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Lucrările de cons -
trucție la noua sală de
sport din Dudeștii Noi
sunt aproape de fi-
nalizare. În ultima
perioadă s-au realizat
grupurile sanitare. Au
mai rămas de făcut
unele finisaje, după
care se vor amenaja
parcările din jurul sălii. 

„Așteptăm și noi cu
nerăbdare finalizarea
lucrărilor la sala de
sport. Așa cum merg
lucrurile, anul acesta o
vom inaugura și da în
folosință”, afirmă Alin
Nica, primarul co-
munei Dudeștii Noi.
(A.B.)

Sala de sport, aproape de (nalizare

Asfaltarea străzilor din comuna Dudeștii
Noi, printr-un proiect cu finanțare europeană
în valoare de un milion de euro, a demarat. 

„S-au asfaltat deja străzile Școlii Vechi și
Livezii, ne spune primarul Alin Nica. În 
perioada următoare se va trece la asfaltarea
tuturor celorlalte străzi din satul nou, după

care urmează străzile din satul vechi. 
Banii pentru aceste lucrări vin de la Uniunea

Europeană, prin Programul Național de Dez-
voltare Rurală, în cadrul unui proiect câștigat
de comuna Dudeștii Noi în anul 2015. 

Termenul de finalizare a lucrărilor este fixat
pentru anul următor”. (A.B.)
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Inițiative culturale 
la Dudeștii Noi

Îmi amintesc și acum, după atâția ani, surpriza și bucuria cu care am
descoperit concursul „Poezia, oglindă a sufletului”, destinat celor care
publicaseră deja un volum de poezie. Nu mai puteam participa la nicio
competiție, pentru că pretutindeni ți se cerea să fii debutant. Am trimis
„Arta însingurării” – primul meu volum, domnului Galetaru și am
câștigat o distincție foarte importantă pentru mine în acel moment. Cu
sponsorizarea Primăriei și a Consiliului Local Dudeștii Noi – locali-
tate de care nu auzisem până atunci, dar pe care, ulterior, am vizitat-o
cu drag de mai multe ori – mi s-a tipărit un al doilea volum, „Arta
pedepsirii”, care a câștigat marele premiu al concursului anual de
poezie de la Dublin – Irlanda. Oriunde am povestit această istorie – la
București, la Ploiești, la Giurgiu etc., oamenii mă întrebau unde este
comuna Dudeștii Noi și cu toții se minunau că un consiliu local poate
avea astfel de inițiative excepționale. „Iată că se poate”, auzeam peste
tot și mulți dintre cei cu care discutam spuneau că vor solicita
primăriilor să urmeze exemplul celor de la Dudeștii Noi. 

Am trăit destui ani în Germania și acolo am cunoscut nu puține
comunități locale care finanțează cultura – reviste, teatre, lansări de
carte etc., etc. Nu știu dacă modelul aplicat la Dudeștii Noi este 
inspirat de cel german, însă cu siguranță impactul său este major pen-
tru cultura română și contribuie, iată, la promovarea autorilor noștri în
Europa. Urez viață lungă acestei excepționale inițiative.

Raul Sebastian BAZ, scriitor

Ziua de azi mi-a prilejuit un şir întreg de sur-
prize. În minuscula mea cutie poştală am avut
bucuria de a descoperi un frumos volum de ver-
suri al poetului Geo Galetaru: „Fotografia unei
duminici amânate” (Editura Eurostampa,
Timişoara, 2018). Volumul aparţine unui poet
de primă mână al literaturii noastre, ce scrie o
poezie intelectuală, greu de clasificat, cu un
limbaj poetic concentrat, iradiant.  Poate for-
mula mai dificil de decriptat a liricii sale face ca
poetul să nu fi fost suficient de comentat de
critica actuală. 

Excepţiile sunt puţine, cu atât mai lăudabile.
Ceea ce ne uimeşte la acest scriitor important
al literaturii actuale e activitatea sa culturală
desfăşurată într-o comunitate rurală din Banat.
„Sintagme literare” apare sub egida Primăriei
din comuna Dudeştii Noi. Cum am fost vreme
de 19 ani şef al serviciului cultural din Primăria
clujeană, cunosc foarte bine mentalitatea con-
silierilor locali, cei mai mulţi considerând cul-
tura o frumoasă inutilitate, care nu aduce voturi.
Nu amintesc aceasta pentru a polemiza cu
cineva, ci doar pentru a sublinia climatul actual
în care consilierii şi Primăria din Dudeştii Noi
fac ceea ce trebuie să facă: sprijină o initiativă
culturală foarte serioasă, cea a poetului Geo

Galetaru, de a edita o revistă, un almanah şi
câteva cărţi, provocând admiraţia oricărui om
interesat de viitorul tineretului român, din ce în
ce mai debusolat, mai manelizat, mai decere-
brat. 

Bănuiesc că, fără să fie retribuit în vreun fel,
Geo Galetaru face un imens serviciu
comunităţii în care trăieşte, deschizând tinerilor
porţi largi, generoase spre adevărata cultură.
Fără educaţie şi cultură, orice popor riscă să
rătăcească în ceaţa barbariei. 

De aceea, zic că e un miracol ce se petrece la
Dudeştii Noi. Geo Galetaru merită toată grati-
tudinea pentru efortul său de a edita o revistă
de cea mai bună calitate, un almanah consistent
și volume de poezie, demne de a figura în orice
bibliotecă publică sau personală. 

Dar laude merită şi primarul comunei, pre-
cum şi consilierii săi. Acum înţeleg de se se
spune că „Bănatu-i fruncea!”. Felicitări, dom-
nule Geo Galetaru, domnule primar, domnilor
consilieri! Cu asemenea realizări, cinstim cu
adevărat evenimentul Marii Uniri, cinstim 
cultura naţională.

Ion CRISTOFOR, scriitor, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România

Porți generoase spre adevărata cultură

În fiecare an, în ziua de 22 aprilie se sărbătorește
Ziua Pământului. Evenimentul a fost sărbătorit și la
Dudeștii Noi, acolo unde elevii de la școală au prezen-
tat un frumos program dedicat planetei Pământ. Copiii,
coordonați de profesoara Georgeta Nica, au transmis
un mesaj emoționant, prin poeziile, cântecele sau
scenetele pe care le-au prezentat pe scenă, un mesaj pe
care cu toții trebuie să-l receptăm: să ne respectăm
planeta!

Ziua Pământului / Earth Day a apărut în Statele
Unite ale Americii într-o perioadă în care a început să
se vorbească din ce în ce mai des despre mediul
înconjurător.

