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Magia Crăciunului, 
adusă la Dudeștii Noi 
de Festivalul de datini, 

colinde și obiceiuri de iarnă

A apărut 
Almanahul

„Dudeșteanul” 2018
Ca în fiecare sfârșit de an, în perioada

sărbătorilor de iarnă, ziarul local
„Dudeșteanul” editează un almanah. Al-
manahul „Dudeșteanul” 2018 a apărut, ca de
obicei, cu un conținut bogat și în condiții
grafice deosebite.

„Am spus, cu alte prilejuri, că aceste al-
manahuri reprezintă o cronică vie pe care
noi, cei de astăzi, o scriem pentru ca ea să
rămână mărturie a faptelor noastre, peste
ani, generațiilor viitoare. Este important ca
ceea ce am făcut și facem noi să fie relatate,
așa cum se întâmplă și în cazul ziarului local
«Dudeșteanul», cu obiectivitate, pentru ca
cei care vin în urma noastră să cunoască fără
ocolișuri ce am făcut, împreună, pentru lo-
calitatea noastră”, scrie primarul Alin-
Adrian Nica în „Cuvânt înainte”.

Redacția ziarului „Dudeșteanul” vă
urează lectură plăcută!

Apropierea finalului de an îmi oferă prilejul, stimați
dudeșteni, să mă adresez dumneavoastră prin intermediul
ziarului local. Chiar dacă suntem în preajma marii
sărbători a Nașterii Domnului și Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos, într-o perioadă în care
colindele străbune ne aduc vestea minunată
din Betleemul Iudeii, mă voi opri, în cele ce
urmează, asupra unor aspecte ce țin de
preocupările pe care le-am avut în anul care
se încheie și proiectele pe care ni le-am propus
pentru anul care vine.

Anul 2017 a fost un an în care a început
execuția marilor proiecte în comuna noastră,
dar și anul în care am câștigat cele mai multe
proiecte europene. Când spun marile proiecte, mă refer la
proiectul privind sala de sport, cel privind arena sportivă,
proiectul privind modernizarea străzilor. Am început deja
asfaltarea în zona Solaris I. Dar, în același timp, am
câștigat o serie de proiecte europene, cum ar fi reabilitarea

Bisericii Romano-Catolice „Sfântul Vendelin”, extinderea
rețelei de canalizare, în parteneriat cu comuna Beci-
cherecu Mic, extinderea Primăriei. Așteptăm și ofi-

cializarea câștigării proiectului privind
modernizarea Casei de Cultură.

Am reușit, în acest an, să finalizăm reabili -
tarea atât a corpului ciclului primar, cât și a
corpului ciclului gimnazial. Școala, în prezent,
arată foarte bine, fiind una dintre școlile 
moderne din județul Timiș.

Anul 2017 l-am consumat pe procedurile
birocratice din ce în ce mai stufoase privind
achizițiile publice. Am reușit să încheiem con-
tracte de execuție pentru asfaltarea tuturor

străzilor din comuna noastră. Dar, din cauza prelungirii
procedurilor, nu am putut să trecem la execuția efectivă,
pentru că a venit iarna. 

Alin-Adrian NICA, primarul comunei Dudeștii Noi
- continuare în pagina 3 -

Bilanț la &nal de an 2017
Revelion 2018

Și în acest
an, în centrul
comunei Du -
deștii Noi, în
noaptea din-
tre ani, au to -
ritățile locale
au pregătit o
surpriză plă -

cută pentru toți locuitorii. Astfel, la miezul
nopții de 31 decembrie 2017 spre 1 ianuarie
2018, toți dudeștenii sunt așteptați în centrul
comunei pentru a asista la un foc de artificii
și pentru a petrece împreună trecerea într-un
nou an.
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Podul cu lanţuri
porneşte peste Du-
năre din piaţa Szé-
chenyi. 

Ideea cons truirii
unui pod care să
lege Buda şi Pesta a
fost prezentă, sub
diferite forme, pe
agenda Locotenen-
ţei, încă din timpul
domniei lui Iosif al
II-lea (începând din
1780-1790). Mem-
brii Asociaţiei pen-
tru pod (Budapesti
Hídegyesület), con-
stituită în 1832, l-au
ascultat adânc im-

presionaţi pe groful Széchenyi István, care a arătat că
podul prin construcţie era, pe deoparte, un monument
industrial în domeniul transporturilor, iar pe de altă
parte, o realizare tehnică deosebit de modernă, deoa-
rece cu zece ani înainte nimeni nu ar fi putut construi
un asemenea pod, nicăieri în lume.

Studiul pentru proiectul de construcţie a fost întoc-
mit pe baza experienţelor adunate de Széchenyi în An-
glia. El l-a elogiat pe bancherul din Viena, Gheorghe
Sina, pentru finanţarea construcţiei, tot aşa cum a elo-
giat personalităţile care au avut un rol primordial în rea-
lizarea podului, în persoana a doi englezi cu acelaşi
nume: proiectantul William Tierney Clark şi arhitectul
Adam Clark, cei care au supravegheat lucrările la faţa

locului. Dieta a votat în-
ceperea lucrărilor de con-
strucţie prin legea
numărul XXVI din 1836,
iar acestea au început în
1839, piatra de temelie
fiind pusă de către co-
mandantul austriac de
oşti din timpul războaie-
lor napoleoniene, arhidu-
cele Carol, pe data de 24
august 1842, în barajul de
închidere de pe malul
dinspre Pesta.

Gheorghe Sina (născut
în 20 noiembrie 1782),
care avea relaţii cu Unga-
ria, a luat parte la activi-
tatea de reconstrucţie a
Budapestei. În calitate de
acţionar principal, alături de contele Széchenyi István
a contribuit la construirea Podului cu Lanţuri din capi-
tala Ungariei. Este interesant de remarcat aici că Sina
introducea în afacerile sale şi pe alţi macedoromâni, în
special pe descendenţii acelor familii care au părăsit
împreună cu familia sa locurile natale, la 1788, sub
conducerea lui Papa-Iani şi a bătrânului Sina.

