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„Seara oamenilor
de afaceri”, ediția

2018
Sâmbătă, 26 mai, la Casa de

Cultură din Dudeștii Noi se va
derula un nou eveniment din 
ciclul „Seara oamenilor de 
afaceri”. Dineul oferit de prima-
rul comunei Dudeștii Noi 
pentru cei care derulează afaceri
în localitate va începe la ora 19. 

Detalii în pagina 4

Vineri, 8 iunie a.c., cu începere de la ora 12, va
avea loc, la Casa de Cultură din Dudeștii Noi, o ma-
nifestare culturală de amploare, sub genericul „Poe-
zia - oglindă a sufletului”. Vor participa scriitori din
Timișoara, Arad, Lugoj, Făget, Craiova, Galați, Ita-
lia, Republica Moldova, ziariști, cadre didactice și
elevi din localitate, reprezentanți ai administrației
publice locale, invitați din comună și din alte
localități. În prima parte a manifestării vor fi lansate
volumele premiate în cadrul „Concursului național
de volume”, ediția a IV-a. Volumele vor fi prezen-
tate de: Constantin Butunoi, Constantin Dehelean,
Daniel Luca, Daniel Marian, Gabriel Gherbăluță,
Geo Galetaru, Ion Căliman. În partea a doua, va fi
lansat volumul de poezii „Fotografia unei duminici
amânate”, de Geo Galetaru, care va fi prezentat de:
Constantin Dehelean, Ion Căliman, Rodica Pop.

Partea muzicală va fi asigurată de cantautorul
Vasile Gondoci (Lugoj) și eleva Cecilia Novaconi
(Timișoara). Precizăm că toate volumele care vor
fi lansate au fost tipărite la Editura Eurostampa, din
Timișoara, prin Programul Pro Cultura Dudeștii
Noi 2018.

Manifestare literară la Dudeștii Noi

Cetățenii și autoritățile locale din Dudeștii Noi au
șansa unică de a depune proiecte în cadrul unui program
de împădurire lansat de Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA). Din informațiile pe care 
le-am primit de la finanțator, va fi mai rentabil să
împădurești un hectar de pământ decât să-l dai în arendă.
Spijinul pentru a împăduri o suprafață de un hectar este
de 3.994 de euro. Măsura este deschisă nu doar
autorităților publice, ci și beneficiarilor privați. Valoarea

maximă a sprijinului public este de 7 milioane de euro.
Important este că nu trebuie nici un fel de cofinanțare,
suma fiind sută la sută nerambursabilă. Cetățenii care
doresc să-și împădurească terenurile arabile pot face
acest lucru, prin Măsura 8. Alegerea este benefică, pentru
că se acordă bani inclusiv pentru între ținerea plantațiilor
în următorii șase ani.

Anton BORBELY
- continuare în pagina 3 -

Festivalul Etniilor,
la ediția a XVIII-a
Aromânii din Dudeștii Noi vor fi gazdele Fes-

tivalului Etniilor, care își va derula cea de-a
XVIII-a ediție în 10 iunie, la Muzeul Satului
Bănățean.

La ora 14 va porni alaiul etniilor și se va des-
chide expoziția gastronomică, iar de la ora 18
formațiile participante vor susține un spectacol.
Participă etniile sârbă, germană, maghiară, bul-
gară, slovacă, rromă, evreiască, ucraineană, cehă
și aromână.

Invitatul special al ediției din acest an este
Stelu Enache, care va urca pe scenă alături de
formația sa. Intrarea publicului este liberă. (A.B.)

Avantaje �nanciare importante pentru 
cei care vor să-și împădurească terenurile
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Scriitorii Geo Galetaru și Victor Enache și-au pro-
pus să realizeze o lucrare de proporții, care se va con-
cretiza într-o carte, intitulată „Dudeștii Noi: oameni și
faptele lor”. Așa cum sugerează și titlul, va fi vorba
despre un lexicon sau dicționar sui-generis al oameni-
lor din Dudeștii Noi care au lăsat o amprentă semnifi-
cativă asupra istoriei și destinului localității noastre.
Vor fi incluși, în această lucrare de anvergură, oameni
de seamă din domenii diferite (învățământ, viața cul-
turală și muzicală, sănătate, sport, administrație etc.),
care, de-a lungul timpului, și-au adus contribuția la
edificarea componentelor de natură economică, cultu-
rală și socială ale comunei Dudeștii Noi.

Pornind de la premisa că o asemenea lucrare (care
necesită o documentare îndelungată și  riguroasă) pre-
supune un efort considerabil spre a fi dusă la bun
sfârșit, facem apel la concetățenii noștri să ne ofere
propuneri și date care pot constitui repere concludente
în alcătuirea acestei cărți. În numărul viitor al
publicației „Dudeșteanul” vom aduce precizări deta-
liate cu privire la intențiile noastre, la profilul și
conținutul lucrării, precum și la datele chestionarului
care ne interesează în conturarea profilului oamenilor
de seamă din Dudeștii Noi. Suntem convinși că au
existat și există în comuna noastră (sau împrăștiați în
țară ori în lumea largă) dudeșteni care merită un loc

de onoare în această amplă lucrare. Evident, reușita
unei asemenea inițiative depinde, într-o mare măsură,
de ajutorul cetățenilor noștri, de disponibilitatea lor de
a ne furniza detaliile care ne interesează și, în primul
rând, de promptitudinea cu care vor răspunde invitației
de a colabora cu autorii. Dacă toate aceste condiții vor
funcționa și vor conlucra în beneficiul unei idei bene-
fice pentru prestigiul comunei noastre, sperăm să fi-
nalizăm acest generos și dificil proiect în cursul (sau
cel târziu la finele) anului 2019.

Geo GALETARU
Victor ENACHE

Inițiativă civic-culturală la Dudeștii Noi
,

Colegul nostru Victor Enache, scriitor și jurnalist,
și-a lansat cel mai recent volum, „Piața Operei în alb
și violet”, la Librăria „Esotera”. Despre carte și autor
au vorbit prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru, scrii-
torul Alexandru Moraru, jurnaliștii Nicolae Secoșan și
Dinu Barbu. Volumul cuprinde tabletele scrise de Vic-
tor Enache în publicațiile „Magazin” și „Timișoara”,
tablete care abordează nu doar fenomenul fotbalistic,
ci și multe alte aspecte ale societății timișorene și
românești actuale, tratate cu un umor fin.

Criticul literar Adrian Dinu Rachieru a spus, în cu-
vântul său: „O vorbă circulă în folclorul fotbalistic: în-
ainte de a fi ratate, ocaziile trebuie create. Iată că
domnul Victor Enache ne-a prilejuit această întâlnire,
chiar dacă publicul e puțin numeros, dar ales pe sprân-
ceană, îmi îngădui să adaug, puțin numeros ca și sta-
dionul golaș din Timișoara, din păcate. Iată că, alături
de domniile voastre, încercăm să deslușim tainele unui
fenomen de masă. Eu, ca sociolog, trebuie să recunosc
că sportul în general și fotbalul mai cu seamă este un
fenomen sociologic, adică atrage masele, provoacă pa-
siuni, violențe. Atâtea pasiuni derivă prin ceea ce se
întâmplă prin contagiune. (...)