Ziua Pământului a fost fondată de senatorul ameri-
can Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a trezi
clasa politică din dezinteresul pe care îl arată față de
mediu. Ziua Pământului a fost celebrată în primul an
de circa 20 milioane de cetățeni americani, în marea lor
majoritate tineri și foarte tineri.

După două decenii, în anul 1990, peste 200 milioane
de oameni din 141 de țări au transformat Ziua
Pământului într-o manifestare de amploare în istoria
omenirii, prin alăturarea lor în dorința de a milita pen-
tru un viitor mai bun al planetei noastre.

În anul 2009, Organizația Națiunilor Unite a declarat
ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei

Pământ și expresie comună a dorinței tuturor de a con-
strui o societate stabilă, pentru un viitor mai curat și
mai verde.

Ziua Pământului a avut un rol important în popu-
larizarea problemelor de mediu. De altfel, a fost
înfiinţată şi o organizaţie - Earth Day Organization,
care are în prezent filiale în peste 170 de ţări.

În prezent, peste 500 de milioane de oameni din
toată lumea sărbătoresc Ziua Pământului, pe 22 aprilie,
numeroase comunităţi organizând chiar o săptămână
întreagă de manifestări dedicate mediului înconjurător.

V. TOMOIAGĂ

Ziua Pământului, sărbătorită la Dudeștii Noi
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Maria Cîrjă s-a născut în ziua de 15 decembrie a
anului 1953, în județul Caraș Severin. S-a stabilit la
Dudeștii Noi în 1997, după ce, din 1973 și până în acel
moment, a locuit la Timișoara. A cumpărat în Dudeștii
Noi o proprietate și și-a adus și părinții. Este căsătorită
și mamă a două fete: Dorina-Antonela și Adela.

A lucrat la AEM Timișoara, pe post de montatoare
aparate electrice. De la întreprinderea timișoreană s-a și
pensionat.

Este la primul mandat de consilier în cadrul Consi-
liului Local Dudeștii Noi. „Mă simt bine în postura de
consilier - ne spune Maria Cîrjă -, pentru că îmi place
să mă implic în treburile comunei. Chiar și înainte de a
fi aleasă consilier am făcut diverse activități în care am
implicat comunitatea.

În cadrul Consiliului Local Dudeștii Noi fac parte
din comisiile economică și juridică. Mă ocup de secto-
rul 4 din localitate, adică străzile Poștei, Duzilor și
Balta neagră. Una dintre problemele cu care se con-
fruntă cei care locuiesc în această zonă o reprezintă băl-
tirile din grădini. Oamenii își doresc gaz metan, alei
pietonale... Lucrurile se vor îndrepta în perioada urmă-
toare în ceea ce privește amenajarea aleilor pietonale.
Am mai adus la cunoștința viceprimarului și a mana-
gerului SC BM Torontal sesizările venite din partea
cetățenilor. Pot spune că atunci când au fost probleme
am colaborat foarte bine cu domnul viceprimar și cu
domnul manager”.

În ceea ce privește proiectele pe care Maria Cîrjă le
vrea realizate pentru Dudeștii Noi amintește de con-
struirea noii grădinițe și renovarea Bisericii Romano-
Catolice „Sfântul Vendelin”, proiecte aflate deja în
derulare. „Marea mea dorință este aceea ca

administrația locală din Dudeștii Noi să reușească ma-
terializarea proiectului de alimentare cu gaz metan”,
continuă Maria Cîrjă.

Despre colaborarea cu cetățenii comunei, consiliera
spune că aceasta decurge foarte bine. „Oamenii îmi
spun ce probleme au, discut cu ei. Chiar nu au reticențe

în a-mi spune ceea ce îi doare. Am mai adus probleme
ale oamenilor și în Consiliul Local; unele s-au rezolvat
imediat, iar pentru altele s-au căutat soluții de rezol-
vare. Au fost probleme cu pietruirea străzilor din car-
tierele Solaris III și Solaris IV. Parțial, ele au fost
rezolvate, urmând, în această vară, să fie pietruite și 
ultimele porțiuni de drumuri”.

Despre femeile din comunitate, consiliera Maria
Cîrjă spune că în unele familii există probleme 
serioase, pricinuite de diferite cauze. „Mai sunt și fa-
milii în care copiii nu sunt bine îngrijiți. În aceste
condiții, ne implicăm. Eu colaborez foarte bine cu
doamna Georgeta Nica pe linia rezolvării unor 
probleme de acest gen”. 

Despre viața culturală din Dudeștii Noi, consiliera
locală Maria Cîrjă spune că aici lucrurile stau destul de
bine. De asemenea, menționează și activitățile
desfășurate cu diferite prilejuri, cum ar fi Crăciunul,
Anul Nou, Ziua Copilului, serile dedicate locuitorilor
proveniți din alte zone ale țării.

În ceea ce privește posibilitatea de a mai candida
pentru un mandat, la alegerile locale de peste doi ani,
Maria Cîrjă spune că așteaptă reacția oamenilor. „E și
prea devreme să mă pronunț, dar, dacă va fi cazul, voi
discuta cu oamenii, pentru a le afla părerea despre
munca mea în Consiliul Local”.

Față de Dudeștii Noi din anul 1997, când s-a stabi-
lit aici, Dudeștii Noi din anul 2018 a suferit, în opinia
consilierei Maria Cîrjă, transformări majore. „Amin-
tesc iluminatul public, rețeaua de străzi, Școala Gim-
nazială... Totul în comună s-a schimbat în bine și sunt
sigură că vom continua să mergem pe același drum”,
conchide Maria Cîrjă.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Parcare în
fața Școlii

Gimnaziale
Autoritățile locale vor face o nouă

investiție la Școala Gimnazială, în
acest an. Este vorba despre realizarea
câte unei parcări pe fiecare sens de
mers pe strada pe care este amplasată
instituția. 

„Anul acesta vom trece la faza de
execuție a unei parcări la Școala
Gimnazială din Dudeștii Noi. Parca-
rea va fi pe ambele părți ale drumului
județean, în fața instituției. Aceasta
va asigura părinților și cadrelor di-
dactice un loc civilizat de a parca
mașinile. 

Proiectul se va realiza în vacanța
școlară. După ce parcările vor fi fina-
lizate, nu vor mai exista acele blocaje
dimineața sau la prânz, când părinții
își aduc copiii la școală, iar apoi
acasă. 

Astfel, se va reduce foarte mult și
riscul unor eventuale accidente în
cele două perioade mai aglomerate
ale zilei”, ne spune primarul Alin
Nica. (A.B.)