Astfel, când Gheorghe Simeon Sina a preluat - în ca-
litate de acţionar principal - întreprinderea Podului cu
lanţuri din Budapesta, el s-a adresat pentru confecţio-
narea furniturii de lemn a construcţiei lui A. Popovici
din Slovenski-Brod (Slavonia), care nu e altul decât
descendentul lui Papa-Iani, scriindu-i că această nouă

concesiune va fi şi pentru el un câştig foarte bun.
Suspendarea podului cu ajutorul lanţurilor s-a reali-

zat în vara anului 1848. Széchenyi însă nu a mai putut
trece peste Podul cu lanţuri finalizat. Destinul necruţă-
tor a făcut ca, pe data de 20 noiembrie 1849, podul să
fie inaugurat şi deschis pentru circulaţie de către gene-
ralul Julius Haynau, comandant suprem al împăratului
în timpul represiunilor ce au urmat după lupta pentru
independenţă. Cu toate acestea, opera de artă şi-a în-
deplinit misiunea istorică, de a uni cele două oraşe su-
rori. Pe pilonul podului au fost încrustate cu litere de
aur numele lui Széchenyi şi, alături, pe merit, şi cel al
aromânului Gheorghe Sina.

Victor ENACHE

Podul cu lanțuri din Budapesta s-a inaugurat
în ziua de naștere a lui Gheorghe Sina, 

aromânul care a finanțat construcția acestuia
Inaugurarea a avut loc în 20 noiembrie 1849

,

Colindu 
di Cărciun

Vâ dzâc un dultsi zbor 
Nâ`msheatâ hâbari 

Dischidets`vâ suflitli 
Iasti sârbâtoari... 

Sh`aprindets` cândila 
S`v`agiutâ Dumnidzălu 

Ti`a noastâ mileti 
S`amintă Hristolu!

Doamne Dumnidzali 
Pâlâcârsearea noastâ 

S`nu chiarâ vâr nâ oarâ 
Miletea armâneascâ. 
Cu unâ mânâ as dai 

Cu doauli va s`iai 
Tu dzâua di Cârciun 

Armâne, s`hii om bun!

Vâ dzâc un dultsi zbor 
Nâ`msheatâ hâbari 

Dischidets`vâ suflitli 
Iasti sârbâtoari.. 

Sh`aprindets` cândila 
S`v`agiutâ Dumnidzălu 

Ti`a noastâ mileti 
S`amintă Hristolu!

Colindul 
de Crăciun

Graiul meu are
Frumoasă urare.

Cu sufletul deschis, 
Este sărbătoare! 
Candela să ardă
La iconi frumos,

Pentru al nostru neam 
S`a născut Hristos!

Doamne, miluieşte,
Dumnezeu ceresc,

Rugămintea noastră 
Fă să nu dispară

Neamul armânesc. 
Cu o mână vei da, 
Cu ambele vei lua 
În ziua de Crăciun 

Armâne, să fii om bun!
Graiul meu are,

O frumoasă urare 
Cu sufletul deschis, 

Este sărbătoare!
Candela să ardă
La iconi frumos,

Pentru al nostru neam 
S`a născut Hristos!

Anne Mari - Makedonia

Seara prindu` cârciun
Tora seara voi armânji, 
Îi seara prindu` Cârciun 
Tora s`amintă Hristolu, 

Pirmitlu io voi s`vâ spun… 

Picurarii shed maubeti 
Un la alantu ma aspun 

Câ tse aclo, Betleem 
S`adunâ ahântâ lumi… 

Îi noapti sh`mari lunjinâ 
Anghiliceashti la cutari 
Anghilu di sus dipuni 

Picurari, s`vâ hibâ ambar! 

Tora seara, picurari, 
Îi seara prindu` Cârciun 
Tora s`amintă Hristolu, 

Dumnidză î`nhi dzâsi s`v`aspun. 

Picurarii si dutsea` 
Betleem ei agiuntsea` 

Tu cutar di oi intra 
Hristolu ei ma`L videa`…

Tut tu atsea noapti cu`ambar 
Si turnarâ la cutar 

Biricheats`, Dumnidzale 
Nâ dideshi marea hâbari… 

Armânjii sunt cu Hristolu 
Sh`daima va s`hibâ di`adun 

Câ di atsei picurari 
Un di ei iara armân… 

Tora seara voi armânji, 
Îi seara prindu` Cârciun 
Tora s`amintă Hristolu, 

Sh`nâ hârsim armânji di`adun.
Anne Mari-Lupci

Hristolu amintă
Iosif sh`Maria s`dutsea 

Dzuâ sh`noapti ma imna… 
Dit Nazaret ma fudzea 

Betleem ta s`agiuntsea… 

Betleem ei agiuntsea 
Ushâ di ushâ bâtea… 

Casili`mplini iara 
Can` usha nu dischidea… 

Un loc doi ma câfta 
Un cutar di oi afla… 

Stâmâria ma intra 
Hristolu di L`u aminta… 

Picurarii oi viglhea, 
La ei hâbarea yinea… 

Di`un pui el tsi`azbuiră 
Câ Hristolu s`amintă! 

Picurarii si scula 
Betleem ei agiuntsea… 

Stâmâria ma u`afla 
Hristolu`n bratsâ tsânea! 

Picurarii ma fudzea 
La tutâ lumea spunea… 

Picurarii alâvdats` 
Ca Hristolu dicuradz`… 

Haidi armânji s`n`adunăm 
Cârciunlu di`adun s`lu adrăm! 

haidi armânjii a mei mârats` 
S`nâ duchim câ nâ him frats`!

Anne Mari-Lupci
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ANUNȚ IMPORTANT
Stimați consăteni,
Prin prezenta vă anunțăm faptul că în urma licitației ținute de către

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, la care comuna
noastră este parte, operatorul RETIM Ecologic Service S.A. a fost des-
emnat câștigător pentru zona Timișoara și comunele limitrofe.