V-aș reaminti, tot în ipostaza de sociolog, că noi
trăim de fapt în societatea mediatică, adică o societate
a spectacolului, o societate care ne transformă în spec-
tatori, uitându-ne rolul de cetățeni, adică atrofiind spi-
ritul civic, părăsind spiritul critic, mulțumindu-ne cu
civilizația confortului. Domnul Enache părăsește con-
fortul și iată că, grație domnului Secoșan, reputatul
nostru concitadin, aflăm că sunt aici găzduite 188 de
tablete, la care evident autorul a trudit ca să le aștearnă
pe hârtie, având însă ajutorul de neprecupețit al go-
lumbilor și, nu în ultimul rând, al taximetriștilor, pe
care îi convoacă în paginile cărții. Acolo sunt inserate
multe opinii puse în cârca reporterilor înaripați, cum
își numește porumbeii, dar invocă și nume de
taximetriști destoinici, cum ar fi nea Lică Pahar, de
pildă, ca să dau un singur nume. Taximetriști, zice au-
torul, ieșiți din tură și buni de gură. 

Evident că se nasc colocvii interminabile, toți par-
ticipă belicos la astfel de întâlniri, fiindcă sunt drukeri
înrăiți, precum nea Fane, și fiindcă două mari teme aș
zice că sunt pilonii acestei cărți. Pe de o parte desigur
fotbalul și situația locală, dar nu numai, și pe de altă
parte Primăria cu edilul ei «eminent», cum îl numește
autorul, chemândul-l la rampă pe nea Lae. Subscriem
la o concluzie pe care ne-o propune domnul Enache,
și anume că de fapt noi cu toții navigăm printre vise,
iluzii, aroganțe și, negreșit, speranțe. 

Domnul Enache comentează punctual, face incizii
fine, risipește o ironie de calitate. E de admirat faptul
că dmnul Enache nu se limitează la un comentariu
strict sportiv, adică el în ipostază de cetățean spune
ceea ce spune cu aplomb critic și negreșit discută des-
pre circul din fotbalul nostru, un fotbal bolnav, aduce
în scenă pe măritul Daum, sunt cronici din anii trecuți,
Daum, care dorindu-se reformator, de fapt pregătea un
viitor barat. 

Aș zice că domnul Enache locuiește în itertextuali-
tate, adică este și un cititor harnic și nu întâmplător
aduce în text numeroase citate, pe unele puse chiar în
gura porumbeilor. O să vă întâlniți cu fraze din Buzura,

Coșbuc, Blaga, Toma Caragiu și alții, deci sunt cronici
din care noi cu toții avem un profit intelectual parcur-
gându-le. Și îmi amintesc cu nostalgie de anii mei ti-
neri când de pildă, la România literară și apoi la
Luceafărul, făcea cronică sportivă Fănuș Neagu, când
Teodor Mazilu și Băieșu și mulți alții risipeau texte
splendide, în care de fapt ei ne învățau limba română,
într-o țară în care, din păcate, pentru foarte mulți,
acum, limba română e o limbă străină, faultând groso-
lan gramatica și fiind purtători ilegali de limbă. Nu pot
decât să-l felicit pe autor pentru acest volum, sper că
travaliul său cronicăresc va continua și ne va propune
și alte titluri în anii care vin. Nădăjduiesc că muzele îi
vor da în continuare târcoale”.

La rândul său, scriitorul Alexandru Moraru consi-
deră că „Victor Enache este un înțelept. Un amator de
jocuri de cuvinte, de calambururi și expresii versifi-
cate. Pe scurt – de «zbenguieli» gramaticale și
«tumbe» lexicale. Mucalit și sfătos, grăiește uneori în
dodii, provocând hazul. 

În sprijinul afirmațiilor sale citează deseori din To-
pârceanu, Bacovia, Coșbuc... Dar, mai presus de asta,
el e un observator și comentator avizat al sportului cu
balonul rotund. În «Piața Operei în alb și violet», carte
ivită anul curent la Editura timișoreană Eurostampa,
Victor Enache folosește cu precădere un anumit pro-
cedeu stilistic: personificarea. Ca figură de stil, ea con-

feră animalelor, lucrurilor și fenomenelor însușiri
umane. Astfel autorul intră periodic în contact cu
lumea înaripatelor, în speță porumbeii rezidenți în di-
ferite zone ale orașului, dar mai ales în Piața Operei.
Și unde, printr-un «dialog» fertil cu ei, află o sumede-
nie de noutăți, știri și informații despre fotbal și nu
numai. Încât, rezultă un veritabil festival al colportării
profitabile, o simfonie «gușată», pe mai multe diapa-

zoane. Metoda este o găselniță inspirată a condeieru-
lui, care ferește scriitura de rigiditatea specifică rela-
tărilor sportive lapidare și reci, încălzind în acest fel
semnificativ textul. 

De la ironie la sarcasm și, mai departe, la șarjă și
pamflet, Victor Enache se dovedește un spiriduș care
jonglează cu vorbele. Un neastâmpărat ce «înțeapă»
des și bine, țintind moravurile și apucăturile din fot-
balul autohton. Tabletele sale sunt mici secvențe de-
cupate din cotidian și publicate de-a lungul anilor în
ziarul «Timișoara» și în «Magazin M-R» (2007-2017).
Ele reprezintă un amestec de luciditate și bonomie, de
sine ultragiat și spirit satiric. Tomul este unul echili-
brat, de esență constructivă, încât valențele «terapeu-
tice» ale criticii sale nu pot fi puse la îndoială – ele
fiind sesizabile la tot pasul. În prezentul volum, autorul
nu dă sentințe și nu «execută» pe nimeni, ci doar dez-
văluie și arată cu degetul. Un deget acuzator de cele
mai multe ori, ușor mustrător de alte ori, dar întot-
deauna aferent ideii de echitate și adevăr. Tocmai de
aceea pamfletele și, în general, viziunea caricaturală,
exprimă aspirația spre asanare morală și buna rându-
ială, atât de necesare în vremurile noastre turbulente
și imprevizibile. 

Cu «Piața Operei în alb și violet», Victor Enache
reușește o radiografie veridică și etapizată a vieții fot-
balistice din urbea de pe Bega. Când «parlamentând»
cu golumbii, când polemizând cu omniprezenții
taximetriști (invariabil  sceptici și «triști»), autorul
croiește scene interesante și încheagă replici memora-
bile. Ele mențin cititorul în priză, constituind sarea și
piperul cărții, dincolo de valoarea ei pur documentară.
Și care, evident, ar putea fi fructificată într-o eventuală
istorie a fotbalului bănățean și, prin extensie, a celui
național”.