Portret de consilier: Maria Cîrjă

Siguranța cetățenilor și ordine 
publică

Potrivit Raportului primarului comunei Dudeștii
Noi, prezentat la începutul acestui an, în anul 2017 au
fost instrumentate de către Postul de poliție Dudeștii
Noi un număr de 65 de dosare penale din care 15 au
avut ca obiect infracțiunea de lovire sau alte violențe,
17 dosare cu infracțiunea de furt/furt calificat, 5 
dosare cu infracțiunea de distrugere, restul de 28 de
dosare având ca obiect infracțiuni cu privire la 
regimul circulației rutiere, infracțiuni de abandon de
familie și înșelăciuni.

Din cele 65 de dosare au fost soluționate cu celeri-
tate 38.

În anul 2017, pe raza comunei, nu au fost înregis-
trate infracțiuni deosebit de grave precum omor, ten-
tativă de omor, tâlhărie, viol sau lovituri cauzatoare de
moarte.

Infracțiunile de furt predomină în general în casele
nelocuite sau aflate în construcție, care nu sunt 
împrejmuite și care nu sunt supravegheate.

În cursul anului 2017 au fost aplicate un număr de
321 de sancțiuni contravenționale în cuantum total de
96.120 de lei din care 54 de sancțiuni au fost aplicate
persoanelor care domiciliază în comună, în cuantum
de 15.465 de lei.

Evidența populației
În anul 2017, în ceea ce privește serviciul de

evidență a populației, au fost eliberate 534 de cărţi de
identitate (428 în 2016), opt cărţi de identitate provi-
zorii (14 în 2016) și 30 de vize de reședință (57 în
2016). În listele electorale permanente erau trecuți
2.678 de alegători (2.535 la finele lui 2015).

Comuna Dudeștii Noi se află pe locul 38 în județul Timiș
după numărul de locuitori (față de 39 în 2016, respectiv 67
în 2005).

Comuna Dudeștii Noi se află pe locul 6 (6 în 2016) în
județul Timiș după creșterea populației față de anul 2005
(45%) și pe locul 7 (10 în 2016) după creșterea populației
față de anul precedent (3,2%) .

Comuna în cifre
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Asociația pentru Promovarea Femeii din Româ-
nia (APFR) continuă să investească în dezvoltarea
afacerilor inovative și cu potențial ridicat. Află
cum te sprijină ONG-ul timișorean în deschiderea
propriei afaceri!

APFR Timișoara oferă noi oportunități de formare
profesională și finanțare persoanelor din Regiunea de
Vest prin proiectul Centrul de excelență în pro-
movarea antreprenoriatului IMMpact Vest, proiect
cofinanțat din Fondul Social European prin Progra-
mul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Anul acesta 350 de persoane cu domiciliul în unul
din județele Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara
vor dezvolta competențe antreprenoriale și vor fi
susținute în dezvoltarea planului de afaceri pentru
depunerea acestuia în Competiția Planurilor de Afaceri,
derulată în cadrul proiectului mai sus menționat. În
urma evaluării vor fi selectate 40 de planuri de aface -
ri care vor fi finanțate cu 40.000 de euro fiecare, sumă
nerambursabilă 100%. Cursurile de formare
antreprenorială au început în luna februarie 2018 și
continuă până în luna octombrie 2018. Odată cu prima
serie de formare a fost lansată și competiția planurilor
de afaceri, urmând ca cele 40 de planuri de afaceri 

selectate să fie anunțate în luna noiembrie 2018.
Inovația este principalul factor al creşterii eco-

nomice!
Prin programul dezvoltat, APFR Timișoara vizează

o creștere durabilă a afacerilor, motiv pentru care pune
accent pe gradul de inovativitate al afacerii, sustena -
bilitatea acesteia, potențialul ridicat și impactul pe
care aceasta îl are la nivelul pieței.

Antreprenoriatul este o experiență de viață!
„Este important să avem încredere în noi şi să

valorificăm ceea ce ştim să facem. Antreprenoriatul
este o experienţă de
viaţă. Este bine să mă
întreb cum pot trăi
acum, în prezent, fără ca
peste cinci ani să nu re-
gret nimic. Timpul este
foarte valoros ca resursă
pentru fiecare dintre
noi. Timpul este singura
investiţie pe care trebuie
să o faceţi pentru a par-
ticipa la cursurile de for-
mare antreprenorială”,
spune Vasile Moldovan,
manager de proiect în
cadrul Centrului de
excelență în promo -
varea antreprenoriatu-
lui IMMpact Vest.

Tot ceea ce trebuie să
facă persoanele intere-
sate este să se înscrie 
pe site-ul proiectului,
www.immpact-vest.ro,
accesând secțiunea 

cursuri, într-una din seriile rămase disponibile.
Dorința de schimbare, motivaţia de a deschide o
afacere non-agricolă în mediul urban și timpul investit
pe o perioadă de 5 zile la Timișoara sunt principalele
premise care pot contribui la îndeplinirea visului 
profesional. Transportul, cazarea și masa pe perioada
programului de formare sunt asigurate în întregime
prin proiect.

Pentru mai multe informații și înscrieri puteți 
contacta organizatorii la:

Asociația pentruPromovarea Femeii 
din România/Școala Națională a Femeilor

Manager Adela Dinu

FFoorrmmaarree aannttrreepprreennoorriiaallăă
ggrraattuuiittăă șșii ffiinnaannțțaarree ppeennttrruu

aaffaacceerrii ccuu ppootteennțțiiaall

CSC Dudeștii
Noi își continuă

parcursul spre
Liga a IV-a

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Comunal Dudeștii
Noi își continuă parcursul de invincibilitate în Seria a III-
a a Campionatului Județean Timiș. Returul a început pen-
tru CSC cu o deplasare la Sacoșu Turcesc, acolo unde a
dipus de gazdele de la AS Viitorul, cu scorul de 4-1. Etapa
a XVII-a a însemnat primul meci fără victorie, CSC 
încheind la egalitate, 1-1, tot în deplasare, cu AS Buziaș.
Prima etapă pe teren propriu din acest an calendaristic a
fost cea cu numărul XVIII. Atunci, la Dudeștii Noi a venit
AS Recaș, care a fost invinsă clar, cu scorul de 4-0. În
etapa a XIX-a, CSC Dudeștii Noi s-a deplasat la Bacova,
unde a învins din nou categoric, de data aceasta cu 5-0,
echipa locală. În etapa a XX-a, CSC Dudeștii Noi a jucat
din nou pe propriul teren, impunându-se la limită, scor 
1-0, cu AS Boldur, la capătul unui meci cu un arbitraj 
să-i spunem cel puțin ciudat. În etapa a XXI-a, CSC a 
învins, cu 8-1, în deplasarea de la AS Timișul Hitiaș.