În acest sens vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu pre-
vederile art. 26 din Legea 101/2006 privind salubrizarea localităților, aveți
obligația de a încheia contractul de salubrizare cu RETIM, în caz contrar
se poate aplica amendă între 500-1.000 lei, conform art. 30 din legea mai
sus menționată.

Tarifarea se va face în funcție de numărul de persoane din gospodărie
la un cost de 2,64 lei/persoană.

Menționăm, de asemenea, că până când reprezentanții RETIM vor veni
în comună în vederea încheierii contractelor noi, tarifarea se va realiza ca
în prezent.

De asemenea, vă atragem atenția asupra necesității actualizării datelor
din Registrul Agricol, privind persoanele care locuiesc în fiecare gospo-
dărie, întrucât în funcție de numărul acestora se va realiza plata serviciu-
lui de salubrizare pe viitor.

Asigurându-vă de faptul că Primăria dorește în permanență
îmbunătățirea serviciilor prestate către cetățeni, vă stăm la dispoziție pen-
tru clarificarea oricăror aspecte ce pot apărea.

Primar, Alin-Adrian NICA

Intrarea în sezonul rece ne-a făcut să stăm
de vorbă cu autoritățile locale din Dudeștii
Noi pe tema deszăpezirii, în cazul unor căderi
abundente de ninsori. Ion Goșa, viceprimarul
comunei, a ținut să-i liniștească pe locuitori,
asigurând că autoritățile locale sunt pregătite
pentru cazurile de urgență. „Firma noastră,
BM Torontal, ne spune viceprimarul Ion
Goșa, are la dispoziție trei agregate pentru
deszăpezire: un tractor Belarus cu lamă și plug
în formă de V, pentru străzile nepietruite, un
buldoexcavator cu lamă și un agregat pentru
împrăștierea materialului antiderapant, în
speță, doar nisip. Cum am făcut în anii anteri-
ori, nu vom pune sare, pentru a nu deteriora
asfaltul. Firma BM Torontal are un contract
cu firma Tehnodiesel. În caz că nu vom reuși
să facem față la o iarnă grea, cei de la Tehnodiesel
vor suplini lucrările de deszăpezire și
împrăștiere a materialului antiderapant.
Aceste servicii vor fi plătite, dar doar în cazul

în care va fi nevoie de ele. Noi suntem
pregătiți și cu 120 de metri cubi de nisip, oa-
menii sunt în alertă și vor interveni ori de câte
ori va fi necesar. Cetățenii trebuie să înțeleagă
că, deoarece zăpada, poleiul și gheața nu se
topesc imediat după ce dăm cu material anti-
derapant, trebuie să circule în regim de iarnă.
Pe de altă parte, economisim foarte mulți bani,
pentru că nu mai cheltuim cu reparația
ulterioară a străzilor, la venirea primăverii. Nu
s-a întâmplat până acum să rămânem în ză -
peziți și să nu se poată circula. Noi acționăm
de așa natură încât să deszăpezim toate
străzile, cu prioritate, cele principale, care fac
legăturile cu Drumul Național 6, drumurile
județene către Becicherecu Mic și Sînandrei.
Și pentru că a venit anotimpul rece, le ream-
intesc locuitorilor comunei Dudeștii Noi că
trebuie neapărat să-și curețe coșurile de fum,
iar focul deschis trebuie supravegheat, trebuie
verificate instalațiile electrice”. (A.B.)

Autoritățile locale din Dudeștii
Noi sunt pregătite de iarnă

Programul Primăriei 
în perioada sărbătorilor 

de iarnă
Primăria comunei Dudeștii Noi își modifică programul de lucru cu 

publicul pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, impozitele și taxele 
locale se mai pot achita la casierie până în data de 19 decembrie 2017, aces-
tea putând fi plătite anul viitor începând din jurul datei de 15 ianuarie 2018.
În intervalul 20-31 decembrie 2017, impozitele și taxele locale se pot achita
doar cu ordin de plată.

Primăria va avea program cu publicul până în data de 22 decembrie, acesta
urmând a fi reluat începând cu data de 8 ianuarie 2018.

Pentru probleme urgente, secretariatul Primăriei vă stă la dispoziție și în
zilele de 27, 28 și 29 decembrie 2017, respectiv 3, 4 și 5 ianuarie 2018.

Pentru urgențele de stare civilă, cetățenii sunt rugați să sune la numărul de
telefon 0732-790.992, doamna Maria Bogdan.

Au fost aprobate programele
ProCultura și ProEducația

Programele ProCultura și ProEducația pentru anul 2018 au fost apro-
bate în cadrul Consiliului Local Dudeștii Noi. Ghidurile de finanțare
pentru cele două programe pot fi consultate pe site-ul Primăriei 
comunei Dudeștii Noi, www. primariadudestiinoi.ro

O dată cu aprobarea bugetului local pe anul 2018, pentru cele două
programe vor începe practic finanțările. (A.B.)

S-a aprobat, în Consiliul Local al comunei
Dudeștii Noi, Agenda culturală pentru anul
2018. „Anul viitor, ne spune primarul Alin
Nica, vor fi și câteva activități noi față de anul
acesta, pregătindu-ne pentru anul 2021, când
Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană.
Dorim să profităm de acest titlu, îmbunătățind
oferta culturală pe care comuna noastră o va
prezenta până atunci. De aceea, manifesările
pe care noi le-am inițiat și le vom iniția în con-
tinuare până atunci trebuie să devină tradiție
și să strângă un număr cât mai mare de partici -
panți. Manifestările și festivalurile pe care le
organizăm dorim să se transforme în puncte
de atracție zonală și să devină un avantaj eco-
nomic pentru comună prin stimularea turis-
mului. Dorim să ne gândim la un festival de
anvergură, studiem nișa pe care am putea să-l
organizăm și care să atragă mii de oameni în
comuna noastră. În acest sens, dorim ca inclu-
siv problema spațiilor de cazare, fie la cetățeni,
fie prin stimularea construcțiilor de pensiuni
și hoteluri, să o rezolvăm până în anul 2021.
Cred, și autoritățile locale au convingerea, că
și din cultură se poate câștiga din punct de

vedere economic și se poate dezvolta comuna
noastră. Este adevărat, cultura reprezintă un
domeniu în care mulți nu se pricep sau mulți
cred că este un moft, însă noi, cei din Dudeștii
Noi, întotdeauna am fost pionieri în toate
activitățile pe care le-am desfășurat și atunci
când nimeni nu vedea vreo șansă de profit într-
o direcție sau alta, noi ne-am încăpățânat să in-
vestim în acea direcție și, până la urmă, am
avut dreptate și succes. 

