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Duminică, 24 iunie, începând cu ora 15, la
Dudeștii Noi se va desfășura cea de-a cincea
ediție a Festivalului „Hora”, dedicat
formațiilor și ansamblurilor de dansuri. Eve-
nimentul va debuta cu alaiul participanților,
pe traseul Școala mică - Casa de Cultură. Aici
se va desfășura concursul propriu-zis, la care
vor participa: Ansamblul de dansuri populare
al Centrului Cultural al orașului Deta - seniori,
Ansamblul de dansuri populare al Centrului
Cultural al orașului Deta - dans de fete, „Junii
gugulani” - Caransebeș, „Zestrea gugulanilor”
din Caransebeș, Ansamblul de dansuri 
populare din Teregova, județul Caraș Severin,
Ansamblul de dansuri populare „Vermeșana”,
Vermeș, județul Caraș Severin, Ansamblul
„Arădeana” din Arad, Asociația „Doina 
Banatului” din Caransebeș și „Doina” din
Uzdin, Serbia.

În cadrul spectacolului de gală vor evolua
Ansamblul „Dudeșteana” și Ansamblul 
„Zarandul”, din județul Arad, câștigătorul 
Marelui Premiu al ediției de anul trecut. (V.T.)

Festivalul „Hora”, la cea de-a cincea ediție

Pe 2liera Companiei Naționale de Investiții,
prin intermediul căreia se 2nalizează în
această perioadă Sala de sport polivalentă,
autoritățile locale din Dudeștii Noi încearcă

să construiască un bazin de înot, chiar în zona
terenului de fotbal și a sălii de sport.

- continuare în pagina 4 -



pagina 2 ,

Festivalul Etniilor, organizat după tipicul unei
rugi bănăţene, şi-a consumat ediţia a XVIII-a la
Muzeul Satului Bănăţean.

Gazda festivalului a fost comunitatea aromâni-
lor din Dudeştii Noi, iar invitatul special - Stelu
Enache, precursor al muzicii aromâne contempo-
rane.

Dacă la nivel artistic am fost reprezentaţi de
Ansamblul „Armânamea” din Ovidiu, județul
Constanţa, pentru expoziţia de produse culinare
trebuie să mulţumim familiilor Belba Ion, Rugă-
ciune Gheorghe, Şunda Aurel şi nu în ultimul rând
familiei istoricului Dinu Barbu („mucanu”), cel
care pe lângă „cultură” aduce de fiecare dată şi
câte o pită (plăcintă armânească).

Expoziţia de obiecte aromâne a fost organizată
de domnul Lita Dumitru.

Mobilizarea a fost asigurată de preşedintele co-
munităţii, domnul Gheorghe Trişina, împreună cu
consilierul Adrian Capsali.

Un om care a pus logistica la dispoziţia noastră
şi ne-a uşurat mult munca a fost domnul Buţ Ioan.
Putem spune, ca de obicei, mulţumim!

Am primit cu bucurie prezenţa domnului pri-
mar Alin Nica la festivitatea de la Pădurea Verde,
reprezentând Dudeştiul la un eveniment unic în
Europa. Mulţumim!

Veţi spune că exagerăm cu mulţumirile, dar mai
avem, pentru că e foarte greu să poţi fi foarte bun
fără sprijin.

De aceea mulţumirile noastre se îndreaptă către
primarul George Scupra şi consiliul din Ovidiu,
oameni care înţeleg rolul culturii în timpul pe care
îl trăim.

Mulţumirile noastre doamnei Elena Dordea, în-
drumătoarea acestor copii din ansamblu, „mu-
cană” care simte armâneşte şi care i-a adus pe
copii la un nivel de exprimare excepţional.

Felicitări membrilor Ansamblului „Armâna-
mea” pentru cele trei spectacole oferite cu gene-
rozitate la Dudeştii Noi şi Timişoara, venind după
o deplasare obositoare în Muntenegru. Mulţu-
mim!

De asemenea, respectul nostru pentru seniorii
Topa şi Matarangă, prezenţi ca de obicei cu pres-
taţii de excepţie.

