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Plini de entuziasm și voie bună, preșcolarii
Gădiniței Dudeștii Noi și-au îndreptat pașii
spre Biblioteca Casei de Cultură, însoțiți de
către doamnele educatoare și doamnele îngri-
jitoare.

Doamna bibliotecar Daniela Butariu le-a
făcut copiilor un tur al bibliotecii și sălii de

lectură. Copiii au răsfoit cu încântare cărțile frumos ilus-
trate, pregătite pentru ei în sala de lectură, au pus întrebări
și li s-au dat explicații referitor la cărți și bibliotecă.

Scopul acestei vizite a fost acela de a-i face pe copii să
îndrăgească cartea, de a le transmite respectul, grija și pa-
siunea pentru citit. (V.T.)

În lumea cărților, cu preșcolarii
din Dudeștii Noi

S-a făcut recepția Arenei Sportive, care va fi
inaugurată, cu certitudine, de Paști. Acesta este anunțul
pe care l-a făcut Alin Nica, primarul comunei Dudeștii
Noi. Vor fi o serie de evenimente fotbalistice, la care vor
lua parte atât echipele din comună, cât și din localitățile
învecinate.

Astfel, în ziua de 7 aprilie, cu începere de la ora 9:30,
se va desfășura un turneu de fotbal pentru copii cu vârste
până în 10 ani.

Luni, 9 aprilie, de la ora 9, în deschiderea Turneului

dotat cu „Cupa Învierii”, un meci inedit de fotbal va
opune amical echipele primăriilor din Becicherecu Mic și
Dudeștii Noi, alcătuite din angajați ai instituțiilor și con-
silieri locali.  La „Cupa Învierii” vor participa cele două
echipe din comuna Dudeștii Noi, CSC și Pindul, dar și
echipe din Biled și Carani.

În deschiderea Cupei Învierii va avea loc și o scurtă
demonstrație de arte marțiale a Secției de tae kwon do ITF
din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi

A. BORBELY
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Când fariseii puneau la cale să ascundă
marea minune a Învierii lui Iisus, tot 
Ierusa li mul vuia. De la casă la casă, de la om
la om, s-a auzit vestea adusă de cei o sută de
ostași, care veneau de la mormântul gol. Iar
de la Ierusalim s-a răspândit repede această
veste senzațională că Iisus Nazarineanul a în-
viat. Toată lumea a primit-o ca pe cea mai
importantă veste, pentru că Iisus era cunoscut
ca Învățător și binefăcător. Se înșeală cei ce
spun că Învierea lui Iisus a fost o faptă
măruntă, neluată în seamă de contemporani.
Este adevărat că această faptă îi depășea pe

toți și că unii nu puteau să creadă, iar alții nu voiau să creadă.
Însă vestea Învierii lui Hristos a ajuns la Roma aproape în aceeași zi.

Pentru că și atunci, ca și acum, oamenii răspândeau degrabă o veste care îi
privea pe toți. Ierusalimul, o localitate neluată prea mult în seamă de nea-
muri, a devenit, prin Învierea lui Iisus, centrul pământului. Ierusalimul
venea cu o taină pe care nu o putea oferi nici o altă localitate de pe pământ.
Toți cei care au auzit de ceea ce s-a întâmplat în Israel s-au ridicat în pi-
cioare și au rămas în picioare de două mii de ani, pentru că răsărise o stea
care nu se va stinge niciodată, pentru că a apărut o veste nouă care, de două
mii de ani, preocupă întreaga lume.

Noi, cei ce ne bucurăm în fiecare an de Praznicul Învierii Domnului,
avem datoria ca în fiecare an să ne pregătim patruzeci de zile cu post și
rugăciune. Paștile ne aduc în fiecare an hrană nouă, hrana bucuriei care nu
se termină niciodată. Să ne ajute Dumnezeu ca și anul acesta să ne
împărtășim de lumina Învierii în pace și cu sufletul curat.

Parohia Ortodoxă Română Dudeștii Noi,
Preot paroh Ionuț CRISTEA

Cuvântul românesc „Paște” sau „Paști” provine din cuvântul
vechi evreiesc „Pesah”, care definește evenimentul salvării popo-
rului ales evreiesc de exterminare, pe când trăia în sclavia egip-
teană de câteva sute de ani. 

„Pesah” înseamnă „trecere” și „ieșire”, pentru că în anul 1500 
înainte de nașterea lui Isus pericolul exterminării în Egipt era atât
de acut, iar strigătele disperate ale iudeilor către cer arau atât de
pătrunzătoare încât Dumnezeu l-a inspirat pe unul dintre ei, numit
Moise, să pregătească, timp de o săptămână, poporul, iar El, 
Dumnezeu, va trece peste locuințele egiptenilor, unde fiecare prim
născut va muri într-o noapte, iar ei vor putea ieși din robie.

A fost Pesah, adică cele două aspecte: trecere dumnezeiască și
ieșire în direcția țării făgăduinței.

Peste alți 1.500 de ani, Fiul lui Dumnezeu a coborât în lume și, luând fire omenească, a
venit să scoată omenirea din sclavia păcatului, omenire căreia Dumnezeu îi promisese la 
începutul lumii un Mântuitor care să zdrobească capul șarpelui infernal. 

Acesta a fost Isus Cristos, care în săptămâna Paștilor evreiești a intrat în Ierusalim, în
Duminica Floriilor, și nu i-a omorât pe primii născuți, ci s-a jertfit El, ca un miel nevinovat,
răstignit pe cruce, luând în locul nostru păcatele omenirii, precum spusese despre El Ioan
Botezătorul, la râul Iordan: „Iată, Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra Sa păcatele lumii”.