Așa cum a fost și cu inițiativa noastră de
mărire a zonei urbanistice a comunei, care 
ne-a dus la dezvoltarea durabilă a comunei, la
deschiderea către investitori, la mărirea
numărului de locuitori și, nu în ultimul rând, la
alocarea de terenuri pentru tineri. La fel a fost
și cu direcția strategică privind accesarea 
fondurilor europene. Până acum avem cinci
proiecte cu finanțare câștigate. Nici o altă
comună din județul nostru nu are, în prezent,
mai multe proiecte câștigate decât noi. Acest
lucru ne arată că direcția pe care ne-am stabilit-o,
de a accesa câți mai mulți bani europeni, este
cea mai sigură și ne poate asigura o dezvoltare
durabilă și sustenabilă a comunei”. (A.B.)

Agenda culturală pentru 2018
pregătește terenul pentru Timișoara
Capitală Cultuală Europeană 2021

- continuare din pagina 1 -
Oricum, anul viitor, pentru că ordinul de începere a

lucrărilor a fost dat deja, vom trece la execuția în forță a
asfaltării tuturor străzilor din comuna noastră. Singura
problemă pe care o avem este legată de asfaltarea în
zonele Solaris II, Solaris IV și Alexia I, unde suntem încă
în procedura de licitație privind realizarea extinderii sis-
temului de alimentare cu apă și canalizare în zonele So-
laris IV și Alexia I. Normal este ca mai întâi să reușim să
introducem canalizarea și sistemul de alimentare cu apă și
abia apoi să facem partea de asfaltare. În același timp,
anul 2018 va debuta cu mai multe investiții. Vom derula
procedura de achiziție pentru executarea extinderii clădirii
Primăriei. Proiectul de reabilitare a ansamblului arhitec-
tural „Sfântul Vendelin” va intra în faza de licitație. Vom
reuși până atunci să finalizăm toate investițiile începute
în anul 2017, respectiv sala de sport și arena sportivă, pe
care le vom inaugura la începutul primăverii.

Spunând toate acestea, mai vreau să menționez faptul
că vom continua acțiunea de realizare de alei pietonale și
de realizare a pistelor de biciclete pe mai multe străzi din
comuna noastră. În prezent suntem în faza de licitație, iar
străzile vizate sunt Calea Timișoarei, strada Livezii, Calea
Sînandreiului, Calea Hodoniului și Calea Becicherecului.

Pe aceste străzi lucrările vor în-
cepe în cursul anului viitor. Nu vor
fi însă și finalizate, pentru că, în
funcție de capacitatea executantu-
lui și de resursele bugetare pe care
le vom avea, vom eșalona re-
alizarea lucrării în anii următori,
fiind vorba de kilometri buni de
trotuare și piste de biciclete.

Legat de școala din comuna
noastră, ne propunem ca anul 
viitor să realizăm un proiect de
finanțare europeană pentru 
modernizarea și extinderea aces-
teia. În funcție de posibilitățile de
finanțare europeană, ne gândim dacă vom extinde actu-
ala clădire sau vom construi o clădire nouă. În același
timp, din bugetul local ne propunem să amenajăm un
teren de sport în spatele clădirii ciclului primar. De aseme-
nea, dorim să amenajăm mult mai frumos și curtea școlii.
Așteptăm proiecte din partea școlii, scrise pe programul
ProEducația, pentru a obține finanțare de la Consiliul
Local pentru amenajarea curții.

În încheiere, vă doresc ca sărbătoarea Crăciunului să

vă găsească pe toți sănătoși. Să petreceți alături de cei
dragi, în pace, liniște și belșug, aceste zile, să fiți mai buni
și mai generoși cu cei din jur. Pentru anul care vine vă
doresc putere de muncă, pentru ca împreună să putem
aduce comuna noastră acolo unde ne dorim cu toții, dar și
pentru a vă îndeplini propriile aspirații.

Crăciun fericit!
La mulți ani!

Alin-Adrian NICA, 
primarul comunei Dudeștii Noi

Bilanț la (nal de an 2017
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Ziua de 26 noiembrie 2017 va rămâne, cu siguranță,
în istoria fotbalului dudeștean drept una de referință.
Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi a organizat, la
Arena Sportivă, evenimentul „Fotbal de sărbătoare”, la
care au participat, ca urmare a invitațiilor făcute de 
Valentin Miculescu, antrenorul echipei de fotbal din co-
mună, o serie de fotbaliști emblematici pentru
Timișoara și Banat, dar nu numai din Banat, majorita-
tea lor fiind și foști componenți ai echipei naționale a
României.

A fost o zi cu emoții și cu o atmosferă caldă, în ciuda
vremii de afară, zeci de dudeșteni așteptând nerăbdători
întâlnirea cu vedetele anunțate. Pentru a intra cu ade-
vărat în febra partidei de fotbal ce avea să se desfășoare
între echipa CSC Dudeștii Noi - liderul Seriei a III-a a
Campionatului Județean Timiș - și echipa vedetelor,
spectatorii au urmărit și au aplaudat un meci de 
„pitici”, între echipele de juniori ale CSC Dudeștii Noi
și Fortuna Becicherecu Mic.