După 21 de meciuri jucate, CSC Dudeștii Noi are 61 de
puncte, acumulate ca urmare a 20 victorii și un rezultat
de egalitate. La capitolul goluri marcate, CSC Dudeștii
Noi a înscris de 105 ori în acest sezon!

A. BORBELY

AS Pindul, locul 9
în „Promoție”

Cea de-a doua echipă de fotbal din Dudeștii Noi, AS
Pindul, ocupă în prezent poziția a noua în clasamentul Se-
riei I a Campionatului Județean „Promoție”, cu 18 puncte
acumulate după disputarea a 16 etape. Partea a doua a se-
zonului a început bine pentru Pindul, care s-a impus pe
teren propriu, în etapa a XIV-a, în fața celor de la Clubul
Sportiv Triplex Beba Veche 2015, cu scorul de 5-1.

În etapa a XV-a, Pindul s-a deplasat în comuna vecină
Satchinez, pentru confruntarea cu gazdele de la AS Chine-
jana Chinezu, ocupanta poziției a treia a clasamentului.
Conform calculelor hârtiei, fotbaliștii din Satchinez s-au
impus, cu scorul de 3-1.

În etapa a XVI-a, Pindul a realizat scorul rundei, im-
punându-se pe propriul teren în fața celor de la AS Voința
Biled II. A fost 10-2 pentru gazde, un scor care ne scutește
de alte comentarii...

În 29 aprilie, AS Pindul se deplasează tot în vecini, de
data aceasta la Becicherecu Mic, pentru partida cu AS
Fortuna Becicherecu Mic II. (A.B.)

Ambrozia este una dintre plantele care
provoacă o alergie severă care se manifestă
prin strănut repetat, scurgeri nazale abun-
dente, mâncărimi ale pielii și ochilor sau
mici puncte roșii care apar pe mâini. 

Senatul a adoptat o lege prin care toți pro-
prietarii de terenuri vor fi obligați să înlăture
ambrozia cel puțin o dată pe an, în caz con-
trar riscând amenzi usturătoare.

Senatul a adoptat legea cu 78 de voturi
pentru și nici unul împotrivă. Senatul este
prima Cameră sesizată, decizională fiind 
Camera Deputaților.

Potrivit legii, cei care dețin terenuri 

trebuie să distrugă cel puțin o dată pe an ambrozia
de pe el. Altfel riscă amenzi între 750 și 5.000 de
lei, în cazul persoanelor fizice, și între 5.000 și
20.000 de lei, în cazul celor juridice. 

Verificările ar urma să fie făcute de inspectori ai
primăriilor, Direcțiilor pentru Agricultură, Gărzii
de Mediu sau APIA.

Ambrozia creşte peste tot: în parcuri, pe margi-
nea drumului, pe câmp sau între şinele de tren. 
Înfloreşte la începutul lunii august, iar polenul ei,
pe care vântul îl poartă pe distanţe mari, provoacă
alergii puternice.

Numărul celor alergici la ambrozie şi alte plante
similare creşte anual în toată Europa. (A.B.)

Amenzi usturătoare pentru cei care
nu înlătură ambrozia
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Consiliul Local a aprobat taxele spe-
ciale pentru folosirea terenului de la Arena
sportivă Dudeștii Noi în scopul de reali-
zare a unor activități sportive.

Astfel, pentru folosirea terenului de 
minifotbal taxa specială este de 100 de
lei/oră vara și 130 de lei/oră iarna. Nu
există deocamdată varianta de abonament
pentru terenul de minifotbal.

Pentru folosirea terenului de volei/tenis
taxa specială este de 50 de lei/oră vara,
respectiv 80 de lei/oră iarna. Pentru acest
teren se poate opta și pentru varianta de
abonament în valoare de 500 de lei/an în
limita a maxim 4 ore pe lună.

Elevii și studenții cu domiciliul în comuna
Dudeștii Noi beneficiază de reducere de 50% de la
taxele speciale de mai sus. Reducerea se acordă cu
condiția prezentării de către toți participanții la 
activitatea sportivă a documentelor (carnete de
elev/student, carte de identitate etc.) care să dove-
dească îndeplinirea criteriilor.

Școala Gimnazială Dudeștii Noi și Clubul 
Sportiv Comunal Dudeștii Noi beneficiază gratuit
și cu prioriate de facilitățile disponibile la Arena
sportivă.

Participanții la activitățile sportive vor trebui să
respecte Regulamentul de funcționare a Arenei
sportive, să păstreze în bune condiții și să folo-
sească corespunzător facilitățile puse la dispoziție.

Programul de lucru la Arena sportivă este de luni
până vineri între orele 8 și 22, iar sâmbăta, dumi-
nica și în sărbătorile legale între orele 9 și 22. În
funcție de evenimentele și competițiile organizate
orarul poate suferi modificări.

Societatea BM-DN Torontal SRL va administra
Arena sportivă prin angajații proprii.

Taxele speciale se pot plăti pentru început doar la
casieria Primăriei în intervalul programului de
lucru al acesteia. După realizarea procedurilor le-
gale privind autorizarea societății administratoare
pentru a putea încasa taxele respective, acestea vor
putea fi plătite și direct la angajații societății.

Rezervările se pot face telefonic la numărul
0757-076.711, domnul Dan-Florin Pavel.

Taxele pentru folosirea Arenei sportive

Comuna Dudeștii Noi are o Arenă Sportivă
multifuncțională, realizată ca urmare a acoperirii și
amenajării fostului teren de handbal. Aceasta a fost
inaugurată de Paști, când au fost organizate și o serie de
evenimente sportive, la care au luat parte atât echipele
din comună, cât și din localitățile învecinate.

Astfel, în ziua de 7 aprilie, s-a desfășurat un turneu
de fotbal pentru copii cu vârste până în 10 ani. Au par-
ticipat cinci echipe, două ale Clubului Sportiv Comu-
nal Dudeștii Noi, Juventus Timișoara, Școala de Fotbal
Internațional Timișoara și AS Recaș. În finala
competiției s-au calificat Juventus Timișoara și și CSC
Dudeștii Noi. Partida a fost adjudecată de oaspeții din
Timișoara, cu scorul de 1-0, după executarea loviturilor
de departajare. Pe locul trei al competiției copiilor s-a
situat echipa AS Recaș.