El a murit pentru cei mulți, dar a treia zi Dumnezeu L-a înviat, ca și noi, lepădându-ne
de viața păcătoasă, să-i dăm voie să ia asupra Sa păcatele noastre, pentru ca noi să primim
iertare.

Cristos a înviat!
Și noi vom învia cu El.
Doresc sărbători cu adevărat fericite, binecuvântate, de Paști, tuturor credincioșilor și 

oamenilor de bunăvoință.
Preot Bonaventura DUMEA, 

Parohia Romano-Catolică Dudeștii Noi

Viaţa de credinţă este o umblare cu Dumnezeu în
fiecare zi, umblare care ar trebui să fie vizibilă tuturor.
Nu există creştin „sub acoperire”; viaţa noastră în
Cristos trebuie să fie caracterizată de transformarea pe
care numai părtăşia reală cu Mântuitorul şi trăirea 
Cuvântului viu al lui Dumnezeu o pot face.

Acum când lumea creştină sărbăto-
reşte învierea lui Cristos, suntem che-
maţi să înţelegem că acesta este esenţa
crezului nostru, aşa cum bine spunea
apostolul Pavel în 1 Cor 15:13-14: Dacă
nu este o înviere a morţilor, nici Hristos
n-a înviat. Şi, dacă n-a înviat Hristos,
atunci propovăduirea noastră este 
zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa
voastră.

Dorinţa de a trăi o viaţa pentru Dum-
nezeu trebuie neapărat să însemne înţe-
legerea învierii lui Cristos ca fiind temelia crezului
nostru.

Confruntaţi cu realităţile zilnice ale vieţii, suntem
provocaţi să ne punem permanent această întrebare:
ce face învierea lui Cristos în viaţa noastră? De înţe-
legerea semnificaţiei acestui mare adevăr va depinde
direcţia vieţii noastre.

La fel cum învierea Domnului a început prin rosto-
golirea pietrei care pecetluia mormântul, suntem che-
maţi să înţelegem că învierea este puterea care
îndepărtează obstacolele imposibilului din viaţa noas-
tră. Puterea învierii lui Cristos ne oferă siguranţa că
orice lucru care omeneşte pare imposibil devine posi-

bilitate cu Dumnezeu. Credinţa noastră, împreună cu
puterea lui Dumnezeu la lucru, pot mişca orice piatră
care ne stă în cale.

Aceeaşi putere a învierii este cea care aduce supra-
naturalul în vieţile noastre, tot aşa cum femeile, ajunse
la mormânt în zorii zilei, au avut parte de prezenţa şi

de îndrumarea îngerului. Nevoia de su-
pranatural este în fiecare dintre noi, şi
Dumnezeu a pregătit în Cristos împlini-
rea acestei nevoi. Cristos a lăsat ucenici-
lor o promisiune plină de semnificaţii
când a spus în Mat. 28:20 „… Şi iată că
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului”.

Apoi, învierea lui Cristos devine princi-
palul factor care ne transformă gândirea, în
aşa fel încât vedem viaţa şi toate provocările
ei din perspectiva lui Dumnezeu. 

Nu există limite la ceea ce Dumnezeu este capabil
să facă, iar noi, ca şi copiii lui Dumnezeu, trebuie să
vedem aşa cum vede Dumnezeu, fiecare obstacol al
vieţii fiind doar o nouă ocazie de a vedea izbăvirea şi
implicarea activă a lui Dumnezeu.

Fie ca învierea lui Cristos să ne schimbe în aşa fel
încât să putem spune cuvintele rostite de Pavel: Gal
2:20 „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi tră-
iesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în
mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc
în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a
dat pe Sine însuşi pentru mine”.

Prezbiter Adrian ȚUNEA

ÎÎnnvviieerreeaa ccaarree sscchhiimmbbăă ttoottuullPastorală de Paște
Atunci când citeşti

Evangheliile cu atenţie,
întâlneşti o Personalitate
fără egal. Cuvinte pe care
nu le-a mai rostit nimeni şi
care nu i-ar fi trecut prin
mintea nimănui erau pe
buzele lui Isus. Buddha,
Mahomed, Confucius, Moi -
se, cu toţii s-au consi de rat
învăţători sau profeţi. Nici-
unul nu a pretins a fi egal
cu Dumnezeu. Isus din
Nazaret este singurul care a susţinut că este una cu 
Creatorul. 

Celor care-L priveau le spunea că de fapt Îl priveau pe
Atotputernicul: „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe
Tatăl…” (Ioan 14:7-9a). Fapt remarcabil, întemeietorii
de religii îi îndemnau pe oameni să le urmeze
învăţăturile. Isus din Nazaret îi conduce pe oameni în
primul rând spre Persoana Sa: „…credeţi în Mine…
veniţi la Mine… urmaţi-Mă pe Mine… învăţaţi de la
Mine…”.

Isus, Fiul lui Dumnezeu; nume necesar şi suficient:
„… nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în
care trebuie să fim mântuiţi” (FapteleApostolilor 4:12);
accesibil tuturor: „orcine va chema Numele Domnului,
va fi mântuit” (Faptele Apostolilor 2:21); unic şi măreţ:
Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele,
care este mai presus de orice Nume” (Filipeni 2:9). Isus,
Mielul lui Dumnezeu, 

Acela care a biruit păcatul prin moartea-I şi învierea-
I glorioasă. Isus, Cuvântul lui Dumnezeu care va reveni
în glorie pentru a răsplăti fiecăruia după faptele lui şi a
conduce popoarele cu un toiag de fier (Apocalipsa 19).
Isus, o Fiinţă care reclamă mai mult decât ascultare, mai
mult decât urmare, reclamă închinare.