Puțin după ora prânzului, la Arena Sportivă au înce-
put să sosească, rând pe rând, invitații. Primul dintre ei
a fost Cosmin Contra, fostul polist, actualul antrenor al
echipei naționale de fotbal a României. L-au urmat
Constantin „Titi” Varga și Miodrag „Belo” Belodedici,
alături de ceilalți componenți. 

Spectatorii dudeșteni, iubitori de fotbal, i-au primit
în picioare, cu aplauze, pe toți invitații, s-au fotografiat
cu ei, le-au cerut autografe, iar cei mai în vârstă dintre
drukeri au depănat amintiri, în special cu Miodrag 
Belodedici, un jucător foarte drag bănățenilor.

După ce primarul Alin Nica i-a prezentat pe jucători
și invitați (nu a lipsit Dănuț Lața, președintele
Asociației Județene de Fotbal Timiș, dar nici Ioan 
Cojocari, fostul secretar al Primăriei Municipiului
Timișoara, un pasionat iubitor și cunoscător de fotbal),
componenții CSC Dudeștii Noi le-au înmânat jucători-
lor care au onorat evenimentul câte un suvenir care să
le amintească de prezența lor aici.

Iar meciul disputat între cele două echipe a fost unul
care a satisfăcut pe deplin așteptările celor prezenți în
tribune. 

S-a marcat mult și frumos, de ambele părți, am asis-
tat la o triplă reușită de Cosmin Contra, am văzut din nou
„bombele” lui Varga, eleganța lui Belodedici, per suasiu-
nea lui Vlădoiu, acuratețea paselor lui Iosif Rotariu, si -
guranța lui Cristian Dancia, incisivitatea lui Marcel
Băban, așezările și viziunea jocului ale lui 
Valentin Miculescu. Să spunem că oaspeții au fost con -
duși de pe banca tehnică de Ilie Rotariu și că au câștigat
partida, asta ca să dăm Cezarului ce este al Cezarului.

Însă, considerăm că toată lumea a câștigat de pe
urma acestui eveniment, atât spectatorii, cât și
fotbaliștii echipei gazdă și chiar invitații care, chiar
dacă au jucat la campionate europene și mondiale, în
competiții puternice din Europa și în cupele europene,
au evoluat pe marile stadioane ale lumii, s-au simțit 
extraordinar la Arena Sportivă de la Dudeștii Noi.

Fotbal de sărbătoare la Dudeștii Noi, 
cu fotbaliști bănățeni și nu numai, o parte 

dintre ei, foști componenți ai naționalei României

,
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Miodrag Belodedici
S-a născut la 20 mai 1964, în localitatea Socol,

Caraș-Severin, și este actualmente director al centrelor
de juniori ale Federației Române de Fotbal. Mai este
poreclit și „Belo”. S-a remarcat ca fotbalist la Steaua
București, între 1983 și 1989, și la Steaua Roșie Bel-
grad, între 1989-1992. A câștigat două Cupe ale Cam-
pionilor cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad.
A câștigat Supercupa Europei cu Steaua București și
Cupa Intercontinentală cu Steaua Roșie Belgrad. Este
de trei ori campion al României, cu Steaua București,
și de trei ori campion al primei ligi iugoslave, cu Steaua
Roșie Belgrad. De-a lungul carierei a mai evoluat la
Valencia, Valladolid, Villareal și CF Atlante. Are 53 de
prezențe în tricoul echipei naționale de fotbal a Româ-
niei, pentru care a marcat de cinci ori.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul
Sportiv” Clasa a II-a. În 2012 Belodedici a fost amba-
sadorul Finalei UEFA Europa League.

Iosif Rotariu
S-a născut la 27 septembrie 1962, în localitatea Pri-

gor, din județul Caraș Severin. A jucat la Poli
Timișoara, între anii 1980-1986, timp în care a dispu-
tat două finale de Cupa României, după care s-a trans-
ferat la Steaua București, unde a evoluat până în 1990.
Cu echipa militară a jucat o finală de Cupă a Campio-
nilor Europeni, în 1989, pierdută în fața marii echipe a
lui AC Milan. În România a fost de patru ori campion
cu Steaua, a câștigat trei finale de Cupă și a cucerit o
Supercupă. După Campionatul Mondial de Fotbal din
1990, din Italia, unde România a obținut un egal cu Ar-
gentina marelui Maradona, cu care „Ioța” s-a duelat în
acel meci la mijlocul terenului, s-a transferat la Gala-
tasaray Istanbul, echipă cu care a câștigat Cupa și Su-
percupa Turciei. A jucat doi ani aici, după care s-a
transferat la Bakırköyspor. A mai jucat în carieră la
CFR Timișoara, OFK Kikinda, Extensiv Craiova,
Crișul Oradea și ASU Poli Timișoara. A fost antrenor la
Poli Timișoara, secund la FC Vaslui și antrenor la FC
Caransebeș.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul
Sportiv” clasa a III-a, pentru rezultatele obținute la tur-
neele finale din perioada 1990-2000 și pentru întreaga
activitate.

Constantin Varga
S-a născut în 18 noiembrie 1964, la Timișoara. A

evoluat nouă sezoane pentru Poli Timișoara, jucând
191 de partide, în care a înscris 47 de goluri. În Liga I
a evoluat de 238 de ori, marcând, în total, 50 de goluri.
Are cinci selecții la echipele naționale de seniori, mar-
când un gol, într-o partidă amicală, împotriva naționalei
statului Mexic. A continuat, până nu demult, să joace
fotbal, de plăcere, în ligile inferioare din Timiș. Acum
antrenează grupe de copii. 

Constantin Varga, „Titi” sau „Piticul”, cum l-au alin-
tat coechipierii și suporterii alb-violeți, a rămas în
conștiința drukerilor bănățeni prin ardoarea arătată pe
teren, dar și prin șuturile-bombă cu care a speriat por-
tarii. Este unul dintre jucătorii care au scris istorie în
alb-violet după 1990, evoluând în partidele cu Atletico
Madrid, Sporting Lisabona și Real Madrid. În 2012,
fanii alb-violeți l-au desemnat, într-un sondaj realizat
pe o rețea de socializare, cel mai bun fundaș dreapta
din istoria lui Poli Timișoara.