A. BORBELY

Scriitorul și jurnalistul Victor Enache a lansat
volumul „Piața Operei în alb și violet”
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- continuare din pagina 1 -
Primele sunt destul de

mari: de exemplu, pentru
întreținere în anul I se vor da
1.138 de euro pe hectar, ceea
ce este destul de mult. Se vor
da bani inclusiv pentru îm-
prejmuirea plan tațiilor. La
noi, în zona de câmpie, îm-
prejmuirea pe hectar va fi de
2.081 de euro,. Dacă sunt
terenuri neagricole, sumele
acordate cresc. Pe lângă
toate acestea, timp de 12 ani
din momentul plantării se

vor da compensații pentru acoperirea pierde rilor de venit agricol. Iar 190
de euro pentru hectarul de teren arabil este o sumă comparabilă sau chiar
superioară arendei pe care mulți cetățeni o primesc pentru un hectar de
teren. Astfel, cetățeanul va rămâne cu o pădure pe care o va putea exploata
în 15-20 de ani și va obține un venit suplimentar, dar și cu această
compensație vreme, așa cum spuneam, de 12 ani. La acestea se adaugă
plățile pentru lucrările de întreținere și de îngrijire. După primii șase ani în
care se plătesc lucrările de întreținere, timp de doi ani se vor plăti și bani
de îngrijire. Evident, suma de 1.138 de euro pentru primul an scade până în
cel de-al șaselea an, pe motivul că se presupune că se vor prinde din ce în ce mai
mulți arbori, ceea ce înseamnă că numărul celor care vor trebui înlocuiți va fi mai
mic. În ceea ce le privește, autoritățile locale vor relua, grație acestei
oportunități, o idee mai veche, pusă în practică, dar fără a ajunge la un stadiu
satisfăcător, și anume de creare a unei păduri pe raza comunei. „Noi, ca
Primărie, ne gândim să reluăm proiectul nostru mai vechi și să completăm
acolo unde arborii nu s-au prins, să facem, practic, un nou proiect, eventual să
împădurim și alte zone. Am împădurit 45 de hectare, din care doar vreo zece
sunt la un nivel acceptabil. Pentru că au fost ani secetoși atunci când am
împădurit, iar terenul nu a fost propice, fie nu s-au prins foarte mulți pomi, fie
au rămas în stadii de subdezvoltare, sunt încă mici, abia vizibili. Poate este
nevoie de alte soiuri de arbori, care să se adapteze mai bine la condițiile 
pedologice din zona respectivă”, ne-a declarat primarul Alin Nica.

Mai multe informații despre acest subiect puteți afla accesând adresa de
internet http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Pliant_Masura_8.pdf

Anton BORBELY

Societatea de Transport Public
Timișoara (STPT) a introdus o nouă 
pereche de curse din Dudeștii Noi către
Timișoara. Aceste curse nu mai trec prin
Becicherecu Mic, ci stația terminus este
Dudeștii Noi. 

Prima cursă este la ora 5:30, cu 
plecare din Dudeștii Noi, și se adresează
în principal celor care fac naveta la lucru
în oraș. Cursa de întoarcere este la ora
16:30, din Timișoara. 

De asemenea, există o cursă care vine
din Timișoara pentru a ajunge în
Dudeștii Noi înainte de ora 5:30, cum
există și o cursă care se întoarce la
Timișoara după ora 16:30. 

În total, așadar, mai sunt patru curse
pe zi spre și dinspre Timișoara. 

„Un lucru care trebuie subliniat - ne
spune Nicu Oneț, administratorul public
al comunei Dudeștii Noi - este că aceste
curse nu se suspendă pe durata
vacanțelor școlare”. 

Biletele și abonamentele pentru aceste
curse se pot procura de la punctele STPT
din Timișoara. (A.B.)

O nouă pereche de curse M44 
spre și dinspre Timișoara

Dudeștii Noi - 
comuna  orilor

Comuna Dudeștii Noi se
transformă, încet-încet, într-
una a florilor. 

Primăria a amenajat în
ultimii doi ani, în mai multe
locuri, rondouri de flori care
dau culoare întregii
localități: în centru, la
școală, pe Calea Timișoarei,
în cimitirul ortodox... 

„Trandafirii pe care i-am
pus și care sunt înfloriți în
această perioadă arată extra-
ordinar, ne spune primarul
Alin Nica. 

Îi rugăm și pe cetățeni să-
și aducă aportul la în -
frumusețarea comunei și să
ia exemplul acțiunilor fă-

cute de către Primărie. 
Nu vom putea să

punem noi flori în în-
treaga comună, de aceea
facem apel la cetățeni să
facă ceea ce facem noi. 

Mai ales la cei care au
această pasiune pentru
flori, cărora le place ca
domeniul public din fața
caselor să fie îngrijit și
vor să-l întrețină cores-
punzător. 

Sunt cetățeni care deja
fac aceste lucruri, dar ne
dorim ca numărul lor să
fie mai mare, pentru fi
încurajați și alții în acest
sens”. (A.B.)
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„Seara oamenilor de afaceri”,
ediția 2018

Precizări privind ediția din acest an a „Serii oamenilor de afaceri” ne-a oferit
primarul Alin Nica: „Îi invităm pe toți oamenii de afaceri semnificativi din co-
mună la un dineu dat de mine, în calitate de primar, în cadrul unei manifestări
inclusă în agenda culturală a comunei noastre. Dorim să strângem legăturile între
mediul de afaceri, între investitorii care sunt în comuna noastră și comunitate.
Avantajul strict material pe care îl avem din partea zonei industriale, acela că ne
vin bani la bugetul local din impozitele pe salarii și din impozitele pe construcții,
respectiv terenuri, este unul foarte important. Dar, noi credem că rolul investițiilor
în comunitate este și acela ca ele să se integreze în viața socio-culturală. În acest
sens, dorim să le arătăm investitorilor câteva aspecte în care, în funcție de dis-
ponibilitatea lor, se pot implica. Pot face acest lucru fără nici un cost din partea
lor. Le vom prezenta o schemă prin care le putem acorda facilități fiscale celor
care aleg să redirecționeze cei 20% din impozitul pe profit, pe care, conform
legii, trebuie să-i dea la stat, către activități sociale, culturale sau sportive din co-
muna noastră. La fel pot redirecționa și angajații acestor firme cei 2%. De aceste
fonduri ar putea beneficia Clubul Sportiv Dudeștii Noi, Școala Gimnazială, Bi-
serica Ortodoxă „Sfântul Dimitrie” - care este angrenată în construirea unui
așezământ socio-cultural și a unei viitoare noi biserici. Vom compensa aceste
sponsorizări cu o bonificație suplimentară în cuantum egal, dar nu mai mult de
5%, la impozitul pe clădiri pentru agenții economici care aleg să sprijine
activitățile socio-culturale și sportive din comuna noastră. Practic, ei vor câștiga
banii pe care nu îi vor mai da în plus la impozitul pe construcții. Noi, comuna,
câștigăm prin faptul că, poate, ei vor alege să dea chiar mai mult decât limita de
5% reprezentând bonificația pe care noi o putem acorda”.

Anton BORBELY

Lucrări de reparații și
amenajare de trotuare

Proiectul de reparație a trotuarelor în comuna Dudeștii Noi continuă. Astfel, pe
strada Filip Baisser, în aceste zile, se montează pavajul. În același timp, s-a semnat
contractul pentru amenajarea de alei pietonale. „Anul acesta se vor finaliza lucrările
de realizare a trotuarelor pe Calea Timișoarei”, ne spune Nicu Oneț, administratorul
public al comunei Dudeștii Noi. 