Dan Pavel, antrenor în cadrul CSC Dudeștii Noi, ne-
a declarat: „Suntem bucuroși că am reușit să strângem
atât de mulți copii la Cupa «Învierii», competiție care,
deși se află la a XVI-a ediție, s-a adresat pentru prima
dată celor mai mici dintre fotbaliști. Și pentru copii a
fost o bucurie foarte mare, pentru că Iepurașul le-a adus
cupe, diplome și ouă de ciocolată. Am legat, de aseme-
nea, prietenii cu celelalte echipe. Pot spune că a fost o
reușită totală”.

Luni, 9 aprilie, în debutul evenimentelor s-a
desfășurat un meci inedit de fotbal care a opus amical
echipele primăriilor din Becicherecu Mic și Dudeștii
Noi, alcătuite din angajați ai instituțiilor și consilieri lo-
cali.

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

La „Cupa Învierii”, seniori, au participat CSC
Dudeștii Noi, Pindul Dudeștii Noi, Voința Biled,
Ciomăgelul Dudeștii Noi, New Team și Cami Agro.
Competiția a fost câștigată de Voința Biled, care a dis-
pus în finală de Cami Agro. Pe poziția a treia s-a situat
echipa Ciomăgelul Dudeștii Noi.

Organizator al acestui eveniment a fost Clubul
Sportiv Comunal Dudeștii Noi, cu sprijinul Primăriei
și al Consiliului Local Dudeștii Noi.

A. BORBELY

Cupa „Învierii” la minifotbal, 
la Dudeștii Noi

Teren de sport
multifuncțional 
în curtea Școlii 

Gimnaziale
În acest an, în curtea Școlii Gimnaziale, în spatele clădirii ce

găzduiește clasele ciclului primar, va fi amenajat un teren de
sport multifuncțional. 

„Lucrările vor demara în vara acestui an. Terenul sintetic va
avea și nocturnă. El va fi folosit nu numai pentru desfășurarea
activităților sportive din cadrul școlii, ci va putea fi închiriat
celor care doresc să facă sport și mișcare, prețurile fiind simi-
lare cu cele pentru închirierea Arenei sportive, cu specificarea
că banii din închirierea terenului vor intra în bugetul școlii.
Terenul va putea fi închiriat de către cetățeni doar în afara
orelor de curs. 

Sporturile care se vor putea practica sunt minifotbal, tenis,
volei, baschet, handbal. Proiectul se înscrie în strategia noastră
de dezvoltare locală, prin care ne dorim multiplicarea
facilităților sportive și de petrecere a timpului liber, astfel încât
cetățenii să aibă șansa de a face mișcare și de a duce o viață
sănătoasă”, ne spune primarul Alin Nica.

A. BORBELY
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Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a trăit pe vremea
împăratului Diocleţian (284-305). S-a născut ca fiu al
unor părinţi creştini, Gherontie Stratilatul şi Polihro-
nia, care aveau să-şi sfârşească viaţa muceniceşte.

El a fost crescut, din fragedă vârstă, în dreapta cre-
dinţă. Tatăl său era originar din Capadocia şi slujise în
oaste în Armenia. Rămas fără tată, Sfântul şi mama sa
au plecat în Palestina, în cetatea Lida, locul de naştere
al mamei sale, pentru că aveau rude şi multe averi
acolo. Ajuns la vârsta potrivită, fiind frumos la chip şi
viteaz în luptă, prin osteneală, pricepere şi destoinicie,
tânărul Gheorghe s-a făcut preţuit şi, îmbrăţişând viaţa
de ostaş, a cucerit, în scurtă vreme, cele mai mari cin-
stiri, până şi demnitatea de duce, fiind în garda împă-
ratului.

În anul 303 însă, împăratul Diocleţian, din îndemnul
ginerelui său Maximian Galeriu, a început prigonirea
creştinilor.

Cunoscând aceasta, Sfântul Gheorghe s-a înfăţişat
îndată de bunăvoie înaintea împăratului Diocleţian şi,
înaintea întregii curţi împărăteşti, a mărturisit deschis
că este creştin şi că înţelege să slujească în oastea îm-
păratului numai ca ucenic al lui Hristos. Uimit de
această mărturisire, Diocleţian a dat poruncă să fie dus
în temniţă şi pus la chinuri, ca să se lepede de credinţă.

Şi a fost Sfântul Gheorghe trecut prin toate chinurile
muceniciei: loviri cu suliţa, bătăi la tălpi, lespezi de pia-
tră pe piept, chinul la roată, groapă cu var, încălţăminte
plină de cuie care îl înţepau în tălpi, băutură otrăvită,
bătaie cu vine de bou şi altele. Toate acestea şi altele
asemenea Sfântul Gheorghe le-a îndurat cu bărbăţie,
stând tare în credinţă, întărit şi păzit de harul lui Dum-
nezeu.

Văzând chinurile prin care trecea Sfântul Gheorghe
şi că rămâne viu şi nevătămat, mulţi dintre cei de faţă
s-au lepădat de idoli şi au venit la credinţa în Hristos,
slăvind cu un glas pe Dumnezeul creştinilor. Mai mult,
în vremea ţinerii lui în temniţă, Sfântul Gheorghe, atin-
gându-se de un mort, l-a înviat. Însăşi împărăteasa 

Alexandra, soţia lui Diocleţian, văzând acestea, a cre-
zut în Hristos şi şi-a mărturisit credinţa ei.

În cele din urmă, împăratul a încercat să-l înduplece,
ademenindu-l cu cinstiri lumeşti, ranguri şi averi, dar
Sfântul a ales să rămână pentru totdeauna cu Hristos. În

faţa acestei mărturisiri, văzând că toate încercările lui
sunt zadarnice, Diocleţian a dat poruncă să li se taie 
capetele, atât Mucenicului, cât şi împărătesei Alexandra
şi celorlalţi ostaşi care crezuseră în Hristos.

Împărăteasa, însă, slăbind cu trupul, şi-a dat duhul
în pace, înainte de mucenicie, iar Sfântul Gheorghe,
fiind dus la locul hotărât, şi-a ridicat glasul şi s-a rugat
cu căldură, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate 
binefacerile primite. Astfel, rugându-se, cu bucurie 
şi-a plecat capul sub sabie şi a fost tăiat, în ziua de 23
aprilie 303, păzind până la capăt credinţa fără prihană
şi luând cununa cea neveştejită din mâna lui Hristos,
Domnul său.