Cosmin Contra
S-a născut la 15 decembrie 1975, la Timișoara. Și-a

început cariera de jucător la Poli Timișoara, apoi după
3 sezoane, în ianuarie 1996 a ajuns la Dinamo. După
un sezon și jumătate la bucureșteni, a fost transferat în

schimbul sumei de 800.000 de euro la Deportivo Ala-
vés, în Spania, devenind rapid un jucător de bază al
bascilor. Cu gruparea din Vitoria, Contra a ajuns până
în finala Cupei UEFA din 2001, fiind printre remarcații
finalei cu toate că formația sa a pierdut meciul jucat
contra echipei FC Liverpool cu scorul de 4-5 (4-4 după
90 de minute). După acel sezon, s-a transferat la gi-
gantul italian AC Milan la care a avut unele evoluții
bune, a și înscris în Cupa UEFA pentru formația mila-
neză, însă un conflict cu Edgar Davids (la Juventus To-
rino pe atunci) a fost unul dintre motivele pentru care
a părăsit echipa pentru Atletico Madrid după doar un
sezon. La Madrid a jucat de asemenea un sezon, urmat
de două împrumuturi fără succes la WBA în Anglia sau
FC Timișoara, echipa la care a debutat în fotbal. A evo-
luat la Getafe între 2005-2010, în primul sezon tot sub
formă de împrumut de la Atletico.

Și-a anunțat retragerea de la naționala României
după meciul cu Austria scor 2-1 din aprilie 2009, dar a
acceptat să revină la națională în septembrie 2010, ju-
când în meciul contra Albaniei din preliminariile
EURO 2012.

A antrenat pe Poli Timișoara, CF Fuenlabrada, Pe-
trolul Ploiești, Getafe, Guangzhou R&F, Alcorcón, Di-
namo București, iar acum antrenează naționala
României.

Ion Vlădoiu
S-a născut la 5 noiembrie 1968, în localitatea

Călinești, județul Argeș. Și-a început cariera de fotba-
list la formația CSȘ Aripi Pitești. Apoi, Vlădoiu a fost
transferat de simbolul orașului Pitești, FC Argeș. În pe-
rioada de transferări din iarna anului 1991, Vlădoiu a
fost cedat de clubul piteștean la Steaua București. A
câștigat alături de Steaua un titlu de campion al Româ-
niei, în sezonul 1992-1993. A plecat, în pauza de iarnă
a următorului sezon, la Rapid București. S-a întors la
Steaua în anul 1995, devenind golgheterul campiona-
tului alături de formația care avea să câștige Liga 1 în
acel sezon 1995-1996. La sfârșitul campionatului s-a
transferat la formația de primă ligă din Germania 1.FC
Koln. 

Vlădoiu, s-a întors în țară, la Dinamo București. A
revenit în iarna anului 2000 în Germania, în 2.Bunde-
sliga, la Kickers Offenbach. A revenit în România în
2001, pentru a juca, pentru a treia oară, la Steaua. 
Vlădoiu s-a întors la clubul care l-a lansat în fotbalul
mare, FC Argeș, după care a plecat la FC Universitatea
Craiova. S-a întors la FC Argeș, dar cariera și-a înche-
iat-o în Liga a doua din România, la UTA din Arad.
Pentru echipa națională a jucat de 28 de ori și a marcat
două goluri.

Este cunoscut mai bine ca Jean Vlădoiu. În martie
2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa
a III-a, pentru rezultatele obținute la turneele finale din
perioada 1990-2000 și pentru întreaga activitate.

Marcel Băban
S-a născut la 16 octombrie 1968, la Jimbolia. A evo-

luat la Ceramica Jimbolia, la Progresul Timișoara, iar în
anul 1991 a fost transferat la Poli Timișoara. În prima
etapă a sa la Poli a evoluat în 53 de partide, marcând 17
goluri. Între 1993-1994 a fost în lotul celor de la SC

Darmstadt 98, iar între anii 1994-1996 a jucat din nou
pentru Poli Timișoara, evoluând în 60 de meciuri și
marcând 29 de goluri. În sezonul 1996-1997 a evoluat
în opt partide pentru Rapid București, după care s-a
transferat la FC Bohemians Praga, unde a jucat patru
meciuri. A trecut pe la echipa NK Zadar, în sezonul
1997-1998, după care s-a întors, pentru două sezoane,
la Poli Timișoara. Aici a evoluat în 25 de partide și a
marcat de șapte ori. Între 2000-2001 a jucat pentru
Ruch Chorzów, după care a revenit în țară, la Corvinul
Hunedoara, unde a jucat 31 de meciuri și a marcat 18
goluri. După un periplu la Satu Mare, unde a jucat pen-
tru Olimpia în 13 partide, înscriind de cinci ori, s-a
transferat, în sezonul 2004-2005, la Unirea Sânnicolau
Mare, pentru care a evoluat în 11 partide și a marcat de
trei ori. Ultima echipă la care a evoluat este UT Arad,
pentru care a înscris un gol în patru partide.

În prezent, deține, la Jimbolia, o școală de fotbal care
îi poartă numele și este conducătorul echipei de Liga a
III-a din localitate.

Cristian Dancia
S-a născut la 5 februarie 1980, la Lugoj. Fundașul

stânga și-a început cariera în fotbalul profesionist la 
Politehnica Timișoara, unde a jucat între 1998-2000. În
anul 2000 s-a transferat la FC Argeș Pitești, echipă pen-
tru care a evoluat în 103 partide. În perioada 2004-2006
a evoluat pentru Torpedo Moscova în 48 de partide.

S-a reîntors la Politehnica Timișoara în sezonul
2007-2008, evoluând în 14 partide. În anul 2008 a mai
bifat zece meciuri și în tricoul celor de la Universitatea
Cluj Napoca.