Mulţumiri Primăriei, Consiliului Local al 
Comunei Dudeştii Noi pentru faptul că au făcut
posibilă existenţa Programului ProCultura.

Mulţumiri lui Stelu Enache pentru prezenţa la
Dudeşti şi îl aşteptăm la Rugă cu un recital 
propriu tip „Bregovici”.

Victor ENACHE

Dudeștii Noi și Festivalul Etniilor
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Despre 
Festivalul
Etniilor

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, în
parteneriat cu Muzeul Satului Bănățean, a organi-
zat duminică, 10 iunie, ediția a XVIII-a a Festiva-
lului Etniilor. 

„Celebrăm multiculturalitatea specifică Bana-
tului prin intermediul obiceiurilor și tradițiilor
specifice etniilor: sârbă, germană, maghiară, 
bulgară, slovacă, rromă, evreiască, ucraineană,
cehă și aromână, care au arătat frumusețea costu-
melor populare, gustul preparatelor gastronomice
de odinioară și au adus pe scena Muzeului Satului
Bănățean cântece și dansuri în care datina se 
păstrează vie”, au transmis organizatorii.

Festivalul Etniilor de anul acesta a început, con-
form tradiției, cu alaiul etniilor, urmând un traseu
de la casa nașului – etnia aromână –, prin muzeu,
la fiecare etnie, în ritm de fanfară. 

La casa fiecărei etnii participanții au putut gusta
produse de gastronomie tradițională specifice.
Festivalul Etniilor, ca în fiecare an, a celebrat 
bucuria de a fi împreună prin muzică, dans și 
gastronomie tradițională. 

Spectacolul a început după-amiaza, și fiecare
etnie a susținut un program artistic, iar „nașul” –
etnia aromână – a încheiat cu un recital susținut
de Stelu Enache și formația sa. Intrarea la festival
a fost liberă.

În acest an, Festivalul Etniilor a adus la Muzeul
Satului mai mult de 200 de artiști, reprezentând
zece etnii din Banat. 

Stelu Enache, invitatul special al acestei ediții,
este renumit pentru promovarea muzicii aromâne
și colaborările lui cu Ovidiu Lipan Țăndărică și
Fanfara de la 10 prăjini, iar repertoriul său include
vechi cântece ale machidonilor.

Festivalul Etniilor este un eveniment finanțat
de Consiliul Județean Timiș, organizator fiind
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș - 
Serviciul Cultură Tradițională. Coordonatorii 
evenimentului au fost Remus Vălungan și Alina
Mafa, manager - Liliana Laichici.

Anton BORBELY
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Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în
această perioadă se înregistrează cel mai mare
număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiuni-
lor de igienizare a terenurilor de vegetaţia uscată.

Tot din cauza arderilor necontrolate a vegetaţiei
uscate, în anii anteriori au fost înregistrate mai
multe situaţii în care flăcările s-au extins necon-
trolat, pe suprafeţe mult mai mari, fiind afectate
case de locuit, anexe gospodăreşti şi/sau fonduri
forestiere. Pentru evitarea producerii incendiilor
cauzate de acţiuni de ardere a vegetaţiei uscate, a
miriştilor, a gunoaielor, a deşeurilor şi a altor ma-
teriale combustibile, cetățenii trebuie să respecte
următoarele măsuri specifice de prevenire a 
incendiilor:

1. Aceste activităţi nu vor fi efectuate pe
timp de vânt, în perioadă de caniculă şi secetă
sau la lăsarea întunericului;

2. Supravegherea în permanenţă a focului
până la stingerea completă a acestuia;

3. După arderea completă, resturile vor fi
stropite cu apă pentru a împiedica reaprinde-
rea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau
împrăştierea resturilor aprinse;

4. Asigurarea în apropiere a unui recipient
cu apă şi a unor unelte (lopeţi, măturoaie etc.)

pentru cazul în care focul scapă de sub 
control;

5. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate, a
resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor
şi a altor materiale combustibile se face în 
locuri special amenajate ori pe terenuri 
pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pen-
tru împiedicarea propagării focului la 
vecinătăţi, asigurându-se supravegherea per-
manentă a arderii, precum şi stingerea jarului
după terminarea activităţii;