Dintre toţi Sfinţii sărbătoriţi în lumea creştină, 
puţini au ajuns la faima de care s-a bucurat şi se bucură
Sfântul Gheorghe în poporul nostru. În satele şi oraşele
ţării noastre foarte multe biserici sunt ridicate în 
cinstea lui. 

Mulţi oameni, bărbaţi şi femei, îi poartă numele. De
asemenea, şi mai multe localităţi din ţară. Al treilea braţ
al Dunării, în Deltă, se cheamă Braţul Sfântul 
Gheorghe. Se ştie, apoi, că din vechime ocrotitorul oş-
tirii române este Sfântul Gheorghe. De asemenea, stea-
gul Moldovei, trimis de Binecredinciosul Voievod
Ştefan cel Mare şi Sfânt la Mănăstirea Zografu, din
Muntele Athos, are chipul Sfântului Gheorghe dobo-
rând balaurul. 

Acest chip al Sfântului, doborând balaurul, a fost la
noi ca un răsunet şi ca o chemare a poporului la lupta
împotriva cotropitorilor.

O dovadă este şi rugăciunea Sfântului Voievod 
Ştefan cel Mare, scrisă pe steagul său în anul 1500, în
al 43-lea an al domniei sale: „O, luptătorule şi biruito-
rule, Mare Gheorghe, în nevoi şi în nenorociri grabnic
ajutător şi cald sprijinitor, iar celor întristaţi bucurie
nespusă, primeşte această rugăciune a smeritului tău
rob, Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Dom-
nul Ţării Moldovei. Păzeşte-l pe el neatins în lumea
aceasta şi în cea de apoi, ca să Te preaslăvim în veci”.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
,

ÎÎnnvvăă��ăătt��rrii ccrreeșșttiinnee
Nu osândi pe aproapele; tu îi cunoști păcatul, dar

pocăința nu i-o cunoști. (Avva Dorotei)

Cel blând pentru Dumnezeu este mai înțelept decât
înțelepții și cel smerit cu inima e mai puternic decât cei 
puternici, căci poartă jugul lui Hristos. (Sf. Marcu Ascetul)

Omul care-i osândește pe alții seamănă cu oglinda
care-i reflectă pe toți în ea, dar pe sine nu se vede. 
(Sf. Dimitrie de Rostov)

Sufletul cel curat are puterea ca să vadă în el însuși –
ca într-o oglindă – pe Dumnezeu. (Sf. Atanasie cel Mare)

Socotește postul drept armă, rugăciunea putere, lacri-
mile baie. (Sf. Nil Sinaitul)

Noi nu putem zice că lucrurile pământești sunt ale
noastre, fiindcă nu le putem duce cu noi, dincolo ne
însoțesc numai virtuțile. (Sf. Ambrozie)

Trândăvia este moartea sufletului. (Fericitul Ieronim)

Neștiind locul și vremea în care ne așteaptă moartea, o
vom aștepta în orice vreme și în orice loc. (Fericitul 
Augustin)

Cine își simte greutatea păcatelor sale, acela nu se uită
la păcatele aproapelui său. (Avva Moise)

Nu poate sta de vorbă cu patima în minte cel ce nu
iubește pricinile ei. (Sf. Marcu Ascetul)

Nu este așa de mare folosul de pe urma postului, cât de
mare paguba mâniei. (Avva Moise)

Să nu păzim sufletul pentru Domnul, așa ca și când 
l-am fi căpătat drept garanție. (Sf. Antonie cel Mare)

Cugetul bun se păstrează prin rugăciune, iar rugăciu-
nea curată prin cugetul bun. (Sf. Marcu Ascetul)

Viaţa
Demult, a venit la un călugăr, un om tare necăjit şi

l-a întrebat:
- Ce este rău cu mine ? De ce nu îmi găsesc liniş-

tea ? De ce nu sunt mulţumit de viaţa mea ?
Bătrânul călugăr a luat, atunci, o sticlă şi, după ce

a umplut-o pe jumătate cu apă, a pus-o în faţa omului
şi l-a întrebat:

- Cum e această sticlă ?
- Este pe jumătate goală!
- Vezi, i-a mai spus călugărul - eu o văd pe jumă-

tate plină.
În viaţă, trebuie să vezi partea frumoasă a lucruri-

lor. Nu este greu, mai ales că în toate există ceva fru-
mos. Dacă vom şti să privim natura, vom vedea
frumuseţe şi bogăţie. Dacă vom şti să-l privim pe om,
în adâncul lui, vom vedea bunătate şi dragoste.

Privind astfel viaţa şi oamenii, devenim noi înşine
mai frumoşi, mai bogaţi şi mai buni.

„Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca 
Dumnezeu să fie totdeauna cu tine!” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)

Casa Domnului
Într-o seară de iarnă, o tânără familie stătea în jurul

mesei. Tatăl era trist şi apăsat de griji, iar mama plân-
gea, ţinându-şi faţa în palme. Fetiţa lor cea mică, mirată
de această situaţie, se apropie încet şi întrebă: - Mamă,
de ce plângi? - Fata mea, sunt zile grele nu mai avem
bani şi pentru a putea trăi am vândut şi casa aceasta fru-
moasă. Mâine va trebui să ne mutăm într-o casă mult
mai mică. De aceea plâng, fiindcă ne este greu să ple-
căm din acest loc minunat, unde am trăit în linişte atâţia
ani, şi să ne mutăm într-o casă sărăcăcioasă şi ca vai de
ea… - Dar, mamă, nu locuieşte Dumnezeu şi în casa
aceea săracă în care ne vom muta?

Miraţi de credinţa copilei şi de adevărul spus de
aceasta, părinţii au înţeles că, în viaţă, greutăţile şi 
necazurile de orice fel încolţesc sufletului omului, dar
credinţa şi speranţa nu trebuie niciodată uitate, fiindcă
doar cu ele în suflet drumul spinos al vieţii e străbă-
tut mai uşor.

„Precum meşterul aruncă aurul în topitorie şi-l
lasă a se cerne şi a se curăţa prin foc până ce stră-
luceşte, tot aşa şi Dumnezeu lasă sufletele omeneşti
să fie cercetate de necazuri, până ce se curăţă şi se
lămuresc. De aceea, o astfel de cercetare a lui Dum-
nezeu este o mare binefacere pentru suflet” 
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Cerul, pământul 
şi lumea

Într-o zi, un om simplu, cunoscut pentru viaţa sa
curată, a fost întrebat de un vecin:

- Cum faci tu de eşti totdeauna atât de mulţumit ?
Niciodată nu te-am văzut supărat.

