat astfel de
către directorul
MGM în faţa căruia,
în 1933, a dat primul
test: „Nu poate juca.
Nu poate cânta. Uşor
chel. Poate dansa
puţin”. Mai târziu,
avea să spună: “Cu cât
urci mai sus în carieră,

cu atât îţi sunt permise mai multe greşeli. Iar
odată ajuns în vârf, dacă faci suficiente gre-
şeli, acesta este considerat a fi stilul tău”.

Sidney Poitier a fost
„răsplătit” astfel de
către directorul de cas-
ting după prima sa audi-
ţie: „De ce nu te opreşti
din a face oamenii să își
piardă timpul şi nu te
duci să te faci spălător
de vase sau ceva?”. 

A fost momentul în
care, îşi aminteşte 
Poitier, a decis să îşi de-
dice viaţa actoriei.

Oameni celebrii și curiozitățile lor
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ROMÂNIA. Ceremonialul de înnoire simbo-
lică a timpului calendaristic în noaptea de 31 
decembrie - 1 ianuarie este numit la români „În-
gropatul Anului”, denumirea de „Revelion” apar-
ţinând timpurilor moderne.

Potrivit lui Ion Ghinoiu, autorul cărţii „Zile
şi mituri”, asemănător divinităţii, timpul se naşte
anual, întinereşte, se maturizează, îmbătrâneşte
şi moare, pentru a renaşte după alte 365 de zile.
Ciclul sărbătorilor de Anul Nou este unul ritua-
lic, împărţit simetric de Revelion în două seg-
mente: perioada dintre Crăciun şi miezul nopţii
de 31 decembrie şi apoi până la Bobotează.

În prima parte a ciclului, timpul se degra-
dează: se măreşte noaptea, spo-
reşte frigul şi întunericul şi,
odată cu acestea, spaima oame-
nilor că lumea merge spre pier-
zanie, că va veni momentul
când Soarele va dispărea defini-
tiv de pe cer. Se face apoi simţit
fenomenul solstiţiului de iarnă,
când Soarele începe să urce pe
bolta cerului şi ziua să crească
puţin câte puţin, „cu cât sare co-
coşul pe pragul casei” sau „cu cât
se mişcă puiul în găoacea oului”.
Prin multe obiceiuri şi credinţe
care exprimă iniţial teama, de-
zordinea şi haosul, iar, după
miezul nopţii de Revelion, op-
timismul, veselia, ordinea şi
echilibrul, oamenii acordă di-
verse semnificaţii fenomenelor
naturale.

UNGARIA. Oamenii fac din hârtie şi paie o
sperietoare de ciori cunoscută ca Jack Straw, sim-
bol al ghinionului din anul care se încheie. Spe-
rietoarea este purtată prin sate şi arsă la miez de
noapte.

RUSIA. Ruşii obişnuiesc să bea şampanie la
miezul nopţii şi, după ora 12.00, să deschidă uşile
şi ferestrele pentru ca noul an să intre în casă.

BELARUS. Femeile nemăritate participă la
jocuri de forţă pentru a se afla care dintre ele se va
mărita prima în anul ce urmează.

FRANŢA. De la francezi provine termenul
„revelion”.  În noaptea dintre ani se organizează
ospeţe numite Reveillon de Saint Sylvestre. Cu
această ocazie, tinerii merg la petreceri 
somptuoase şi beau multă şampanie.

SPANIA. Un obicei spaniol de Anul Nou este
să mănânci câte o boabă de strugure la fiecare

dintre cele 12 bătăi ale ceasului care vestesc tre-
cerea în noul an, acestea reprezentând dorinţe
pentru fiecare lună a anului următor. De aseme-
nea, pentru mirese, noaptea de Anul Nou repre-
zintă ocazia de a-şi strecura verigheta în cupa de
şampanie şi de a ciocni.