6. Arderea resturilor se va face la o distanţă
de minimum 10 m faţă de materialele combus-
tibile (construcţii, depozite de lemn, furaje,
garduri de lemn etc.) şi la 40 m faţă de locurile
cu pericol de explozie, gaze şi lichide combus-
tibile;

7. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor,
a deşeurilor şi a miriştilor se execută numai pe
baza permisului de lucru cu foc deschis, după
ce a fost informat în prealabil serviciul volun-
tar pentru situaţii de urgenţă: emiterea permi-
sului se face prin grija primarului de către
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de ur-
genţă sau persoana desemnată în acest sens
(conf. art. 99 din OMAI 163/2007).

Condiţii prevăzute de lege pentru 
arderea vegetaţiei uscate, riscuri de
incendiu şi măsurile care se impun

în scopul înlăturării acestora

Cursele liniei M44 pentru
elevi și studenți vor 

circula până pe 28 iulie

La solicitarea scrisă a elevilor și studenților din Dudeștii
Noi și Becicherecu Mic, autoritățile publice locale din cele
două comune au decis să prelungească până pe 28 iulie
operarea curselor de 6:53, respectiv 15:23 ale liniei M44.

- continuare din pagina 1 -

Au fost demarate primele demersuri
în acest sens, există chiar și o hotărâre
a Consiliului Local. „Așteptăm apro-
barea de la Compania Națională de
Investiții pentru bazinul de înot. În
zona sălii de sport și a terenului de fot-
bal am lăsat special o zonă pentru re-
alizarea unei baze sportive. Scopul este
acela de a construi acolo, în următorii
zece ani, un bazin de înot, mai multe
terenuri de volei pe nisip, tenis de
câmp, minifotbal, baschet, handbal. Ne
dorim să facem inclusiv un nou teren de fotbal și
un hotel, care să ofere spații de cazare sportivilor. 

Cum spuneam, planurile noastre se întind pe o
perioadă mai lungă de timp, însă sperăm ca, punct
cu punct, să ne atingem obiectivele pe care ni 
le-am stabilit. 

Revenind la bazinul de înot, acesta va fi semi-
olimpic, și va fi destinat tuturor celor care doresc

să practice acest sport. Nu va funcționa în regim
de ștrand. După ce vom realiza bazinul, vom
înființa o secție de înot în cadrul Clubului Sportiv
Comunal Dudeștii Noi. Proiectul se înscrie în linia
noastră strategică de lărgire a paletei de facilități
pentru mișcare și practicarea unui sport pentru
cetățenii din comună”, ne-a declarat Alin Nica,
primarul comunei Dudeștii Noi.

A. BORBELY

Proiect ambițios la Dudeștii
Noi: construirea unui bazin

semiolimpic de înot!

Noutăți privind 
introducerea alimentării

cu gaz metan
Camera Deputaților a amendat legea care a blocat trei ani

demersurile comunei Dudeștii Noi pentru introducerea gazului
metan în localitate. Astfel, s-a modificat procedura de conce-
sionare a serviciului de alimentare cu gaz metan. Practic, ne-a
explicat primarul Alin Nica, modificarea legislativă readuce la

nivel local organizarea licitației pentru acest serviciu. „Din mo-
mentul în care va fi publicată în Monitorul Oficial - în acest
moment este trimisă la promulgare - Guvernul are la dispoziție
60 de zile pentru a emite normele de aplicare. După acest in-
terval, vom putea să reluăm demersurile, să refacem
documentația, Studiul de Fezabilitate. Practic, trebuie să
refacem de la capăt întreaga procedură pe care am realizat-o în
urmă cu trei ani. Doi ani a durat numai procedura, sperăm că
acum acest lucru va fi mai lesne, pentru că am «bătătorit» deja
acest drum. Evident, reluarea procedurii necesită alți bani, 
pentru că trebuie să refacem Studiul de Fezabilitate și să
primim din nou avizele necesare. Dar sperăm ca după aceea să
putem organiza licitația și să alegem un operator”, ne-a declarat
primarul Alin Nica. (A.B.)