Primarul comunei Dudeștii Noi, Alin Nica, ne detaliază, pe acest subiect: „Con-
tinuăm lucrările de reparație a aleilor pietonale sau de amenajare a unora noi, acolo
unde se impune, precum și a pistelor de biciclete. Avem și un proiect mai amplu de
realizare a unor piste pentru biciclete, alături de aleile pietonale, pe cele mai impor-
tante căi de circulație din comuna noastră, respectiv Calea Timișoarei, Calea Beci-
cherecului, Calea Sînandreiului și Calea Hodoniului. Proiectul a fost licitat, s-a
semnat contractul de execuție. Pentru acest an, am prevăzut că lucrările se vor finaliza
pe Calea Timișoarei. Ordinul de începere se va da în aceste zile, urmând ca în cel
mai scurt timp, în funcție de posibilitatea de mobilizare a firmei constructoare, să se
treacă la execuția în teren. Îi rugăm, pe această cale, pe cetățenii riverani lucrărilor
de pe Calea Timișoarei să își dea tot concursul, pentru a nu exista motive de prelun-
gire a șantierului, care va aduce neplăceri tuturor cetățenilor comunei. Dacă va exista
vreo problemă punctuală semnalată de vreun cetățean cu privire la un aspect ce nu a
fost luat în considerare atunci când s-a realizat proiectul tehnic, suntem deschiși să
o ascultăm și să luăm măsurile care se impun pentru rezolvarea acesteia. Am avut o
astfel de experiență pe Calea Timișoarei, în satul nou, unde cetățenii practic au blocat
execuția lucrării, de multe ori din rea voință, am schimbat executantul și n-am mai
reușit să finalizăm lucrarea”.

A. BORBELY

Branșamentele la rețeaua
de apă sunt scoase la 
limita proprietăților

Pe străzile Rozelor, Aleea Vii-
lor și Răsăritului, branșamentele
la rețeaua de apă potabilă sunt
scoase pe domeniul public, în
fața locuințelor cetățenilor. „Da-
torită faptului că trama stradală
este mică, acest lucru este posibil
din punct de vedere tehnic”,
afirmă Nicu Oneț, administrato-
rul public al comunei Dudeștii
Noi. 

După încheierea lucrărilor,
aceste străzi urmează să fie asfal-
tate. Cu privire la acest subiect,
primarul Alin Nica ne-a declarat:
„Acțiunea de scoatere a
branșamentelor la apă pe dome-
niul public din fața gospodăriilor
am demarat-o încă de anul trecut
pe strada Rozelor.

Pentru că în timpul verii avem probleme cu apa, mai ales în zonele înalte din satul nou și din
zona Alexia, am luat hotărârea să eliminăm acele zone în care mai există rețele vechi de care noi,
cei de la Primărie, nu am avut cunoștință și pe care le-am detectat de-a lungul timpului ca urmare
a lucrărilor de reparații efectuate. 

Scoțând ceasurile afară se elimină și acea practică de care am auzit - însă nu avem încă dovezi
-, și anume că se bye-pass-ează ceasul, iar apa potabilă se folosește pentru udatul grădinilor, lucru
interzis de lege și regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apă. 

Fac un apel către cetățenii care pot să semnaleze astfel de încălcări ale regulamentului și dacă
vecinii lor practică astfel de activități să ni le semnaleze și, punctual, vom lua măsurile drastice
prevăzute lege, deoarece aceste situații sunt chiar cazuri penale, fiind vorba despre furt. Nu este
doar folosirea apei în alte scopuri decât cele pentru care este destinată, adică în scop menajer. Vom
lua, repet, toate măsurile care se impun în acest sens.

Vom continua acțiunea de scoatere a ceasurilor la limita de proprietate, pe costul Primăriei, fără
nici o contribuție financiară din partea cetățenilor, cu strada Aleea Viilor. Am ales străzile Răsări-
tului (unde lucrarea este aproape finalizată) și Aleea Viilor pentru că sunt foarte înguste, iar în pe-
rioada următoare urmează să fie asfaltate, și pentru că nu ne mai permitem o intervenție de această
natură pe viitor. De aceea aceste străzi au devenit prioritare în ceea ce privește scoaterea ceasurilor
de apă la limita proprietăților. Nu există o estimare de risc că pe aceste străzi se găsesc cetățeni
care ar putea să se încadreze în cele afirmate anterior, ci este strict o chestiune de oportunitate,
astfel încât lucrările de asfaltare să se desfășoare în condiții bune și să nu avem probleme ulterior,
să spargem asfaltul. Vom continua și cu alte străzi, în funcție de disponibilitățile bugetare, anul
acesta, din economiile pe care le vom face în partea a doua a anului. Cu siguranță, anul viitor vor
fi alese alte trei străzi pe care se va desfășura această acțiune”.

Anton BORBELY

Înscrierea la
grădiniță 2018

Înscrierea și reînscrierea la grădiniță a celor care sunt deja înscriși a
început în această lună, potrivit anunțului făcut recent de Ministerul
Educației Naționale (MEN).

Înscrierea la grădiniță a nou-veniților a început pe 21 mai, iar reîns-
crierea pentru anul școlar 2018-2019 a celor care sunt deja la grădiniță
acum a început pe 7 mai.

„Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii
de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru in-
formarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia
(dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare. Ocuparea
locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de
regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare
(copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3
ani). În baza HG nr. 1.252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi
înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani”, preci-
zează ministerul.

Practic, fiecare părinte își va putea înscrie copilul la grădiniță, în limita
locurilor libere. Dacă vor fi mai multe cereri de înscriere decât locuri li-
bere, atunci se vor aplica, succesiv, anumite criterii de departajare, așa
cum sunt cuprinse în metodologia de înscriere cuprinsă în Hotărârea Gu-
vernului nr. 1252/2012: existența unui document care dovedește că un
copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o
casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează
situației copilului orfan de ambii părinți); existența unui document care
dovedește că este orfan de un singur părinte; existența unui frate/a unei
surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copi-
lului.

Acestea de mai sus sunt criteriile generale de departajare, pe care le
aplică orice instituție de învățământ, dar fiecare dintre grădinițe poate
aplica apoi și criterii specifice de departajare. Conform informațiilor
MEN, aceste criterii specifice nu pot fi discriminatorii și nu pot include
liste de preînscrieri.

A. BORBELY
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Portret de consilier: Adrian-Leonida Capsali

Adrian-Leonida Capsali s-a năs-
cut la Timișoara, în ziua de 29 mai a
anului 1979, dar este dudeștean din
tată-n fiu. A absolvit Liceul Econo-
mic din Timișoara. Este căsătorit cu
Larisa și are un băiețel, Alin, în vâr-
stă de 10 ani, elev în clasa a III-a la
Școala Gimnazială din Dudeștii Noi.
Este angajat, de 15 ani, ca prelucră-
tor de date la biroul de marketing al
Colterm.