Napoleon, impresionat de cuvintele, faptele şi per-
sonalitatea lui Isus prezentată în Evanghelii, spunea:
„Dacă Socrate ar intra în cameră, toţi ne-am ridica în 
picioare ca să-i dăm cinste, dar dacă ar intra Isus Hris-
tos, I-am cădea toţi la picioare”.

Doresc atât de mult ca sărbătorile pascale de anul
acesta să ne apropie pe toți mai mult de Hristos.

Sărbători binecuvântate tuturor și Hristos a înviat!
Pastor Ștefan ZAMBO, 

Biserica Baptistă „Emanuel” – Dudeștii Noi

S-aude-al clopotelor cânt
Prin firea, care se renaşte

Şi falnic iese din mormânt,
Cu biruinţa Domnul Sfânt,

Şi azi e Paşte.

Şi după slujbă ies la rând
Bătrâni, cu spatele-aplecat,
Bărbaţi cu chipul luminat,

Şi-n urma ies copii cântând:
„Hristos a înviat!”.

În jur, pe margini, stau cei mari,
Privind la falnicii feciori,

Din mândrul şir al falnicei hori;
Şi-n mijloc cântă lautarii,

Din cobze şi viori.

Sunt veseli toţi şi bucuroşi,
Şi toţi cu suflet înălţat;

Oriunde se-ntâlnesc în sat,
Îşi zic cum zis-au moşi strămoşi:

„Hristos a înviat!”.
M. POPESCU

Paştile
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Acesta este punctul de început al înțelegerii a ceea ce
înseamnă sfințirea timpului. Aceasta este experiența
ortodoxă, care coboară până la apostolii înșiși, că în
centrul vieții noastre liturgice, chiar în centrul acelui
timp pe care noi îl măsurăm ca an, găsim Sărbătoarea
Învierii lui Hristos. Ce este Învierea? Învierea este
apariția în această lume, complet dominată de timp și,
deci, de moarte, a vieții care nu va avea sfârșit. Cel care
a înviat din nou din morți nu mai moare.

În această lume a noastră, nu altundeva, nu în „altă”
lume, a apărut într-o dimineață Cineva care este din-
colo de moarte, dar și în timpul nostru. Acest înțeles al
Învierii lui Hristos, această mare bucurie, este tema
centrală a creștinismului; și acest înțeles a fost păstrat

în toată plinătatea lui în cultul Bisericii Ortodoxe.
Există mult adevăr exprimat de aceia care spun că tema
centrală a Ortodoxiei, centrul a toată experiența ei,
coloana vertebrală de referință pentru orice altceva în
viața ei, este Învierea lui Hristos.

Paștele este întotdeauna sfârșitul și întotdeauna 
începutul. Noi întotdeauna trăim după Paști și mergem
întotdeauna spre Paști. Spiritul și înțelesul întreg al
vieții liturgice este conținut în Paști, împreună cu 
perioada următoare de 50 de zile care culminează cu
sărbătoarea Cincizecimii, Pogorârea Duhului Sfânt
peste apostoli.

Această prăznuire pascală unică este reflectată
săptămânal în duminica creștină.

Sărbătoarea Învierii Domnului

De ce tăiem mielul de Paşti?
Ritual străvechi, plin de

semnificaţii precise, dar care
astăzi par a se estompa tot mai
mult sub presiunea post-
moder nismului galopant, tăie -
rea mieilor de Paşti este un
fenomen complex care este
(din fericire) încă întâlnit într-o
Românie cu tradiţiile şi obi-
ceiurile estompate. Multora le
repugnă sacrificarea unui ani-
mal aparent nevinovat. Dar şi
mai mulţi români, gurmanzi
sau nu, sunt adepţii păstrării
ritualului sacrificiului mieilor.
Şi aceasta în ciuda tuturor
controverselor. Deloc puţine,
dealtfel. Dincolo de aspectele
pro şi contra care vizează
tăierea mieilor, actul în sine se
dovedeşte a avea multe faţete

ascunse. Toate extrem de interesante. Să încercăm să descifrăm câteva dintre ele.

Tăiat de milenii încoace
O scurtă privire asupra istoricului mieilor alături de oameni este edificatoare în

privinţa rolului acestora. În mod paradoxal la prima vedre, tocmai blândeţea,
inocenţa şi puritatea mielului l-au propulsat în poziţia (extrem de complexă) de 
animal de sacrificiu.

Dincolo de gestul brutal al imobilizării şi sacrificiului sângeros al unui animal pe
care filtrul antropomorfizării noastre l-a transformat în simbol absolut al
neprihănirii, găsim rosturi şi tradiţii importante pentru comunităţile pastorale din
Lumea Veche.

Căci sacrificarea ovinelor era practicată de către evrei la sărbătorile în cinstea lui
Iahve şi la musulmani în zilele de Eid al Adha. Aici, în vechea civilizaţie ebraică
regăsim parţial originea obiceiului tăierii mieilor de Paştile creştine. Căci mai 
descoperim ceva interesant:  și la popoarele indo-ariene, precum geto-dacii din care
ne tragem originile, exista sacrificiul mieilor la sosirea primăverii, pentru a marca
astfel renaşterea naturii printr-un festin la care trebuia consumată în mod special
carnea animalului domestic aflat cel mai la îndemână şi, detaliu important, care se
năştea primăvara.

În vremuri precreştine demult apuse, dar iată, cu reverberaţii până în prezent,
mieii erau tăiaţi diferenţiat. Cei albi erau sacrificaţi divinităţilor solare, iar cei negri
zeităţilor şi duhurilor malefice. 