Clubul Sportiv Comunal
Dudeștii Noi are o nouă

conducere
Conducerea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi a fost

schimbată, a anunțat primarul comunei, Alin Nica. Astfel, în
funcția de director a fost numit Rudolf Dombi. Noul președinte
este Camelia Mingea, consilier local, iar vicepreședinte -
Florin-Dumitru Sârcă, de asemenea consilier local. (A.B.)

De fiecare dată când se întrerupe energia
electrică, se întrerupe și alimentarea cu energie
electrică a pompelor din foraje și a celor de la
bazinele de înmagazinare. Acestea nu se repor-
nesc automat la revenirea alimentării, pentru că
trebuie resetate manual. De aceea, chiar și o scurtă
întrerupere poate duce la oprirea alimentării cu
apă până ce un angajat al Primăriei merge și
resetează sistemul electronic de la fiecare pompă.

Din cauza multiplelor întreruperi ale

alimentării cu energie electrică apar și avarii la
partea de electronică de la sistemul de pompare
de la gospodăria de apă. Avariile se rezolvă în
câteva ore în funcție de disponibilitatea echipei de
intervenție a firmei care asigură mentenanța. În
acest interval pot apărea scăderi de presiune sau
chiar întreruperea alimentării în anumite zone din
sat. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create
de această situație.

Primăria comunei Dudeștii Noi

Desele întreruperi ale energiei electrice generează
avarii la sistemul de alimentare cu apă
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La Casa de Cultură din Dudeștii Noi a fost organizat
evenimentul de deschidere a proiectului „Restaurarea
și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural
Biserica Romano-Catolică «Sfântul Vendelin»”. Au
fost prezenți consilieri locali, reprezentanți ai Școlii
Gimnaziale, lucrători în administrația publică locală.
Gazda evenimentului a fost Alin Nica, primarul comu-
nei Dudeștii Noi, cel care a prezentat o serie de aspecte
privind proiectul: „Primăria și Consiliul Local
Dudeștii Noi derulează acest proiect în parteneriat cu
Episcopia Romano-Catolică. 

Valoarea acestui proiect este de aproape șapte mi-
lioane de lei, din care 4,650 de milioane sunt bani eu-
ropeni, iar restul de 2,3 milioane reprezintă cofinanțare
din partea Primăriei Dudeștii Noi. Uniunea Europeană
finanțează acest proiect prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, mai precis din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională. Durata sa este din august
anul trecut, până în luna decembrie a anului 2020. Bi-
serica «Sfântul Vendelin» este cea mai veche biserică
șvăbească din Banat, monument istoric de clasa A, și
de aceea dorim să valorificăm potențialul turistic și
cultural al acestui ansamblu arhitectural și să-l facem
cunoscut în județ și în România.

Prin acest proiect se are în vedere consolidarea și
restaurarea monumentului istoric, dar și transformarea
casei parohiale într-un spațiu expozițional. Pe locul
fostelor grajduri și anexe se va construi o sală pentru
întâlniri și pentru evenimente de mai mică anvergură.
Tot aici s-ar putea desfășura și pregătirea copiilor de
religie catolică de la școala noastră la materia
opțională religie.

Ne-am planificat și câteva obiective, pe lângă res-
taurarea monumentului istoric: creșterea numărului de
vizitatori, la obiectivele restaurate prin proiect, cu 150
de persoane pe an. Am decis să nu ne fixăm o țintă
foarte ambițioasă și pe care să nu o putem realiza, ci
una realistă, care să poată fi verificată, în primii ani,
de către finanțator. Nu în ultimul rând, cum am mai
spus, să introducem punctul «Sfântul Vendelin» în cir-
cuitul turistic și cultural din județ și din zonă. Vrem să
creăm un circuit turistic ecumenic, bazat pe punerea
în valoare a monumentelor istorice asemănătoare mo-
numentului nostru, respectiv biserici șvăbești și nu
numai din județul Timiș și din Banat, în general, obiec-
tiv pe care am reușit să-l impunem inclusiv în planul
de amenajare a județului Timiș, realizat de către Con-
siliul Județean.