În cadrul Consiliului Local al co-
munei Dudeștii Noi se află la al doilea
mandat, ales pe listele PSD. Despre
activitatea sa, consilierul local Adrian-
Leonida Capsali ne spune: „Noi
ducem o politică socială, în sprijinul
celor cu venituri mici și medii. În ca-
drul consiliului, sunt președinte al co-
misiei juridice și fac parte și din comisia economică.
În mandatul trecut am făcut parte din comisia agricolă,
postură din care am venit cu o multitudine de inițiative
în sprijinul crescătorilor de animale din Dudeștii Noi.
În acest mandat, atenția mea s-a îndreptat mai mult
spre măsuri de protecție socială și spre sprijinirea

mișcării sportive din comuna Dudeștii
Noi. În opoziție e mai greu să-ți impui
punctele de vedere, însă noi, consilie-
rii PSD, am votat proiectele benefice
pentru localitatea noastră, cum ar fi
cele privind asfaltarea străzilor, con-
struirea sălii de sport, realizarea Are-
nei Sportive. În ceea ce privește
lucrurile care ar mai fi de făcut, aș
menționa - pe linie de protecție so-
cială - că sunt foarte mulți oameni
nevoiași care ar avea nevoie de mai
mult ajutor decât cel care li se oferă în
acest moment. Ar trebui ca, în măsura
în care legea o permite, să le acordăm
acestor oameni un sprijin sporit. Ar
mai fi nevoie de scăderea valorii taxe-
lor și impozitelor locale care, perso-
nal, mi se par foarte mari în Dudeștii

Noi. În opinia mea, acestea ar trebui reduse, fără
excepție, într-un procent de 20-30%, pentru că nu ne
putem compara cu comune precum Dumbrăvița, de
exemplu. Consider că sunt suficiente firme în comuna
Dudeștii Noi care să sprijine bugetul astfel încât aceste
reduceri ale cuantumurilor taxelor și impozitelor locale

să nu afecteze bugetul local. În plus față de acest lucru,
la nivel de comună s-au câștigat destul de multe pro-
iecte de investiții cu finanțare europeană, pe care și eu,
din postura de consilier local, le-am sprijinit pentru a
deveni realitate. Sunt mai multe astfel de proiecte, cum
ar fi cel al grădiniței noi, a reabilitării Bisericii Ro-
mano-Catolice, proiecte ce vizează școala...”.

În ceea ce privește relațiile cu cetățenii, cu alegăto-
rii, Adrian-Leonida Capsali ne spune: „Eu sunt un om
foarte deschis. Țin legătura permanent cu alegătorii,
am și o pagină de facebook a PSD Dudeștii Noi. Oa-
menii vin la mine cu cereri, cu propuneri, iar eu, în mă-
sura în care pot, le acord sprijin. O problemă cu care
cetățenii din zona în care locuiesc se confruntă este cea
a presiunii scăzute la apa potabilă. Am fost mereu, și
sunt și în continuare, în slujba cetățenilor. 

De când am preluat președinția organizației PSD
Dudeștii Noi am încercat să promovez foarte mult ti-
nerii. Suntem deschiși și spre alte aspecte ale vieții
comunității noastre, cum ar fi cultura. Mi-aș dori să
facem și la Dudeștii Noi un club al pensionarilor, pen-
tru că sunt mulți pensionari la noi în localitate și cred
că ar merita un spațiu la Casa de Cultură în care să so-
cializeze”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

In memoriam
Gheorghe

Nebunu

Gheorghe Nebunu s-a născut
la 17 ianuarie 1951, în locali-
tatea Roşiuţa din judeţul Gorj.
A fost absolvent al Facultăţii de
Agronomie a Universității din
Bucureşti, promoţia 1998. A
fost căsătorit şi are doi copii. A
fost inginer agronom la IAS
Becicherecu Mic, după care a
condus Exploataţia Agricolă
Nebunu Gheorghe din Dudeştii
Noi. 

A fost consilier local din anul
1994, neîntrerupt. Odată cu
reînfiinţarea comunei Dudeştii
Noi, a candidat ca şi consilier şi
se a fost, timp de două man-
date, consilier în cadrul Consi -
liului Local Dudeștii Noi. A
trecut la cele veșnice în data de
22 mai 2018.

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Comunal Dudeștii
Noi își continuă cursa victorioasă spre accederea în cel de-
al patrulea eșalon al fotbalului românesc. 

Cu 71 de puncte după 25 de etape, față de cele 48 ale
ocupantei poziției secunde, fotbaliștii antrenați de Valen-
tin Miculescu și Dan Pavel se pot gândi încă de pe acum
la sezonul viitor.

De la ultima apariție a ziarului nostru, CSC Dudeștii Noi
a disputat alte jocuri, fără să piardă, remizând doar pe teren
propriu, 3-3, cu AS Avântul Topolovățu Mare, echipa de
pe locul al doilea al clasamentului.

Pentru amatorii de statistici, iată rezultatele înregistrate
în etapele scurse de la ultima apariție a ziarului
„Dudeșteanul”: etapa a XXII-a - CSC Dudeștii Noi - AS
Viitorul Știuca 5-1; etapa a XXIII-a - AS Foresta
Mănăștiur - CSC Dudeștii Noi 1-3; etapa a XXIV-a -
CSC Dudeștii Noi - AS Avântul Topolovățu Mare 3-3;
etapa a XXV-a - AS Coșteiu - CSC Dudeștii Noi 3-7.

Fotbaliștii din Dudeștii Noi au marcat până acum nu mai
puțin de 123 de goluri, primind, în schimb, doar 28. La fel,
linia de clasament este una demnă de pus în ramă: 23 de
victorii și doar două rezultate de egalitate! (A.B.)

CSC Dudeștii Noi, marș 
triumfal spre Liga a IV-a

Cea de-a doua echipă divizionară din Dudeștii Noi, AS
Pindul, care evoluează în prima serie a Campionatului
Județean „Promoție”, a urcat, în timpul scurs de la ultima
apariție a ziarului nostru, pe poziția a șaptea în clasament,
cu 25 de puncte după 20 de etape.

În derby-ul local, disputat pe terenul vecinilor din Be-
cicherecu Mic, în compania echipei secunde a Fortunei,
fotbaliștii de la Pindul au reușit să producă surpriza și să
încheie la egalitate, scor 1-1, echipa aflată pe poziția a
șasea a clasamentului și care era, conform calculelor hâr-
tiei, favorită în acest joc.

Ca să arate că acest rezultat nu a fost întâmplător, Pindul

a mai reușit o surpriză și în etapa imediat următoare, a
XVIII-a, când a învins pe propriul teren echipa de locul
secund în serie. A fost 2-0 pentru Pindul în confruntarea
cu AS Avântul Bobda.

„Ulciorul” s-a spart în etapa a XIX-a, pe terenul celor
de la AS Gelu, de unde Pindul s-a întors înfrântă, scor 3-0
în favoarea gazdelor.

Dar Pindul a revenit pe căi victorioase în etapa a XX-a,
când s-a impus clar, pe propriul teren, în fața celor de la
AS Meget Remetea Mare, scor 3-0 în favoarea echipei
dudeștene.

A. BORBELY

AS Pindul urcă două locuri în
Campionatul Județean „Promoție”
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Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de zile după
Înviere, în joia din săptămâna a VI-a după Paști. Anul
acesta o sărbătorim în data de 17 mai. Este cunoscută
în popor și sub denumirea 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 venire a Lui Hris-
tos, ca aceștia să nu se lase copleșiți de durerea
despărțirii.

Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Și-a ri-
dicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, 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, fe-
nomen 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 lucrare reiese că Înălțarea Domnului era
sărbătorită în acea vreme odată cu Rusaliile, la 50 de
zile de la Învierea Lui Hristos. Spre sfârșitul secolului

IV, începutul secolului V, sărbatoarea 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 totdeauna în calendarul biseri-
cesc.