Acest simbolism benefic sau malefic, în funcţie de culoarea mielului s-a păstrat
şi în vechile credinţe româneşti: „De vei vedea întâi primăvara miel alb, tot anul vei
avea inima bună; de vei vedea negru, neagră îţi va fi şi inima din tine”, dictează
scurt acestă zicere păstrată într-o colecţie de proverbe de la şezătorile de odinioară,
a Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”.

Simbolismul general al mielului, respectiv al oii şi berbecului, este unul foarte
vechi, căci oile au fost printre primele animale domesticite de către om.

Mai departe, în basmele româneşti protagoniştii sunt deseori metamorfozaţi în
miei sau berbeci. 

Fapt deloc surprinzător pentru un popor prin excelenţă crescător de oi. În 
mitologia stră-românească Dumnezeu dăruieşte omului sărac câte un miel sau
berbecuţ, care la comanda: „Scutură-te, berbecel...”, scoate din lâna lui numai aur.

Motivul lânii de aur este unul fundamental la toate popoarele de păstori, fie ele
sedentare sau nomade, unde semnifica întreit bogăţia, aurul şi soarele. La toate
popoarele vechi de păstori, de la evreii biblici la seminţiile altaice, ovinele sălbatice
şi domestice aveau deopotrivă statutul de animale totemice. 

Există foarte multe argumente de ordin folcloric şi etnografic care atestă 
sacralitatea acestui animal şi în spaţiul carpato-danubiano-pontic. 

În afară de motivul metamorfozei în ovine din basmele noastre, apare imbata-
bila prezenţă a baladei Mioriţa, cu tot cortegiul ei de semnificaţii care se întrepătrund
cu tot sistemul gândirii şi simţirii autentice româneşti.

Și-au tremurat stăpânii lumii 
La glasul blândului profet

Și-un dușman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazareth!

El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;

Desculț, pe jos, colindă lumea
Și mulți hulesc în urma lui.

Și mulți cu pietre îl alungă
Și râd de el ca de-un smintit:

Iisus zâmbește tuturora -
Atotputernic și smerit!

El orbilor le dă lumină,
Și muților le dă cuvânt,

Pe cei infirmi îi întărește,
Pe morți îi scoală din mormânt.

Și tuturor deopotrivă.
Împarte darul lui ceresc -

Și celor care cred într-însul,
Și celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege.
Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea

Și înfrățirea tuturor.

Din toată lumea asupriții
În jurul lui s-au grămădit

Și-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuțit:

„Fiți blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertați pe cei ce vă lovesc,

Iubiți pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmășie se pornesc”.

Cât bine, câtă fericire,
Și câtă dragoste-ai adus!

Și oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.

Au râs și te-au scuipat în față
Din spini cunună ți-au făcut,

Și în deșarta lor trufie
Stăpâni desupră-ți s-au crezut.

Aduceți piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiți

Chemați sutașii cei mai ageri,
Și străji de noapte rânduiți.

S-au veselit necredincioșii 
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul

Durerilor de la Calvar,

Și valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate și iubire

Și pace-n neamul omenesc.

Voi toți, ce-ați plâns în întuneric
Și nimeni nu v-a mângâiat,

Din lunga voastră-nghenunchere
Sculați. Christos a Înviat!

Alexandru VLAHUȚĂ

Christos a Înviat
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Universitatea Liberă din Berlin, 
Universitatea Humboldt din Berlin,
Universitatea Tehnică din Berlin, în co-
laborare cu Prefectura județului Timiș,
organizează un program de practică
parlamentară internațională în Bundes-
tag-ul (Parlamentul) german. Acest pro-
gram se derulează în perioada 1 martie
- 31 iulie 2019.

Stagiul de practică - în cadrul bursei
- în Bundestag oferă prilejul de a
cunoaște sistemul de guvernare parla-
mentar din Germania, dar și posibilita-
tea de a studia la o universitate germană
și de a acumula impresii noi.

Informații privind programul de practică, precum și
formularele pentru depunerea candidaturii pot fi acce-
sate pe site-ul Bundestag-ului german https://www.bun-
destag.de/europa_internationales/ips/rumaenien/245048

Dosarele de aplicație vor fi depuse în format electro-
nic până cel târziu 30 iunie 2018, la Ambasada Germa-
niei la București: info@bukarest.diplo.de

Condițiile de participare la program sunt urmă-
toarele:

- cetățenie română;
- studii universitare încheiate;
- cunoașterea foarte bună a limbii germane;
- cunoștințe privind politica, societatea și istoria

germană;
- vârsta sub 30 de ani la începerea stagiului de

bursă.

Program de practică parlamentară
internațională la Bundestag-ul 

(Parlamentul) german

A început asfaltarea
străzilor din vatra

veche a satului
Un proiect mult așteptat de locuitorii vetrei vechi a

localității Dudeștii Noi a fost demarat în această perioadă.
Este vorba despre asfaltarea străzilor, pentru care se
așteaptă îndreptarea deplină a vremii pentru ca lucrările
să se desfășoare în graficul stabilit.

„Așteptăm să se facă vreme bună și să ne apucăm de
lucrările de asfaltare - ne spune Alin Nica, primarul co-
munei Dudeștii Noi. Noi ne-am planificat să terminăm
până la Paști două străzi - Livezii, care înconjoară biseri ca,
și Școlii vechi, pe unde se va face accesul la arena
sportivă, care se va inaugura la Paști -, dar, până acum, nu
am putut avansa cu lucrările, deși angajații firmei au fost
pe teren, pentru că nu s-a putut munci în condiții de ploaie
și zăpadă. Afară trebuie să fie uscat, pentru ca fundamen-
tul să se poată așeza, să atingă gradul necesar de com-
pactare. Sperăm că măcar una dintre străzi, și anume
strada Livezii, să o finalizăm până de Paști”. (V.T.)