- Foarte simplu - a răspuns celălalt. În fiecare 
dimineaţă, când mă trezesc, privesc întâi cerul. Aşa
mi-aduc aminte de Dumnezeu, de milă şi de bunătate.
Apoi privesc pământul. Astfel îmi amintesc de moarte
şi de Judecata de Apoi. În cele din urmă, privesc în
jurul meu, lumea întreagă ce se trezeşte în fiecare 
dimineaţă la viaţă. Aşa mi-aduc aminte de semenii
mei, de cei care suferă de boli sau neputinţe, de cei
ce au o viaţă mai grea decât a mea şi pe care i-aş putea
ajuta. În felul acesta mă bucur pentru ceea ce sunt şi
pentru ceea ce pot face. Bunătatea izvorâtă din 
dragoste aduce totdeauna linişte şi mulţumire, atât în
sufletul celui care primeşte cu recunoştinţă, cât şi în
sufletul celui care dăruieşte cu drag.

„Cine este bun mai bun să se facă şi cine a biruit
ispita să se roage pentru cel care e încă în ispite”.
(părintele Paisie Olaru)

PPiillddee ccrreeșșttiinnee
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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

Şi-au unit destinele
Branco Popov cu Luminița

Ursachi
Marian Sahlean cu Ana 

Lebedev
Casă de piatră!

În ultima vreme au 
plecat dintre noi

Barboș Ioan Adrian 
(47 de ani)

Todorescu Maria 
(66 de ani)

Stanc Nicolae (75 de ani)
Mariș Ileana (84 de ani)

Drăgoi Maria 
(74 de ani)

Dumnezeu să-i
odihnească!
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Dieta - element de valoare în
pro laxia și terapia bolilor (7)

A. Dieta din perspectiva Bibliei și a scrierilor Ellenei G. White (7)

„N-ar trebui să lăsați pe copiii voștri să mănânce bomboane, fructe, nuci sau
orice fel de aliment între orele meselor. Două mese pentru ei sunt mai bune
decât trei. Dacă părinții dau exemplu și lucrează după principiu, copiii repede
vor face și ei la fel. Neregularitatea în mâncare nimicește vioiciunea sănătoasă
a organelor digestive; și când copiii voștri vin la masă, ei nu simt plăcere pen-
tru o hrană sănătoasă; pofta lor cere ceva ce le este dăunător. De multe ori
copiii voștri au avut călduri și friguri pricinuite de alimentația greșită, când
părinții au fost vinovați de boala lor. E de datoria părinților să ia seama ca
copiii să-și formeze deprinderi care aduc sănătate și prin aceasta scapă de
multe necazuri” (Dietă și hrană, pag. 198).

„Părinții trebuie să-și pună ca cea dintâi țintă a lor de a învăța să procedeze
cum trebuie cu copiii lor, pentru ca să le poată asigura minți și corpuri
sănătoase. Principiile cumpătării trebuie să fie introduse în toate amănuntele
vieții de familie. Copiii trebuie învățați stăpânirea de sine și, pe cât posibil, să
li se întipărească aceasta încă din copilărie. Învățați pe micuți să mănânce; și
că voința trebuie stăpânită printr-o minte liniștită și inteligentă” (Sfaturi pen-
tru sănătate, pag. 92).

„Deprindeți pe copiii voștri să aibă repulsie față de substanțele ațâțătoare.
Cât de mulți sunt aceia care, fără să-și dea seama, nutresc în ei pofta după 
lucrurile acestea. În Europa am văzut doici care duc paharul cu vin sau de bere
la buzele copilașilor nevinovați și, în felul acesta, cultivă în ei gustul după
substanțe ațâțătoare. Pe măsură ce cresc, se deprind tot mai mult cu aceste 
lucruri până când, puțin câte puțin, sunt biruiți, trec de hotarul de unde ar mai
fi putut fi ajutați și, în cele din urmă, iau loc în mormântul bețivului.

Dar nu numai în felul acesta se pervertește și se face din apetit o cursă.
Hrana este de multe ori de așa fel încât trezește pofta după băuturi

ațâțătoare.
Mâncăruri scumpe sunt puse în fața copiilor - alimente ațâțătoare, sosuri

grele, prăjituri și patiserii. Hrana aceasta cu foarte multe aromate irită stoma -
cul și dă naștere la pofta după substanțe ațâțătoare mai tari. Nu numai că apeti-
tul este momit cu alimente nepotrivite, din care se îngăduie copiilor să
mănânce din belșug la masă, dar li se îngăduie să mănânce și între orele de
masă și de la vârsta de doisprezece sau paisprezece ani sunt dispeptici în toată
puterea cuvântului.

Poate ați văzut vreodată cum arată stomacul unuia care consumă băuturi
tari. O stare asemănătoare se produce prin întrebuințarea substanțelor aromate
ațâțătoare... Având stomacul în așa stare, există și o poftă după mai mult, pen-
tru a face față cerințelor apetitului, ceva mai tare și tot mai tare. Apoi găsiți pe
fiii voștri pe stradă, învățând să fumeze” (Dietă și hrană, pag. 204).

- va urma -

,

Studiile arată că persoanele care
utilizează căștile pentru o perioadă
lungă de timp și la volum mare pot
suferi leziuni ale urechii interne și
pot prezenta afectarea auzului în
diferite grade. Lucrul se întâmplă
deoarece urechea, în special
porțiunea internă, ce conține orga-
nul receptor, este foarte sensibilă și
poate fi ușor lezată de o traumă so-
noră.

Urechea este formată din 3
părți:

- urechea externă, vizibilă, nu-
mită pavilion, cu rolul de captare a sune-
tele din mediul înconjurător, sunete ce se
propaga sub forma unor vibrații ale aeru-
lui;

- urechea medie, conține trei oase (cio-
canul, nicovala și scărița) care preiau
vibrațiile de la timpan și le transmit către
urechea internă;

- urechea internă. Această porțiune
conține celule cu numeroși cili, suspendați
într-un gel (endolimfa), ce transformă
vibrațiile în impulsuri nervoase care vor fi
transmise prin intermediul nervului audi-
tiv la o zonă din creier unde se formează
senzația de auz.

Expunerea în exces la un nivel de sunet
foarte mărit poate distruge cilii din urechea
internă și astfel auzul se afectează. În ge-
neral, afectarea este reversibilă, cu excepția
cazurilor în care sunetul este de intensitate
foarte mare, brusc, asemenea unui zgomot
produs de o explozie. După o perioadă, ex-
punerea repetată la sunete puternice, chiar
și ascultatul muzicii în căști, la volum
mare, poate fi cauza unor leziuni perma-
nente și a pierderii auzului.