Între anii 2008-2010 a evoluat pentru formația din
Otopeni, iar între sezonul 2010-2011 a jucat pentru
Chindia Târgoviște.

Între anii 2011-2015 a jucat pentru Millenium 
Giarmata, iar în prezent joacă la ACS Dumbrăvița.

Are cinci selecții la echipa națională a României,
toate în perioada 2000-2004.

Valentin Miculescu
S-a născut la 4 septembrie 1975, la Timișoara. A în-

ceput fotbalul la Progresul Timișoara, în anul 1993, pe
când avea 17 ani. 

După doi ani, s-a transferat la UMT, unde a stat, de
asemenea, doi ani. A urmat perioada de la Politehnica
Timișoara. A fost patru ani echipierul lui Poli, după care
s-a transferat la UTA Arad. 

După un an și jumătate s-a transferat în Ungaria, la
Elöre Beckescsaba, club pentru care a evolouat timp de
trei ani și jumătate. S-a întors în țară la FC Bihor 
Oradea, unde a jucat un an și jumătate.

Apoi s-a tras spre casă, să spunem așa. A promovat
în Divizia B cu Unirea Sânnicolau Mare, cu Fortuna
Covaci, iar cu Giarmata, în Divizia C.

Și-a început cariera de antrenor la Pișchia, în Divizia
D. A stat acolo un an, după care a antrenat la Giarmata
Vii. După un an, a trecut la copii și juniori, împreună cu
profesorul Dorel Mașcovescu, la Electrica Timișoara.
De doi ani este antrenor la clubul Juventus Colterm, tot
la copii și juniori. Este, de asemenea, antrenorul echi-
pei de fotbal CSC Dudeștii Noi.

Anton BORBELY

Vedete 
printre 

noi
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CSC Dudeștii Noi - campioană de toamnă
în Seria a III-a a Campionatului 

Județean de fotbal Timiș

,

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi a reușit o performanță
extraordinară în turul ediției 2017-2018 a Seriei a III-a a Campionatului Județean Timiș.
Elevii antrenorului Valentin Miculescu au reușit să câștige toate cele 15 partide ale tu-
rului, o performanță ce poate fi catalogată drept uluitoare, și este principala candidată
la promovarea în Liga a IV-a, la finele acestui sezon, programat vara viitoare.

Pentru aceste succese, felicitări merită conducerea Primăriei comunei Dudeștii Noi,
Consiliul Local - care sprijină din plin clubul -, dar și staff-ul tehnic și administrativ al
echipei, precum și lotul de jucători.

Iată parcursul echipei din Dudeștii Noi în turul campionatului: etapa I - CSC Dudeștii
Noi - AS Viitorul Sacoșu Turcesc 4-1; etapa a II-a: CSC Dudeștii Noi - AS Buziaș 
10-0; etapa a III-a: AS Recaș - CSC Dudeștii Noi 1-9; etapa a IV-a: CSC Dudeștii Noi
- AS Bacova 5-2; etapa a V-a: AS Boldur - CSC Dudeștii Noi 1-7; etapa a VI-a: CSC
Dudeștii Noi - AS Timișul Hitiaș 4-0; etapa a VII-a: AS Viitorul Știuca - CSC Dudeștii
Noi 2-3; etapa a VIII-a: CSC Dudeștii Noi - AS Foresta Mănăștiur 12-1; etapa a IX-a:
AS Avântul Topolovățu Mare - CSC Dudeștii Noi 3-6; etapa a X-a: CSC Dudeștii Noi
- AS Coșteiu 3-0; etapa a XI-a: AS Atletico Găvojdia - CSC Dudeștii Noi 1-3; etapa a
XII-a: CSC Dudeștii Noi - AS CS Tormac 8-2; etapa a XIII-a: AS Autoliv Lugoj - CSC
Dudeștii Noi 0-2; etapa a XIV-a: CSC Dudeștii Noi - AS Olimpia Darova 4-2; etapa a
XV-a: AS Gloria Moșnița Nouă - CSC Dudeștii Noi 1-2.

Astfel, CSC Dudeștii Noi are 15 victorii din tot atâtea partide, 45 de puncte acumu-
late, 82 de goluri marcate și doar 17 primite.

Anton BORBELY

În data de 9 decembrie 2017, la Căminul Cultural
din Dudeștii Noi, s-a desfășurat Cupa Dudeșteană la
Șah, ediția a V-a. Competiția a adunat la start 67 de
participanți, din județele Timiș și Arad. Întrecerea s-a
desfășurat pe trei secțiuni: Turneul A / seniori și juniori
13-20 ani, Turneul B / juniori 9-12 ani și Turneul C /
copii 5-8 ani.

Turneul A (principal) a avut-o ca favorită, conside-
rând coeficientul internațional ELO, precum și palma-
resul de excepție, pe Andra Cîmpean, în vârstă de 18
ani, de la CSU Universitatea de Vest din Timișoara.
Runda 3 a adus un derby între favorita turneului și fa-
voritul dudeștenilor, Daniel Homone (care împlinise 15
ani cu o zi înainte de concurs). După o luptă aspră, 
partida s-a încheiat remiză, ceea ce a dat startul unei 

teribile curse de urmărire, pentru restul competiției.
Ambii lideri au câștigat cele patru partide rămase, în-
cheind concursul cu câte șase victorii și o remiză. Zeița
Fortuna a fost însă de partea juniorului dudeștean, care
a acumulat cu o jumătate de punct mai mult la doi 
dintre coeficienții de departajare. Aceasta se traduce,
aritmetic, în ideea că Daniel a avut un parcurs mai 
dificil decât Andra, dar este vorba doar de cifre până la
urmă, întrucât ambii lideri s-au dovedit a fi cu cel puțin
o clasă peste ceilalți competitori.