Cornel Hetea este administrator al Agro HCR 
Servi ce Dudeștii Noi. Firma a fost înființată în anul
2010 și lucrează aproximativ 500 de hectare de teren
agricol, parte dintre ele aflate în proprietate, parte luate

în arendă. Agricultorul se plânge că ploile din ultima
perioadă au afectat munca la câmp. „Am fost întârziați,
din cauza precipitațiilor, cu aproximativ două

săptămâni - ne spune Cornel Hetea. Chiar și așa, cul-
turile nu sunt compromise, doar că am fost nevoiți să
amânăm lucrul pe câmp. Pe de altă parte, inundațiile și
băltirile afectează terenurile agricole. Cam toate

culturile au fost afectate de apa care a ieșit la
suprafața solului, de la grâu și orz, la cele de
primăvară, care trebuie însămânțate, iar acest
lucru este foarte greu în condițiile date, pentru
că nu putem intra să pregătim terenul. Dar, cum
spuneam, culturile arată foarte bine - cu
excepțiile de care am amintit”.

Despre anul agricol trecut, Cornel Hetea
spune că a fost unul bun din punct de vedere al
recoltelor, însă veșnica problemă a celor care
lucrează în acest domeniu o constituie prețurile
pe produse, care au rămas la fel în ultimii trei-
patru ani. „În schimb, au crescut prețurile la
motorină, la semințe, la ierbicide, cu minim
10%. Sunt lucruri care ne afectează și ne
diminuează câștigul. Statul român subvenționează

prin Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură
(APIA), dar sunt ceva probleme cu comasarea
terenurilor. O altă problemă a noastră, a celor care

lucrăm în agricultură, este că foarte greu găsim forță de
muncă calificată”, completează agricultorul din
Dudeștii Noi. 

În ceea ce privește dotările firmei Agro HCR 
Service, Cornel Hetea spune că a achiziționat un trac-
tor nou, cu o semănătoare de ultimă generație.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

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 desemnat câștigător
pentru zona Timișoara și comunele 
limitrofe.

În acest sens vă aducem la cunoștință
faptul că, în conformitate cu prevederile
art. 26 din Legea 101/2006 privind salu-
brizarea 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.

Din 7 aprilie, așadar, colectarea deșeurilor mena-
jere și reciclabile o va face operatorul RETIM, la un
preț de 2,69 lei / persoană / lună. De asemenea,
RETIM va remite o listă cu cei care refuză semnarea

contractelor cu operatorul regional, Primăria va plăti,
prin taxa specială, către operator serviciul prestat, ur-
mând ca persoanele care nu au contracte de salu-
brizare să fie amendate conform prevederilor legale.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Necesitatea semnării contractelor de 
salubrizare cu operatorul regional RETIM

Despre bune și mai puțin bune în agricultură, cu Cornel
Hetea, administrator al Agro HCR Service Dudeștii Noi

Curățenia de
primăvară

Se apropie Paștile și, ca în fiecare an, odată cu
sosirea primăverii, cu toții trebuie să dăm dovadă
de spirit civic și de buni gospodari, făcându-ne
curățenie în propriile ogrăzi și în fața locuințelor.

Așa cum au făcut și înaintașii noștri în preajma
Paștilor, și noi trebuie să ne văruim pomii, să ne de-
colmatăm șanțurile și să întreținem rigolele, să
tăiem iarba din fața caselor, dacă se impune.

Trebuie, de asemenea, să ținem cont că asigura-
rea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul co-
munei, buna gospodărire şi respectarea normelor de
igienă constituie obligaţii fundamentale ale autori-
tăţilor administraţiei publice locale, instituţiilor 
publice, agenţilor economici şi ale altor persoane ju-
ridice, precum şi ale fiecărui cetăţean în parte. 

Realizarea acestor acţiuni vor conduce la îmbu-
nătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor, dar şi
la apărarea împotriva epidemiilor ori calamităţilor
naturale, precum şi la schimbarea aspectului estetic
şi funcţional al localităţii noastre. 

A. BORBELY
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Activitatea administrației
Potrivit raportului prezentat de primarul Alin Nica,

în anul 2017, Consiliul Local a adoptat 126 de hotărâri,
în 35 de ședințe. Primarul comunei a emis, anul trecut,
288 de dispoziții, cu 83 mai multe decât în anul 2016.
Trebuie menționat faptul că în anul care a trecut nici
un act administrativ emis la nivelul Primăriei și al Con-
siliului Local nu a fost atacat în contencios administra-
tiv.

Tot în 2017, în aparatul de specialitate al primarului
s-au făcut zece angajări, respectiv patru persoane cu
contract de muncă pentru implementarea proiectelor
europene și șase asistenți personali pentru persoanele
cu handicap. Doi funcționari publici și un personal con-
tractual și-au încheiat activitatea în anul care a trecut.

La nivelul administrației locale, în anul 2017, printre
altele, s-au înregistrat 132 de contracte de achiziții 
publice, au fost înregistrate și scanate aproape 8.000 de
documente, s-au eliberat 1.031 de adeverințe (față de
933 în anul 2016) și au fost patru acțiuni în instanță,
toate încheiate favorabil comunei Dudeștii Noi.