Înălțarea Lui Hristos întru slava și șederea Sa 
de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri
a umanității Lui. Prin toate actele Sale, întrupare,
moarte, Înviere, El a îndumnezeit treptat firea ome-
nească pe care a asumat-o, dar prin Înălțare a transfi-

gurat-o pe deplin. Datorită transfigurării supreme a tru-
pului Său, Hristos poate deveni interior celor care cred
în El. Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa
din creație, pentru că El continuă să fie prezent și lu-
crător prin Sfântul Duh.

Înălțarea cu trupul la cer este o mărturie a faptului
că omul a fost creat pentru veșnicie, căci Fiul nu Se
înfățișează Tatălui numai ca Dumnezeu, 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 tronul dumnezeiesc al slavei, dar și
locuiește în inima celor ce-L iubesc. 

Așa putem înțelege paradoxul: Hristos este înălțat
și în drum spre înălțare cu fiecare dintre noi.

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înălțării
Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbă-
toare națională bisericească. În această zi, în toate bi-
sericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor
eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate
câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate
și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

Înălțarea la cer a Domnului

Sfinții Împărați 
Constantin și Elena

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește, în
data de 21 mai, pe Sfinții Împărați Con-
stantin și mama sa, Elena. Constantin
cel Mare s-a născut în orașul Naissus
(Niș, Serbia de astăzi) în jurul anului
274. A devenit suveran al întregului Im-
periu Roman după ce i-a învins pe
Maxențiu și Liciniu. Potrivit mărturiilor
lui Eusebiu și Lactanțiu, în ajunul luptei
cu Maxențiu, Constantin a văzut pe cer
ziua, în amiaza mare, o cruce luminoasă
deasupra soarelui cu inscripția: „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
soldaților. Dând ascultare poruncii pri-
mite în vis, iese biruitor în lupta cu
Maxențiu. Pe Arcul de Triumf al lui
Constantin, care se păstrează la Roma,
se afla inscripția: „Instinctu divinitatis”
= Prin inspirație divină”, ce descoperă

cum a fost câștigată victoria asupra lui Maxențiu.
Cea mai însemnată realizare a împăratului Constantin a fost Edictul de la Mi-

lano (313), prin care creștinismul ajunge să fie recunoscut de stat. Însă, el va de-
veni religie de stat în timpul lui Teodosie cel Mare (379-395).

După edictul din anul 313, împăratul scutește Biserica de impozite, îi acordă
dreptul de a primi donații și le dă episcopilor dreptul să judece pe cei ce nu doreau
să fie judecați după legile statului. Va înlătura din legile penale pedepsele contrare
spiritului creștinismului, precum: răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea
(arderea cu fierul roșu).

Împăratul Constantin a convocat primul Sinod ecumenic la Niceea (325), unde,
după lungi dezbateri, învățătura lui Arie a fost condamnată și s-a adoptat formula
că Fiul Lui Dumnezeu este de o ființă cu Tatăl și, deci, din veci cu El. La sinod
au fost alcătuite și primele șapte articole ale Simbolului de credință (Crezul), a
fost fixată data Paștilor (prima duminică după luna plină, după echinocțiul de
primăvară) și s-au dat 20 de canoane referitoare la disciplina bisericească.

Sfântul Constantin cel Mare a fost botezat pe patul de moarte de către episco-
pul Eusebiu de Nicomidia. A murit la scurt timp (337) în Nicomidia și a fost în-
mormântat în biserica Sfinții Apostoli din Constantinopol, ctitorită de el.

Împărăteasa Elena, Flavia Iulia Helena, s-a născut în provincia Bitinia. În anul
293, generalul roman Constanțiu Chlorus, la îndemnul împăratului Dioclețian,
divorțează de împărăteasa Elena. Aceasta nu se recăsătorește, ci trăiește departe
de atenția publică, dar aproape de fiul său.  A reușit să descopere, pe dealul Gol-
gotei, crucea pe care a fost răstignit Hristos. Potrivit tradiției, în urma săpăturilor
s-au găsit trei cruci. Pentru a se identifica crucea pe care a fost răstignit 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 și a înălțat-o în fața mulțimii. Ziua de 14 septembrie a devenit săr-
bătoarea Înălțării Sfintei Cruci, în calendarul creștin.

Împărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului Mormânt, Biserica din Bethleem,
pe cea din Nazaret și multe alte sfinte locașuri.

Pogorârea Sfântului
Duh - Rusaliile

Sărbătoarea Rusaliilor
este cunoscută și sub de-
numirea de Duminica
Cincizecimii sau a Pogo-
rârii Sfântului Duh. Anul
acesta este prăznuită în
data de 27 mai. A fost nu-
mită „Rusalii” de la sărbă-
toarea trandafirilor din
lumea romană, „Rosalia”,
consacrată cultului
morților. Nu întâmplător,
sâmbăta dinaintea Rusalii-
lor este destinată pomeni-
rii celor morți, zi
cunoscută și sub denumi-
rea de Moșii de vară. De-
numirea de Cincizecime
vine de la faptul că se
prăznuiește la cincizeci de
zile după Paști.

Pogorârea Sfântului
Duh nu are o dată fixă,
face parte din sărbătorile cu dată schimbătoare. Este prăznuita întotdeauna la zece
zile după Înălțare sau la cincizeci de zile după Paști. Este ziua în care Duhul Sfânt
S-a pogorât in chip de limbi ca de foc asupra Apostolilor.

Sfântul Grigorie Palama spune că Duhul Sfânt S-a revelat la Cincizecime în chip
de limbi ca de foc, pentru a ne descoperi „că este de aceeași ființă cu Dumnezeu-
Cuvântul, căci nimic nu este mai înrudit cu cuvântul decât limba”.

Pogorârea Sfântului Duh a fost făgăduită de Mântuitorul înainte de patima Sa:
„De folos este ca Eu să Mă duc; că de nu Mă voi duce Eu, Mangâietorul nu va veni”.
Și iarăși: „Voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor va trimite vouă: Duhul adevărului,
Care din Tatăl purcede” (In.14,16-17). Iar înainte de Înălțarea Sa la cer, din nou le
promite venirea Duhului: „Iar voi să rămâneți în Ierusalim, până când vă veți îmbrăca
cu putere de sus”. Împlinirea promisiunii a avut loc la zece zile după Înălțare, în
dimineața zilei în care evreii din toată lumea serbau la Ierusalim Cincizecimea, ziua
primirii Legii de către Moise, pe Muntele Sinai.

Din momentul împărtășirii de Duhul Sfânt, ucenicii au început să vorbească în
limbi neștiute de ei până atunci. 

Luminați de Duhul Sfânt, ei s-au făcut înțeleși de toți iudeii veniți din diverse lo-
curi la Ierusalim, cu ocazia sărbătorii Cincizecimii - ziua primirii Legii de către
Moise, pe Muntele Sinai.

Dacă prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu Fiul S-a pogorât din ceruri și S-a
întrupat, tot prin Duhul Sfânt ni se împărtășește viața dumnezeiască și omenească a
lui Hristos. 