PORTUGALIA. Un obicei similar există şi în
Portugalia, cu diferenţa că aici sunt preferate
smochinele. Astfel, în noaptea dintre ani, trebuie
înghiţite 12 smochine, care simbolizează 12 do-
rinţe pentru anul ce vine.

ITALIA. La Napoli, Anul Nou este întâmpi-
nat printr-un obicei special, care constă în a
arunca pe fereastră obiecte vechi, simboluri ale

anului care a trecut. Astfel, obiecte de mobilier,
vase şi haine ajung în stradă, spre nefericirea gu-
noierilor, care trebuie să treacă în timpul nopţii
pentru a face curăţenie. Tradiţia, însă, tinde să
dispară, deoarece prezintă reale riscuri pentru
trecători. În noaptea de Anul Nou, numită „Ca-
podanno”, italienii obişnuiesc să pună pe masă
mâncăruri speciale, despre care se spune că aduc
bogăţie şi abundenţă.

GRECIA. Ziua de Anul Nou este dedicată
Sfântului Vasile, celebru pentru bunătatea sa.
Copiii îşi lasă încălţările lângă şemineu în noap-
tea de Anul Nou, pentru a primi daruri de la
sfântul cel bun. O mâncare tradiţională pentru
această sărbătoare este „vassilopitta”, o prăjitură
în care este pusă o monedă din argint sau din aur.
Cel ce găseşte moneda va avea noroc în anul res-
pectiv.

Anul Nou în jurul lumii
Anul Nou este sărbătorit prin obiceiuri diverse şi inedite de diferitele popoare, însă peste

tot se manifestă credinţa unui nou început şi speranţa unui viitor mai bun, prin arunca-
rea lucrurilor vechi din casă, aprinderea de artif icii sau exprimarea unor dorinţe.
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SCOŢIA. Anul Nou este numit „Hogmanay”,
iar în unele sate sunt aprinse suluri de smoală,
care sunt lăsate apoi să se rostogolească pe străzi.
Astfel, anul vechi este ars şi celui nou îi este per-
mis să vină. Scoţienii cred că prima persoană care
va intra în casă de Anul Nou va aduce fie noroc,
fie ghinion. Anul cel nou va fi norocos dacă
această persoană este un bărbat brunet, care
aduce un dar.

IRLANDA. Oamenii bat cu un colţ de pâine
în pereţi şi pe la uşi pentru a alunga ghinionul şi
a chema spiritele bune în casă, iar la masa de 
Revelion se aşază la masă scaune în plus, pentru
membrii familiei care au decedat. 

GERMANIA. Plumbul este considerat noro-
cos la germani. În noaptea de Anul Nou există
obiceiul se turna metalul topit într-un vas cu apă.
Formele ciudate care se formează pot prezice vii-
torul. De exemplu, o minge în-
seamnă noroc în anul care vine,
inima simbolizează căsnicie, o
ancoră indică nevoia de ajutor,
iar o cruce reprezintă moartea
cuiva drag.

Un obicei pe cale de dispariţie
este legat de şira peştelui mâncat
la masa de Revelion. Mesenii in-
vitaţi o iau acasă ca să aibă noroc
de bani în noul an. Porcul, sim-
bol al bunăstării şi abundenţei, ia
formă de desert, porcuşorii de
marţipan fiind la mare căutare.
În regiunea Westfalia, la 12
noaptea toată familia bea, pe
rând, din acelaşi pahar de şampa-
nie, iar ultimul aruncă paharul
peste umăr, pentru a sparge ghi-
nionul, iar fierarii alungă anul vechi lovind cu
putere ciocanul de nicovală. 

BELGIA. La Liège, în Belgia, pe 1 ianuarie,
există obiceiul de a mânca choucroute (un fel de
varză murată cu cârnaţi) în familie, având sub
farfurie, în mână sau în buzunar o monedă, pen-
tru a avea bani tot anul.