Dezvoltarea urbanistică
În ultimii patru ani, după o scădere cauzată de criza

imobiliară, a urmat o creștere constantă a numărului de
certificate de urbanism și autorizații de construire 
eliberate la nivelul comunei Dudeștii Noi. În anul 2017

au fost eliberate 115 certificate de urbanism și 46 de
autorizații de construire. „Atât numărul de certificate
de urbanism, cât și cel al autorizațiilor de construire
reprezintă al doilea cel mai mare număr din anul 2006
încoace, de când avem serviciu de arhitectură și 

urba nism în cadrul Primăriei Dudeștii Noi. Acest lucru
arată că ne-am reluat, ca și comună, dezvoltarea
imobiliară. E adevărat, nu în ritmul din perioada 2007-
2008, dar ne apropiem de maximele atinse în intervalul
menționat. La autorizații de construire, chiar am depășit
acea perioadă, pentru că în anii 2008-2009 au fost 
eliberate 45. Numărul maxim de autorizații de con-
struire a fost în anul 2014, când s-au eliberat 47. În ceea
ce privește certificatele de urbanism, cele mai multe au
fost eliberate în anul 2011, și anume 121”, explică pri-
marul Alin Nica.

Dinamica �rmelor și contribuția
acestora la bugetul local

La începutul acestui an, dinamica firmelor din co-
muna Dudeștii Noi a atins un maxim istoric. Astfel, pe
raza comunei sunt înregistrate în evidențe 160 de firme,
față de 149, câte erau la 1 ianuarie 2017. Dacă în anii
2010-2012, în perioada crizei, numărul de firme a stag-
nat și chiar a scăzut față de momentul 1 ianuarie 2009,
după anul 2013 numărul de firme înregistrate a crescut
puternic. „E adevărat - spune Alin Nica, primarul co-
munei Dudeștii Noi -, nu sunt firme mari, în general,
dar și acestea și-au adus aportul la creșterea veniturilor
la bugetul local. Dacă ne uităm la câți bani vin de la

firmele din comună din impozitele pe clădiri, terenuri
și mijloace de transport, vom vedea o creștere, fără
excepție, inclusiv în perioadele de criză, a acestor
sume. Cele două firme mari, FM Logistic și Rus-Savi-
tar, s-au dezvoltat inclusiv pe perioada crizei. Ținând
cont de faptul că cele două firme reprezintă cam trei
sferturi din banii care vin de la firme la bugetul local,
rezultă că impactul lor e foarte mare. Noi ne dorim să
diversificăm tipul de investitori, astfel încât în cazul
unei crize majore, să nu fim dependenți de o anumită
investiție. Cum s-a întâmplat, de exemplu, în Valea 
Jiului, unde după ce industria minieră a căzut, toată
zona a fost afectată”.

Față de alte comune din jurul Timișoarei, Dudeștii
Noi s-a dezvoltat armonios. Putem vedea acest lucru
dintr-o altă statistică, și anume cum este văzută comuna
Dudeștii Noi raportat la comunele periurbane, din
punct de vedere al dezvoltării. Un indicator foarte im-
portant este impozitul pe venitul obținut din salarii de
pe raza administrativ-teritorială. „Acest lucru arată
gradul de dezvoltare economică a localității, iar noi am
dorit să avem cât mai multe firme care să își desfășoare
activitatea pe raza noastră administrativ-teritorială și să

nu devenim doar localitate-dormitor, așa cum sunt
destul de multe localități din jurul Timișoarei. Aș da
câteva exemple de «așa NU», pentru că e foarte im-
portant acest lucru: Moșnița Nouă, care s-a dezvoltat
fantastic din punct de vedere rezidențial, dar ca dez-
voltare economică este mult sub Dudeștii Noi, anul tre-
cut având practic mai puțin de jumătate din indicatorul
de impozit pe venit care rămâne la bugetul local al 
comunei noastre; același lucru poate fi spus și despre 
Sînandrei, Sânmihaiu Român, Șag, Săcălaz, chiar
Dumbrăvița. Sunt alte localități, Parța, de exemplu,
care avea un impozit foarte mare pe venit, dar care, ca
urmare a faptului că o mare afacere a fost distrusă într-
un incendiu, va avea mari probleme anul viitor. Aceasta
înseamnă să depinzi de un singur investitor”, a 
concluzionat, pe acest subiect, primarul comunei.

Dinamica demogra�că
Comuna Dudeștii Noi se află pe locul 38 în județul

Timiș, după numărul de locuitori. În anul 2016 era pe
poziția 39, ceea ce înseamnă că a mai urcat un loc. Pri-
marul Alin Nica ne explică: „Spre exemplu, în anul
2005, eram pe locul 67, din 99 de unități administra-
tiv-teritoriale. Dudeștii Noi este pe locul 6 în județ,

după creșterea populației, raportată la anul 2005. În
această perioadă, numărul populației comunei a cres-
cut cu 45%. De asemenea, suntem pe locul 7 raportat la
creșterea populației față de anul precedent. Față de anul
2016, numărul populației a crescut cu 3,2%. În locul
2016 eram pe locul 10 la acest capitol. Accelerarea
creșterii populației este un lucru foarte important. La 1
ianuarie 2018, în comuna noastră figurau, conform 
Institutului Național de Statistică (INS), 3.523 de
locuitori”.

Anton BORBELY

Primarul Alin Nica a prezentat

Raportul privind starea socio-economică
a comunei Dudeștii Noi

În ședința Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi din luna martie,
Alin Nica, primarul localității, a prezentat raportul privind starea socio-
economică a comunei pentru anul 2017. Raportul este structurat pe mai
multe capitole: administrație, buget-)nanțe, dezvoltare locală edilitară,
economie locală, situații de urgență, siguranța cetățenilor și ordine publică,
învățământ, stare civilă, evidența persoanelor, asistență și protecție socială,
cultură și activități recreative, perspective.