Pogorârea Sfântului Duh este actul de trecere a lucrării mântuitoare a lui Hristos,
din umanitatea Sa în oameni. Astfel, Biserica se constituie prin această extindere a
vieții lui Hristos în noi.

Există obiceiul ca în ziua de Rusalii să se aducă în biserică frunze de nuc sau de
tei, simbol al limbilor ca de foc, semne ale coborârii Sfântului Duh. Ele sunt bine-
cuvântate și împărțite credincioșilor.

Prezența acestor multe frunze la Sărbătoarea Rusaliilor sunt chipul darurilor Du-
hului Sfânt, daruri nenumărate, diverse și totuși unitare și unificatoare.
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Cei interesaţi pot trimite anunţuri de mică
şi mare publicitate pe adresa de e-mail 

dudesteanul@yahoo.com sau le pot depune
direct la secretariatul Primăriei Comunei

Dudeştii Noi.

Telefoane utile locuitorilor din comuna Dudeştii Noi
Primăria Comunei Dudeştii Noi, str. Calea Becicherecului nr. 29; telefon: 0256/378.020, 0256/378.294; 
Ofiţer stare civilă delegat Maria Bogdan – 0732-790.992; Situaţii de urgenţă – 112, 0733-660.251, 0732-790.996

Doriți să deveniți AGENT DE SECURITATE?
Adresați-vă la telefon 0727-357.445, prof. Dumitru Prohap.
Este nevoie de următoarele documente:
- copie C.I. (B.I.);
- certificat absolvire 9 clase;
- cazier judiciar;
- adeverință medicală (de la medicul de familie).
Suma necesară: 300 RON.
Pot participa bărbați și femei, cu vârsta cuprinsă între 18-60 de ani.

Serviciul public comunitar local de evidenţă
a persoanelor Dudeştii Noi jud. Timiş cu sediul
în comuna Dudeştii Noi, Calea Becicherecului
nr. 29, face apel către toţi cetăţenii din comună
pentru a-şi verifica periodic termenul de vala-
bilitate al actelor de identitate deţinute, iar în
situaţia în care actul de identitate are termenul
de valabilitate expirat sau urmează să expire,
informează că, în conformitate cu prevederile
O.U.G 97/2005, republicată şi actualizată,
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, au
obligaţia de a se prezenta la sediul Serviciului
public comunitar local de evidenţă a per-
soanelor de la locul de domiciliu sau de
reşedinţă, în vederea punerii în legalitate cu un
nou act de identitate. 

Actul de identitate se eliberează cetăţeanului
român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care
domiciliază pe teritoriul României, prin care
se dovedeşte identitatea, cetăţenia română şi
domiciliul titularului. Cartea de identitate se
eliberează cu termen de valabilitate:

- de 4 ani pentru persoanele cu vârstă
cuprinsă între 14-18 ani;

- de 7 ani pentru persoanele cu vârstă
cuprinsă între 18-25 ani;

- de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55

ani.
Cartea de identitate provizorie se eliberează

cetăţeanului român când acesta nu posedă
actele necesare eliberării cărţii de identitate şi
cetăţeanului care are statut de cetăţean român
cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în
România. 

Durata de valabilitate a cărţii de identitate
provizorie se stabileşte de către autoritatea
emitentă, nu mai puţin de 30 de zile, respectiv
nu mai mult de 1 an.

Actele de identitate sunt:
- cartea de identitate
- cartea de identitate provizorie şi 
- buletinul de identitate, aflat în termen de 

valabilitate
- cartea electronică de identitate (în curs de

implementare)
Prima carte de identitate:
- La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se

prezintă la ghişeul Serviciului public comuni-
tar de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P),
însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de
reprezentantul său legal, de persoana
desemnată din cadrul centrului specializat aflat
sub autoritatea Serviciului public de asistenţă
socială sau de persoana căreia i-a fost
încredinţat în plasament, pentru a solicita 
eliberarea actului de identitate.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE
IDENTITATE NU SE POATE FACE PE
BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ!

IMPORTANT
Cererea pentru eliberarea actului de identi-

tate NU poate fi depusă mai repede de ziua îm-
plinirii vârstei de 14 ani, dar trebuie depusă în
termen de 15 zile de la această dată, sau cu cel
mult 180 de zile înainte de expirarea termenu-
lui de valabilitate a actului de identitate. Nere-
spectarea acestor prevederi atrage răspunderea
contravenţională, care se sancţionează cu
amendă.

Cererea şi actele necesare se depun la Ser-
viciul public comunitar local de evidenţă a per-
soanelor Dudeştii Noi jud. Timiş din cadrul
primăriei comunei Dudeştii Noi jud. Timiş

Adresă şi date de contact:
- Dudeştii Noi, Calea Becicherecului nr. 29,

jud. Timiş;
- nr. de telefon – 0256/ 378020, 0256/

378294, int. 1019, 0732790992
Program de lucru cu publicul:
- LUNI – 8,00-16,00
- MARŢI – 8,00-16,00
- MIERCURI – 8,00-16.00
- JOI – 8,00-18,30
- VINERI – 8,00-13,30

CCOOMMUUNNIICCAATT

ANUNȚ ANGAJARE
ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA NATURII DUDEȘTII
NOI angajează muncitor plantații și amenajare spații verzi, 

pe perioadă determinată, cu contract de muncă pe 3 luni 
cu posibilitate de prelungire. Relaţii suplimentare se pot obţine la

numărul de telefon: 0371335087

VÂND ŢUICĂ 

40 GRADE, 15 LEI/L

VÂND VIN, 6 LEI/L

TEL: 0727-357.445

TEL: 0256-378.902

Birou Individual
Notarial 

Camelia Rusu
Timişoara, 

Bulevardul Cetăţii,
colţ cu Strada

Mircea cel Bătrân,
nr. 6, ap. 1  

tel: 0734-429.508
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Dieta - element de valoare în
pro%laxia și terapia bolilor (8)

A. Dieta din perspectiva Bibliei și a scrierilor Ellenei G. White (8)

„Este cu neputință acelora care lasă frânele pe mâna apetitului să ajungă la
desăvârșire creștină. Simțurile morale la copiii noștri nu pot fi trezite ușor,
dacă nu luați seama la alegerea hranei. Multe mame așează o masă care e o
cursă pentru familia lor. Mâncăruri cu carne, unt, brânză, aluaturi bogate, al-
imente bogate în aromate și condimente sunt consumate din belșug de tânăr
și bătrân. Lucrurile acestea își fac partea pentru a tulbura stomacul, a ațâța
nervii și a slăbi puterea minții. Organele producătoare de sânge nu pot
preschimba astfel de lucruri în sânge bun. Grăsimea prăjită din mâncare face
și mai greoaie digestia. Efectul brânzei este distrugător. Pâinea făcută din făină
fină nu poate da corpului hrana care se poate găsi în pâinea din făina de grâu
integrală. Folosirea ei fără încetare nu va ține corpul în starea cea mai bună.
Substanțele aromate la început irită mucoasa subțire a acestui înveliș delicat.
Sângele se înfierbântă, se trezesc pornirile animalice, în timp ce puterile int-
electuale slăbesc și ajung serve ale patimilor josnice. Mama ar trebui să
cerceteze cum să pună în fața familiei ei o dietă simplă, dar hrănitoare”. Dietă
și hrană, pag. 204