Afectarea auzului din cauza utilizării
căștilor la volum mărit este mult mai frec-
ventă decât afectarea produsă de sunetele
provenite de la boxe, difuzoare sau alte dis-
pozitive audio. Sunt două tipuri de afectare
a auzului din cauza sunetelor puternice: 
hipoacuzia neuro-senzorială și tinitusul.

Hipoacuzia neuro-senzorială apare

atunci când undele sonore de energie foarte
înaltă suprastimulează și distrug o parte din
celulele senzoriale ciliate, la trecerea prin
fluidul care acoperă aceste celule. Când 
celulele corespunzătoare unei bande de
frecvență se distrug, acele frecvențe nu vor
mai fi percepute. Implantele cohleare 
favorizează recuperarea auzului în aceste
situații, cu condiția ca nervul auditiv să fie
intact.

În tinitus, zgomotul puternic nu distruge
definitiv celulele senzoriale din urechea in-
ternă. Afectarea constă în descărcarea con-
tinuă de impulsuri, chiar și atunci când
aceste celule nu sunt stimulate de un sunet
din mediu. Tinitusul este descris ca un țiuit
continuu, persistent, de frecvență cores-
punzătoare celulelor care au fost afectate.
Uneori, tinitusul este foarte puternic (peste
90 de decibeli) și compromite calitatea
vieții prin disconfort și prin afectarea au-
zului. Tinitusul nu este curabil, însă sunt
tratamente și dispozitive care pot ameliora
impactul asupra persoanei afectate.

Folosirea căștilor plasează sursa de
sunet foarte aproape de organul receptor,
iar atenuarea în mediu este foarte mică, 
celulele senzoriale ciliate fiind bombardate
de o cantitate foarte mare de energie sub
forma undelor sonore. Afectarea auzului
este lipsită de alte simptome. Odată cu tre-
cerea timpului, auzul se va degrada pro-
gresiv, fără ca persoana să conștientizeze
acest lucru decât atunci când percepția su-
netelor devine foarte dificilă.

ÎÎnn aauuddiieennţţăă llaa ddooccttoorr

Întrebare la Radio Erevan adresată de către un proaspăt căsătorit
cu o tânără văduvă:

– Este rău să fii al doilea soț al unei văduve?
Radio Erevan răspunde:
– Bineînțeles că nu, rău e să fii primul!

O solicitantă la o agenție matrimonială își expune preferințele:
– Aș dori să cunosc un bărbat care nu fumează, nu bea, nu se uită

la fotbal, nu se uită după alte femei. Aveți așa ceva?
– Da, desigur, în parcul din apropiere.
– E din agenția dumneavoastră, nu? întreabă doamna cu vădită 

bucurie în glas.
– Ah, nu… este din marmură!

Un tip intră într-un local și îi spune chelnerițe:
− Vreau un sandviș cu o felie de pâine albă, una de pâine neagră şi

una de pâine integrală, prăjite mediu. Pune șuncă şi brânză pe stra-
tul de jos, puiul, frunza de lăptucă și roșia pe stratul de sus. Pune ma-
ioneză pe fiecare strat, taie cojile şi taie-l în patru, cu câte o felie de
murătură pe fiecare și o scobitoare care să țină la un loc fiecare sfert.
Ai înțeles?

− S-a făcut, zise chelnerița.
Apoi strigă spre bucătărie:
– Un sandviș pentru un arhitect!… Aduc şi planurile imediat!

BBaannccuurrii

Utilizarea căștilor afectează auzul

Un sistem solar din galaxia noastră,
Trappist-1, include şapte planete telurice
care par a conţine apă şi sunt potenţial lo-
cuibile. Descoperirea sistemului solar for-
mat din cele şapte planete, care orbitează o
stea roşie pitică, „ultrarece”, situat la 
aproximativ 39 de ani lumină de Terra, a
fost anunţată în urmă cu un an.

Deşi nu se cunosc multe informaţii des-
pre suprafeţele şi atmosferele planetelor,
noile măsurători nu exclud posibilitatea ca
acestea să găzduiască chiar şi forme de
viaţă rudimentare, spun autorii noului stu-
diu, publicat în Nature Astronomy şi în 
Astronomy and Astrophysics.

„Până acum, nu avem niciun indiciu care
să ne arate că nu sunt locuibile”, a spus as-
tronomul Amaury Triaud, de la Universita-
tea din Birmingham, coautor al unui studiu
pe acest subiect.

Toate cele şapte planete sunt majoritar
telurice, conţinând până la 5% apă, despre
care cercetătorii cred că ar fi sub formă ga-
zoasă sau îngheţată ori captată în roci. Pe
Pământ, oceanele formează aproximativ
0,02% din masa planetei.

În ceea ce priveşte probabilitatea ca
aceste planete să găzduiască forme de viaţă
organică, Triaud a declarat: „Nu putem
confirma în acest stadiu, pentru că sunt

foarte diferite de singura planetă despre
care ştim că găzduieşte viaţă - Pământul.
Dar au caracteristici care se potrivesc şi
sunt, până în acest moment, cel mai bun loc
din afara sistemului nostru solar pentru a
căuta viaţă”, a mai spus Triaud.

Prezenţa apei în formă lichidă este con-
siderată de specialişti esenţială pentru exis-
tenţa unor forme de viaţă.

Pentru a afla mai multe informaţii des-
pre acest sistem solar, cercetătorii au folo-
sit telescopul spaţial Hubble, studiind
atmosferele planetelor în timp ce acestea
treceau prin faţa stelei lor.

Toate cele şapte planete sunt considerate
potenţial locuibile, dar şansele cele mai
mari de a găsi apă în stare lichidă sunt în
zona temperată „Goldilocks”, unde se află
a treia şi a patra planetă de la steaua lor.

Comparativ cu sistemul nostru solar,
Trappist-1 este mult mai mic. Cu orbite
care variază de la 1,5 la 12 zile, planetele
Trappist-1 ar putea încăpea pe distanţa din-
tre Soarele nostru şi prima planetă din sis-
tem, Mercur.

Masa stelei Trappist-1 înseamnă mai
puţin de 10% din cea a Soarelui nostru,
acest astru fiind şi mult mai rece, ceea ce
explică motivul pentru care cele şapte 
planete pot orbita atât de aproape de el.

Șapte planete potenţial locuibile