Raportul, se poate spune fără teama de a greși, este unul pozitiv, așa cum
reiese din analiza majorității indicatorilor urmăriți. Prezentăm, în cele ce
urmează, o parte dintre concluziile raportului, urmând ca și în numerele
viitoare ale ziarului local să detaliem aspectele cuprinse în acesta.
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,GEO  GALETARU -
Poeme în asfințit
DOAR UN PUI DE GREIER GRI

Și-am zis verde clorofilă
iar mi-e dor și iar mi-e silă

pân’ la apa cea din vale
iar mi-e dor și iar mi-e jale
poate știe drumul dânsul
calea lacrimei și plânsul
plânsul care mă doboară

de din zori și până-n seară
când mă văd trecând coline

ca s-ajung cândva la tine
pe o aripă și-o boare

pe sub lună pe sub soare
nici nu sunt și nici n-aș fi
doar un pui de greier gri
nici să cânt și nici să tac
dacă moartea n-are leac

ȘI MOARTEA ÎNCĂ NU SOSEA

De când mă știu mereu am fost
am fost pe rând deștept și prost
și mă priveam doar în oglindă
să vină moartea să mă prindă
să vină moartea să mă prindă

Și uneori vorbeam vorbeam
cu umbra mea de lângă geam
cu care mă-nfrățeam și-apoi

plângeam de moarte amândoi
plângeam de moarte amândoi

Și moartea încă nu sosea
încet de-acolo să ne ia

de sub pământ și de sub stea

și era numai vânt afară
un vânt și-o liniște amară
un vânt și-o liniște amară

CINEVA

Cineva
cineva îmi ascunde secundele-n piept

nu mai vreau timpul meu înapoi
nu mai am cu ce să-l îndrept

cineva
crește imagini în grădina amară
renunță la toamnele fără stăpân

la ploile-ntoarse în vară

cineva
mișcă o stea când luminile plâng

să mă sprijin aș vrea
de cerul uituc

de ultimul crâng

să rămân ca un somn
să rămân ca un somn în uitare

cineva să-mi aducă
aminte de prima ninsoare

PÂNĂ TÂRZIU
Lângă mine

cine vine
să mă line-
înlumine

și curat
pe înserat

m-a pierdut
m-a legănat

fă-mă tei
și de nu vrei

până-n moarte
să mă iei

c-am să fiu
până târziu

lemn albastru
de sicriu

Poet apreciat şi iniţiator al unor proiecte literare de
ecou, dl. Geo Galetaru vădeşte o constantă preocupare
pentru educarea cultural-pedagogică a comunităţii, atât pe
linie profesorală, cât şi în ipostaza de realizator al unor
publicaţii (revista Sintagme literare, Almanahul revistei)
nu doar de impact local. Având sprijinul Primăriei, în ca-
drul Programului ProCultura, a patronat concursul de
debut al unor tineri poeţi, tipărind până în prezent 18 vo-
lume. Tot prin intermediul domniei-sale, prin cofinanţare,
au fost publicate volume ale unor scriitori din zonă. Eu
însumi am beneficiat de sprijin financiar, publicând volu-
mul Generaţia orfelină (Editura Ideea Europeană, 2014),
încununat cu Premiul pentru critică „Titu Maiorescu” al

Academiei Române.
Şi proiectele elaborate pentru anul în curs (Repere cul-

turale vestice, respectiv Concursul de volume de debut)
merită toată atenţia, bucurându-se de sprijinul celor care
ar trebui să vegheze la educaţia tinerei generaţii în res-
pectiva comunitate rurală (Dudeştii Noi). Dar, subliniez,
ecoul acestor iniţiative a trecut demult de o strictă locali-
zare, profesorul şi poetul Geo Galetaru fiind un nume pre-
ţuit în spaţiul nostru literar, meritând cuvinte de laudă. Ca
şi primarul aşezării, dl. Alin Nica, un exemplu pilduitor,
de urmat, contagios (sperăm), încurajând localismul crea-
tor, rezistent valoric.

Adrian Dinu RACHIERU

Climat cultural la Dudeștii Noi

VViiss ddee mmuurriittoorr
Faţă desenată,

Madon-adevărată.
Aş vrea să exist

Cu numele Christ.

S-alung din drumul tău
Toţi fariseii.

Să pot face minuni
La Caana Galileii.

Norocul mă găsească,
Să-mi ieşi în cale,

Şi să mă ţintuiască
De palmele tale.

Trei zile să mă ţină
În dulcele chin,

Să pot înmulţi peştii,
Să fac din apă, vin…

Dar…
Nu fac nici o minune,
Şi tot de ce mi-e dor,
E doar deşertăciune
Şi vis. De muritor!

DDzzuuaa AAţţeeaa
MMaarreeaa

Loclu treambură,
Cîmbăňli asunî,
Pi soari, pi bură,
Armăňli s-adunî.

I Dzu-Aţea Marea,
Suflitu-acreaşti,
Tricu aştiptarea,
I Dzua di Paştii!

Dit caduri dipunî,
Deadun s-him cu tuţ,

Pîpăňi, dipriunî
Cu-auşľi dîruţ.

Haraua i mari,
Ş-unlu altuia-şi gresc:

Înyie Hristolu!
Şi u-l măresc!

Victor ENACHE

Him tru dzâle
di Paşte şi făţem
urarea Hristolu
Ny’ie! S-bânaţ
mulţâ aňi cu sînî-
tate şi harauî.
Năulu Testament,
cu dzaţi paragrafe
di-tu textul al
Matei, la ny’iarea
a Hristolui di 2
ňil’i di aňi di-tu
Galileea:

1. După ţi tricu
Sămbîta, şi căndu
ahurhi s-apirî,
Dumănicî, Maria
Magdalena şi
alantî Marie s-
dusirî la groapa a
Hristolui.