„E îngrozitoare puterea lui Satana asupra tineretului din timpul acesta. Dacă
mintea copiilor noștri nu este bine cumpănită prin principii religioase, moral-
itatea lor se va strica prin exemplele vicioase ale celor cu care sunt în legătură.
Primejdia cea mai mare pentru tineret vine de acolo că nu se stăpânesc. Părinții
îngăduitori nu-i deprind pe copiii lor cu lepădarea de sine. Chiar hrana pe care
le-o pun în față e de așa fel că le irită stomacul. Ațâțarea aceasta, născută în
felul acesta, este dusă mai departe la creier și, ca urmare, se trezesc pasiunile.
Nu se poate repeta destul de des că ceea ce este dus în stomac atinge nu numai
trupul, dar în cele din urmă și mintea. Alimentele de rând și ațâțătoare
înfierbântă sângele, excită sistemul nervos și prea deseori îndobitocește
simțurile morale, astfel încât rațiunea și conștiința sunt trecute de pornirile
firești. Este greu și adesea aproape cu neputință pentru cineva care este
necumpătat în dietă să exercite răbdare și stăpânire de sine. Este deci de cea
mai mare însemnătate să îngăduim copiilor, al căror caracter este încă nefor-
mat, să aibă numai alimente sănătoase și neexcitante. Din iubire, Tatăl nostru
ceresc a trimis lumina reformei sanitare, pentru a ne apăra de relele care rezultă
dintr-o neînfrânată lăsare în voia poftelor”. Dietă și hrană, pag. 210.

- va urma -

,

Odată cu venirea sezonului cald,
apar şi căpuşele. Important este, ca
atunci când vă muşcă o căpuşă, să
nu încercaţi să o desprindeţi tră-
gând-o cu unghia, deoarece riscaţi
să o rupeţi şi să îi rămână capul în
piele, putându-se astfel infecta.

Muşcăturile de căpuşe sunt, de
obicei, nedureroase. În cele mai
multe cazuri, oamenii nici nu ob-
servă că au fost muşcaţi de o că-
puşă. Căpuşele mici, cum ar fi
căpuşa de căprioară, care transmite
boala Lyme, este atât de mică, încât
este aproape nedetectabilă.

Muşcătura de căpuşă poate cauza sim-
ptome doar după ce cade insecta. Totuşi,
unele persoane pot observa roşeaţă locală,
mâncărime, arsură şi rareori durere in-
tensă, locală înainte sau după ce cade că-
puşa.

Manifestările bolilor transmise de că-
puşe debutează la câteva zile sau săptă-
mâni după muşcătură. De aceea, medicii
nu pot suspecta imediat o boală provocată
de căpuşe.

După muşcătura unei căpuşe, oamenii
pot dezvolta următoarele simptome care
pot fi provocate de agenţii patogeni care
se transmit în timpul muşcăturii: febra,
simptome asemănătoare gripei, amor-
ţeală, erupţii cutanate, slăbiciune, durere
şi inflamaţie a articulaţiilor, palpitaţii,
scurtarea respiraţiei, greaţă şi vărsături.

E foarte important să îndepărtăm
căpușa cât mai repede posibil, însă ţinând
cont de câteva sfaturi. Se consideră că
agenții patogeni pe care îi poate transmite
o căpușă pătrund în organismul nostru
numai dacă respectiva căpușă a stat
atașată de piele (prin mușcătură) timp de
cel puțin 36-48 de ore. Așadar, dacă înde-
părtăm căpușa în primele două zile de la
implantare, riscul de a contracta boala
Lyme este extrem de mic.

Pentru îndepărtarea căpușelor, este
total contraindicat să folosiți metode
„tradiționale” precum aplicarea de căl-
dură/ceară/acetonă/ulei/vaselină/benzină
pe căpușă, deoarece scopul nostru este să
desprindem cât mai repede căpușa, nu să

așteptăm să se arunce ea singură de pe
noi. De asemenea, orice agresiune asupra
căpușei o poate determina să-și deverseze
conținutul stomacal în organismul nostru,
și odată cu el potențiale virusuri și bacte-
rii, ceea ce trebuie să evităm cu orice preț.

Ca să desprindem căpușa, avem nevoie
de o pensetă. Trebuie să încercăm să
fixăm penseta pe capul căpușei și cât mai
aproape de piele posibil. Scopul este să
extragem căpușa cu tot cu cleștii cu care
s-a atașat, nu numai corpul său. Restanța
capului la nivelul tegumentului poate
duce la inflamație locală și infecție. Tra-
gem cu atenție, dintr-o singură mișcare,
dar nu brusc și fără să smulgem sau să ră-
sucim căpușa. Sub nicio formă nu trebuie
să strivim corpul căpușei.

După ce am eliminat căpușa, ne spă-
lăm pe mâni și folosim tot apă și săpun
pentru a spăla porțiunea de piele afectată,
și apoi aplicăm soluție antiseptică (spirt
sau iod/betadină). Se poate folosi local și
un unguent cu antibiotic.

Dacă aparatul bucal al căpușei a rămas
în rană, putem aștepta să dispară de la
sine, iar leziunea ar trebui să se vindece
în câteva zile. Totuși, în această situaţie,
există riscul ca la locul mușcăturii să
apară o infecție. În cazul în care observați
apariția unor probleme de sănătate inex-
plicabile în termen de o lună de la mo-
mentul muşcăturii, trebuie să informaţi
medicul despre data calendaristică la care
a avut loc incidentul și despre zona de pe
corp în care s-a produs.

ÎÎnn aauuddiieennţţăă llaa ddooccttoorr

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 prietena ei, Alinuţa.

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

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 undeva.

Trei moşnegi stau la o bârfă pe prispa casei. Primul zice:
– Io după ce mor vreau să fiu incinerat.
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.

Orice felie de pâine ascunde trista poveste a unui spic de grâu
care ar fi putut deveni bere…

BBaannccuurrii

Ce trebuie să faci dacă te muşcă o căpuşă

Administraţia Aeronautică şi Spaţială
din SUA (NASA) a lansat o nouă misiune
spre planeta Marte, informează BBC
News online.

Sonda InSight se va concentra pe ana-
lizarea interiorului planetei Marte, ur-
mând să instaleze o serie de senzori
pentru cutremure.

Racheta de tip Atlas care transportă

sonda a fost lansată de la Baza aeriană
Vandenberg (California), iar sonda ur-
mează să ajungă pe Marte în noiembrie.

Analizarea seismelor ar urma să evi-
denţieze modul în care sunt
structurate rocile pe Marte.
„Prin înregistrarea undelor seis-
mice pe Marte obţinem infor-
maţii despre straturile de roci”,
explică dr. Bruce Banerdt, co-
ordonatorul misiunii InSight.
„Toate mişcările observate prin
seismografe le permit oameni-
lor de ştiinţă să obţină noi con-
cluzii. După ce vom obţine date
despre seismele de pe Marte,
vom putea avea o perspectivă
tridimensională asupra plane-

tei”, a precizat Bruce Banerdt.
NASA a anunţat în anii 1970 trimiterea

de senzori seismici pe Marte, dar instru-
mentele nu au fost poziţionate corespun-
zător la sol.

NASA a lansat o nouă 
misiune spre planeta Marte