În ceea ce privește derularea proiectului, în primul
rând, acum suntem în faza de prelicitație a execuției
efective a lucrărilor în teren. Am reușit să finalizăm
proiectul tehnic, mai sunt câteva mici etape de verifi-
care a acestuia la autoritatea de management, la ADR
Vest, după care vom putea încărca documentația pe
SEAP și să începem licitația pentru execuția efectivă
a proiectului.

În același timp cu execuția va trebui să derulăm o
serie de activități de marketing și promovare din punct
de vedere turistic a obiectivului. În acest sens, vom
avea întâlniri cu agenții de turism, cu diverși manufac-
turieri care pot să facă suveniruri ce urmează a fi co-
mercializate după aceea în comuna noastră și care să
aibă ca punct central monumentul restaurat. Nu în ul-
timul rând, vom utiliza ansamblul arhitectural Biserica
Romano-Catolică «Sfântul Vendelin» ca spațiu de
desfășurare a activităților culturale.

Un alt obiectiv al nostru este acela de a avea biserica
finalizată atunci când Timișoara va fi Capitală Cultu-
rală Europeană și să organizăm diverse activități cul-
turale în cadrul monumentului restaurat. Deja am
organizat un concert simfonic în biserică, anul trecut.
Dorim să multiplicăm genul acesta de evenimente, iar

ele să devină obișnuință începând cu anul 2021.
O altă activitate foarte importantă care se va

desfășura pe parcursul întregului proiect este cea de
management, activitate pe care noi o desfășurăm atât
cu personal propriu, cât și cu consultanță din exterior.

În acest moment, iar dudeștenii cunosc acest lucru,
ansamblul este un obiectiv aflat în stare avansată de
degradare. Practic, biserica nu a mai fost restaurată ni-
ciodată în ultimii o sută de ani, așa cum o vom face
noi. Atât timp cât aici au locuit germani, ei o
întrețineau an de an, lucru care a păstrat biserica vreme

de 300 de ani. O dată cu plecarea germanilor, în valuri
- ultimul fiind la începutul anilor ‘90 -, nici o
intervenție majoră nu a avut loc. Excepție face
intervenția din anul 2000, când s-a cosmetizat, s-a zu-
grăvit și s-au făcut reparații exterioare. Nu a fost o
intervenție care să ducă la asanarea infiltrațiilor, la res-
taurarea picturilor, la punerea în funcțiune a orgii,
intervenții pe care noi le vom face prin acest proiect.

În grădina bisericii catolice se dorește realizarea
unui parc, pe care îl vom deschide publicului larg, știut
fiind faptul că noi, în momentul de față, nu avem nici
o zonă verde în localitate, cu atât mai puțin în centrul
comunei, unde este amplasat ansamblul arhitectural.

Sperăm să nu existe probleme la execuție - pentru
că întotdeauna pe șantier apar situații neprevăzute - pe
care să nu le putem depăși și să ne încadrăm în terme-
nul pe care l-am stabilit pentru realizarea acestui 
proiect”.

În acest context, primarul Alin Nica a vorbit și des-
pre viitoarea strategie de dezvoltare a comunei
Dudeștii Noi: „Aș dori să adaug că Biserica Romano-
Catolică «Sfântul Vendelin» odată renovată nu va fi un
obiectiv singular. Ea va face parte dintr-o strategie mai
largă de promovare a conceptului de sat șvăbesc și le-
garea de acest concept a comunei Dudeștii Noi. În stra-
tegia viitoare de dezvoltare aș propune să identificăm
Dudeștii Noi ca localitate șvăbească, ca așezare care
își păstrează și prețuiește tradițiile și le promovează
activ în viața de zi cu zi. Dorim ca o parte importantă
din turismul pe care vrem să-l atragem în zona noastră
să se bazeze pe acest concept, iar oamenii să vină să
vadă cum trăiau germanii în zona noastră, să vadă ar-
hitectura gospodăriilor șvăbești, să-și petreacă timpul
liber în comuna noastră în același stil cum o făceau
șvabii zi de zi. Tot în noua strategie de dezvoltare, care
are ca punct de pornire restaurarea acestui ansamblu
arhitectural, mai dorim să creăm un brand pentru co-
muna noastră, care să promoveze conceptul de casă
ecologică de pământ. Nu ne este foarte greu să facem
acest lucru, pentru că în vatra veche a satului avem ast-
fel de case, moștenite de la șvabi. Cunoaștem faptul
că în România este foarte bine promovată casa 
săsească și că ea atrage vizitatori chiar și din familiile
regale europene. Pentru noi, crearea acestui brand va
trebui dublată de servicii, de alte, să le spun așa, câr-
lige, care să atragă vizitatori. Pentru aceasta, noi ne
vom grupa în comisii de lucru care vor identifica
soluțiile și pârghiile pe care le-am putea folosi pentru
a ne îndeplini obiectivul”.