2. Şi aco, s-
trimbură locu,
Anghelul al
Dumnidză dipună di Analtu, deade
cheatra nanăparte di pi murmintu şi şidzu
pi iia.

3. Şi ascîpira Anghelul, alîxit tu albe,
ca neaua.

4. Şi di frica Lui, aţel’i ţi vigl’ea mur-
mintul, si lîhtîrsirî şi s-feaţirî ca morţ.

5. Şi Anghelul, dzăsi a daulor Mari: Nu
vî aspîraţ! Mini ştiu că-L Cîftaţ pi Iisus
Aţel Ţi fu încîrfîsit pi cruţi.

6. EL nu easte aua. EL îny’ie, aşe cum
avea dzăsî. Viniţ di videţ loclu iu eara în-
grupat.

7. Duţeţ-vî ahoňea, şi spuneţ la Fraţl’i

a Lui, că Îny’ie dit morţ! El va vî iasî din-
intea a voastî. Galileea, aco va-l videţ.
Aisti aveam s-vî dzăcu!

8. Şi fudzirî ahoňea di la murmintu, cu
fricî şi cu harauî mare, s-u ducî la
Apostoľi, marea hîbare!

9. Şi cănd alîgau calea, Iisus lî işi din-
inte şi lî dzăsi: Hîrsiţ-vî! Şi eale s-apruc-
hearî di EL, şi cîdzurî la cicioarle a LUI!

10. Iisus lî dzăsi: Nu vî aspîraţ. Duţeţ-
vî şi dzîţeţ la fraţl’i a mei, sî-s ducî
Galileea şi aclo va mi veadî!

Hristolu
Înyie!

Chicuti ditu săndzîli a
Lui - oauî aroşi pi misalea
noastî,

Ponlu a Lui - zghiclu a
ňieľilor la tîľieari,

Lăcărňili a Lui - lilicii ţi
muşutescu padea,

Boaţea a Lui - cîmbanea
ţi asunî pit tutî hoara,

Vrearea a Lui - luňina
sămtî dit a noasti cîndili.

Hîrsits'vî şi aprucheaţ
Vrearea a Lui!

Victor ENACHE

Paşti cu harauî! 
Sînîtati ş'ghineaţî s-aveţ

armîňi di iuţido!
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ANUNȚ
BÂLC MARIUS ADRIAN anunță publicul interesat asupra deciziei etapei
de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului
asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul
„Construire clădire de locuit P+M” propus a fi amplasat în comuna Dudeștii
Noi, str. Tineretului nr. 2, jud. Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi con-
sultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu
Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între
orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet:
http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiecul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț,
până la data de 6 aprilie 2018.

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

Şi-au unit destinele

Florin-Valer Muntean cu
Camelia-Maria Sprânceană,
Emanuel-Nicușor Farcaș cu

Cristina-Ramona Valter

Casă de piatră!

În ultima vreme au 
plecat dintre noi

Bănuț Liviu (81 de ani),
Costic Maria (71 de ani),

Bagia Atanasie (71 de ani),
Jecu Aurel Sorin Nicolae (56 de ani)
Mitru Maria Monica (37 de ani)

Dumnezeu să-i
odihnească!
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Comuna Dudeștii Noi a participat la categoria
dedicată comunelor laureate, la ediția din acest an
a Festivalului-concurs „Lada cu zestre”. 

Pe scena Căminului Cultural din Giarmata Vii,
comuna Ghiroda, comuna Dudeștii Noi și-a 
început programul cu formația de dansuri mixte,
sub 14 ani, a Ansamblului „Dudeșteana”. 

A urmat apoi instrumentistul Sergiu Șoica, la

categoria muzicală, secțiunea dedicată soliștilor
instrumentiști. Programul a continuat cu prestația
grupului de dansatori cu vârsta de peste 14 ani a
Ansamblului „Dudeșteana”. 

Un alt instrumentist a reprezentat comuna la 
categoria soliștilor, și anume Eduard Engelman.

După dansul fetelor din Ansamblul
„Dudeșteana” în concurs a intrat grupul instru-

mental al comunei, după care Iana Ciocan a recitat
în grai bănățean.

Un alt moment a fost cel creat de Ansamblul de
cântece și dansuri „Dudeșteana”, completat de
prezența solistului vocal Petre Ianc.

În fine, Corul Casei de Cultură Dudeștii Noi a
interpretat două compoziții - „Suită populară” și
„Voința neamului”, de I.C. Danielescu. (V.T.)

Comuna Dudeștii Noi, pe scena
Festivalului-concurs „Lada cu

zestre”, la secțiunea laureați

Voinţa neamului
În ţara noastră românească
Vrem înşine stăpâni să fim,
Şi stăpânirea ţării noastre
Cu nimenea s-o împărţim.

Şi nu vrem noi, românii,
Fruntea în veci la nimeni s-o plecăm,

Şi din moşie nici o palmă,
O unghie să n-o lăsăm.

Nu vrem să închinăm popoare
Sub mândru sceptru românesc
Ci să trăim din viaţa noastră
Și dreptul nostru strămoşesc.

Nici la răpiri ne zboară dorul,
Dar vai! acelui ce-a-ndrăzni
Ştirbiri moşiei a ne face…

El cu viaţa va plăti!

Căci pe moşia cea străbună
Vrem înşine stăpâni să fim
Şi stăpânirea ei cu nimeni
Nu cugetăm s-o împărţim.

I.C. DANIELSCU