ELVEŢIA. În unele părţi din Elveţia şi Aus-
tria localnicii se costumează pentru a sărbători
ajunul zilei de Sfântul Silvestru. În anul 314, oa-
menii au crezut că suveranul pontif al acelei pe-
rioade, care se numea Silvestru, a capturat un
monstru de mare ce va scăpa şi va distruge lumea
în anul 1000. În amintirea acelei spaime, oamenii
se îmbracă în costume neobişnuite.

OLANDA. Oudejaarsdag sau „ziua anului
trecut” (31 decembrie) este sărbătorită prin multe
focuri de artificii, care încep în zori şi ţin până
târziu în noapte.  Tot de Revelion, olandezii fac
focuri de tabără din brazii de Crăciun pe stradă
şi mănâncă gogoşi ori deserturi foarte dulci.

DANEMARCA. În noaptea de Anul Nou,

oamenii au obiceiul de a sparge farfurii de uşile
prietenilor. Mai multe farfurii sparte de uşă, mai
mulţi prieteni. Şi tot danezii intră în noul an să-
rind de pe scaun la miezul nopţii pentru a alunga
spiritele rele şi de a aduce noroc.

SUEDIA. Se ascund răvaşe şi mici surprize în
desertul servit în noaptea de Revelion care se
spune că aduc noroc. Astfel, o budincă de orez
poate avea în ea o alună, iar cel care o găseşte va
avea noroc tot anul următor.

AMERICA LATINĂ. În Ecuador şi Peru, cu
puţin timp înainte de Anul Nou, oamenii fac pă-
puşi de cârpă sau din hârtie creponată (muñecos),
care reprezintă anul ce s-a terminat. Păpuşile
sunt expuse apoi în faţa caselor până pe 31 
decembrie, la miezul nopţii, când sunt arse în
stradă. Există, de asemenea, credinţa conform că-
reia dacă porţi o anumită culoare la 12 noaptea,

aceasta ar putea aduce noroc în anumite dome-
nii. Astfel, se spune că galbenul este semn de
bani, iar roşul poate aduce noroc în dragoste. De
asemenea, cel care doreşte să călătorească tot
anul trebuie să alerge prin cartier cu o valiză în
mână, la ora 12 noaptea fix.

În Ecuador, în noaptea dintre ani se aruncă fo-
tografii în foc. În acest fel, oamenii scapă de tre-
cut şi sunt gata să îmbrăţişeze începutul noului
an.

În Puerto Rico, de Revelion e bine să nu stai
pe lângă ferestre. Portoricanii au obiceiul să
„spele” vechiul an şi să arunce apă pe geam.

ISRAEL. În ebraică, Anul Nou se traduce
prin „Rosh Hashanah”. Este un moment sacru,
când oamenii se gândesc la ceea ce au făcut rău în
trecut şi promit că vor fi mai buni în viitor. Cere-
monii speciale au loc în sinagogi, unde se cântă
la shofar, un instrument special. Copiii primesc
haine noi, iar masa cuprinde obligatoriu fructe şi
produse din făină, pentru a aminti de vremea 
recoltei.
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Integrame • Integrame • Integrame  
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HOROSCOP 2017
Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Viață
socială și
personală

Anul 2017 îți oferă numeroase șanse de a
reînnoi și de a restructura obiectivele și ide-
alurile tale. Te vei dezvolta în toate aspectele

vieții tale, dar va trebui să 3i foarte puternic/ă
din punct de vedere mental pentru a depăși

toate obstacolele care se vor ivi. În același timp,
îți vei descoperi și limitele, iar persoanele din
jurul tău te vor in4uența mai mult ca sigur. Tu
trebuie să alegi calea pe care vrei să o urmezi și

nu este bene3c să asculți criticile celorlalți,
pentru că s-ar putea să te supere. Ar putea

apărea și câteva neînțelegeri cu anumiți
colegi/prieteni care nu îți vor da pace pentru

ceva vreme. Nu toată lumea va aprecia
munca și efortul tău. Învață să te prote-
jezi de aceste reacții negative pentru că

altfel îți vor in4uența viața într-un
mod neplăcut. Trebuie să elimini

toate energiile negative din
jurul tău și să te bucuri de

libertatea de care
dispui.