În turneul B, dudeștenii s-au remarcat prin Diana
Anghel cu locul 3 la categoria F12 și Eduard Glujdea
cu locul 3 la categoria B10. Locul 1 general în turneul
B a fost adjudecat de un girocean, Mihai Iucu, cu șase
victorii și o remiză. Rezultatul nu a fost întâmplător.

Mihai Iucu are un palmares bogat: campion național în
2015 și 2016 cu echipa școlară de șah (gimnaziu) a Li-
ceului Teoretic „David Voniga”; câștigătorul marelui
premiu la open-ul din Sânnicolau Mare în septembrie
2016; locul 1 (din 40 de jucători) la Cupa „Pro Logos”,
interjudețean, Timișoara, august 2016; locul 4 din 63
de jucători la „Cupa Prieteniei”, U12, Timișoara,
interjudețean, septembrie 2017; locul 5 general din 40
de jucători (inclusiv seniori), la Cupa Almăjului,
interjudețean, octombrie 2016; locul 1 la Cupa Mal-
venschi, din 32 de jucători, cu șase victorii din șase po-
sibile, în cadrul Festivalului Internațional de Șah
„Valurile Dunării”, Drobeta Turnu Severin, 6-8 mai
2016 etc.

Turneul C a strălucit printr-o participare peste
așteptări, 34 de jucători până în 8 ani! Aici, s-au
remarcat dudeștenii Ingrid Turbureanu cu locul
3 la categoria F7 și locul 9 general, precum și
Filip Nica cu locul 3 la categoria B7. Locul 1
general la această secțiune a fost adjudecat de
către Bogdan Duca, de la ACS Șah Club Vados
Arad.

După terminarea partidelor la primele trei
secțiuni, a avut loc o întrecere de klotz, adică o
versiune a șahului care se joacă simultan la
două table de șah, cu circuit de piese între aces-
tea, pe echipe de câte doi jucători. Regulile sunt
drastice, se acordă doar cinci minute timp de
gândire per jucător pentru întreaga partidă, iar
dacă unul dintre jucători pierde partida, fie la
timp, fie pe tablă, atunci pierde instant întreaga
echipă. 

Un nume alternativ al jocului, în engleză,
destul de pitoresc, este bughouse, în traducere
directă „casa gândacilor”.

La concursul de klotz s-a impus echipa for-
mată din Daniel Homone (Dudeștii Noi) și Denis
Baboș (Sânnicolau Mare). La genul acesta de întrecere
se permite, de obicei, formarea de echipe pe bază de
prietenii. Uneori se premiază și numele interesante
alese de echipe.

Cupa Dudeșteană 2017 la Șah s-a bucurat, așadar, de
o participare numeroasă, iar cinci dudeșteni au fost
premiați – de două ori Daniel Homone, câștigătorul tur-
neului principal. 

Arbitrajul a fost asigurat de către Rudolf Dombi, ar-
bitru internațional, secundat de către instructorii Ioan
Șufan și subsemnatul. Daniela Butariu a fost coordo-
nator de proiect. Acțiunea a fost organizată de către Pri-
măria Dudeștii Noi, în cadrul Agendei Culturale.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

Cupa dudeșteană la șah
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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

Vând până la 500 

de oi țurcane. 

Județ Caraș Severin, 

localitatea Gherteniș. 

Informații la telefon:

0740-659.338
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Magia Crăciunului, adusă la Dudeștii Noi 
de Festivalul de datini, colinde și obiceiuri de iarnă

,

Ediția a VII-a a Festivalului de datini, colinde și obi-
ceiuri de iarnă s-a desfășurat anul acesta în seara zilei
de 17 decembrie, la Casa de Cultură a comunei
Dudeștii Noi. 

Organizatori ai evenimentului au fost Consiliul
Județean Timiș, Primăria comunei Dudeștii Noi,
Asociația Culturală „Pro Datina” și Asociația
Internațională de Folclor „Lumea dansului”.

Sala Casei de Cultură s-a umplut de oameni, care au
venit să retrăiască atmosfera de Crăciun, să asculte co-
linde și să vadă care sunt obiceiurile acestei perioade în
diferite zone ale țării. Aceasta pentru că Festivalul din

acest an a avut invitați din mai multe zone folclorice
din țară, dar și din străinătate.

Astfel, pe scenă au urcat Ansamblul „Doina 
Ceahlăului” din Piatra Neamț, Ansamblul „Ceatăra”
din Carei, Ansamblul „Codrișorul” din Bistrița Năsăud,
Ansamblul din localitatea Pozarevac, Serbia, Ansam-
blul „Dudeșteana” din Dudeștii Noi, Corul Casei de
Cultură din Dudeștii Noi și Robert Târnăveanu.

Au colindat și au cântat, vestind Nașterea Domnului
și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, soliștii Doriana
Talpeș, Ciprian Pop, Alexandru Brădățan (Bucovina),
Georgiana Marina (Satu Mare), Răzvan Năstăsescu

(Sibiu), Narcisa Bălean (Mehedinți).
Acompaniamentul muzical a fost asigurat de Tara-

ful tradițional „Pro Datina”, condus de prof. Adrian
Scorobete.

Prezentatoare a spectacolului a fost Felicia Stoian.
Să remarcăm faptul că primarul Alin-Adrian Nica a

dat un bun exemplu de păstrare a tradițiilor noastre
strămoșești, venind împreună cu întreaga familie, soția
și cei doi copii, îmbrăcați în frumoase costume popu-
lare și au urcat împreună pe scenă, participând la mo-
mentele susținute de artiștii dudeșteni.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Momentul 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia, cel al
Marii Uniri, a fost evocat și de către elevii de la Școala
Gimnazială din Dudeștii Noi.

Devenită Zi Națională a României, ziua de 1 de-
cembrie 1918 a fost celebrată prin cântece și poezii pa-
triotice, dar și scenete și alte momente speciale,
pregătite de elevii și cadrele didactice ale școlii și de la
cluburile de arte marțiale și dans sportiv din Dudeștii
Noi. (A.B.)

Ziua Națională - sărbătorită la Casa de Cultură din Dudeștii Noi