Dragoste
În 2017, noi speranțe și dru-

muri se arată la orizont. Totul
este destul de static, așa că 3i cu

ochii în patru la orice fel de oportu-
nitate de iubire. Nu trebuie să îți
creezi prea multe restricții și lasă

emoțiile să îți controleze acțiunile. Vei
vedea că viața amoroasă va 3 pe o pantă

ascendentă începând cu acest an. Încearcă
să nu îți complici prea mult relația.

Transparența te poate ajuta să rezolvi
multe probleme interpersonale din viața de

cuplu. Cu toate că lucrurile se vor mișca
într-o direcție pozitivă, 3i atent/ă și la
ocazionalele dispute și tensiuni. Acest

lucru vă va ajuta să 3ți mult mai solidari
și apropiați din punct de vedere mental.
Rezervă-ți timp pentru a ieși din casă,

lasă munca deoparte și scapă de
frustrările pe care le ai în viață. Cu
această ocazie, amândoi vă puteți

elibera de stres și veți putea să
vă bucurați încă o dată de

lucrurile care contează
cu adevărat.

Carieră și bani
În 2017 va trebui să muncești mai mult decât de obicei. Dedicarea te va face să

atingi noi ținte în acest an. Dispui de toate mijloacele necesare pentru a te dezvolta și
trebuie să ai în vedere viitorul tău. Vei vedea că vei 3 mai satisfacut/ă de rezultatele

obținute. Trebuie să te ocupi din timp de proiectele tale și vei vedea că acest lucru te va ajuta
foarte mult. Nu trebuie să 3i invidios/invidioasă pe reușitele celorlalți, deoarece 3ecare are

drumul său. Trebuie să știi să pro3ți de moment și să cauți suportul necesar la colegi sau
angajați. Vor 3 multe de făcut, dar nu îți pierde curajul și învață să rezolvi lucrurile pas cu pas,

astfel îți vei atinge toate obiectivele până la sfârșitul anului. E mai bine să nu amâni lucrurile și
să le rezolvi atunci când se ivesc.

Viața personală e la fel de intensă și s-ar putea să te zbați pentru a-ți păstra echilibrul.
Cu toate acestea, trebuie să 3i atent/ă la bani. Vei simți nevoia să pui deoparte niște

bani, dar vei și căuta tot felul de motive pentru a-i cheltui. Dacă un prieten sau
o rudă are probleme mari, ajută cât poți tu de mult. Dacă cineva îți cere

să pui mai mulți bani pentru contribuțiile caritabile sau dacă îți
cere împrumuturi nejusti3cate, refuză-i politicos sau

păstrează-le la un nivel minim!



288

Decembre

Te uită cum ninge decembre...
Spre geamuri, iubito, priveşte -

Mai spune s-aducă jăratec
Şi focul s-aud cum trosneşte.

Şi mână fotoliul spre sobă,
La horn să ascult vijelia,
Sau zilele mele - totuna -

Aş vrea să le-nvăţ simfonia.

Mai spune s-aducă şi ceaiul,
Şi vino şi tu mai aproape, -

Citeşte-mi ceva de la poluri,
Şi ningă... zăpada ne-ngroape.

Ce cald e aicea la tine,
Şi toate din casă mi-s s.nte, -
Te uită cum ninge decembre...

Nu râde... citeşte nainte.

E ziuă şi ce întuneric...
Mai spune s-aducă şi lampa -
Te uită, zăpada-i cât gardul,

Şi-a prins promoroacă şi clampa.

Eu nu mă mai duc azi acasă...
Potop e-napoi şi nainte,

Te uită cum ninge decembre...
Nu râde... citeşte nainte.

George BACOVIA
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