Anton BORBELY

A fost deschis oficial proiectul 
de restaurare a Bisericii Romano-

Catolice „Sfântul Vendelin”
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Sfârșit de an școlar la 
Școala Gimnazială Dudeștii Noi

Absolvenții clasei 
a VIII-a

Elena Andrei, Daniela Beldeanu, Samuel Bulai, 
Mihaela Captalan, Florin Cârstulescu, Alina Cenușe,
Ruben Demian, Andrei Dodea, Darius Florian, Beni 

Gogotă, Sara Iliescu, Andreea Krișan, Mădălina 
Martinec, Raul Micuțaru, Andreea Rus, Daira Slabu, Raul

Șerban, Victor Talpoș, Denisa Tiodar, Adriana Viliga.

Viorelia Petruța - diriginte, Camelia Danciu, 
Liliana Zomboraț, Andreia Scorțan, Adina Otînjac,

Viorica Trifuț, Rammona Cireș, Luminița Safta, 
Lăcrămioara Tecar.

Director, prof. Petronela Tatov

Cadrele didactice

Adio, clasa a IV-a, 
la revedere, doamna

învățătoare!

Serbări de final de an
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Casa de Cultură din Dudeștii Noi a găzduit, în 8
iunie, un amplu eveniment literar dedicat poeziei. Cea
de-a IV-a ediție a concursului de volume „Poezia -
oglindă a sufletului”, coordonat de poetul Geo Gale-
taru, s-a încheiat o dată cu festivitatea de premiere a
câștigătorilor. Concursul are ca scop declarat sprijini-
rea debutanților în volum să-și editeze cea de-a doua
carte de poezie. Un juriu format din Geo Galetaru
(președinte), Adriana Weimer și Ion Căliman (membri)
a selectat și premiat volumele de debut cele mai valo-
roase, dintre cele trimise în concurs, iar laureații au
primit diplome și au beneficiat de tipărirea celui de-al
doilea volum, la Editura Eurostampa, din Timișoara.
Concursul este rezultatul unui proiect cultural al poe-
tului Geo Galetaru, inclus în Programul ProCultura
Dudeștii Noi, fiind finanțat, în proporție de 90%, din
bugetul local.

Câștigătorii de anul acesta au fost: Corina
Dașoveanu, „antifericire cu aripi”, Daniel Mariș, „Jur-
nalul secret al bunicului FRANZ KAFKA”, Daniela
Mihăeș, „La margine de lume”, Ionuț Calotă, „MANI-
FEST pentru globalizarea poeziei”, Liuba Liubastra
Botezatu, „poheme cu aromă de cafea și gust de win-
ston menthol”, Mariana Cornea, „neomenesc de alb”,
Mihai Marian, „negru opac” (Secțiunea
„Prima carte”).

Cinci dintre poeții câștigători au fost la
Dudeștii Noi, cu prilejul ceremoniei. La
eveniment a luat parte și primarul comunei,
Alin Nica, cel care a primit aprecieri una-
nime pentru felul în care administrația 
locală înțelege să sprijine cultura. De altfel,
Dudeștii Noi a devenit, încet-încet, un pol
important de cultură, manifestările organi-
zate aici ridicându-se la un nivel foarte 
ridicat.

Primarul Alin Nica le-a urat bun venit în
Dudeștii Noi oaspeților veniți din țară și
străinătate și le-a prezentat modul în care
Primăria și Consiliul Local sprijină, prin
programele ProCultura și ProEducația, ma-
nifestările culturale și educația din locali-
tate. De asemenea, a mai fost amintit și
modul în care Dudeștii Noi dorește să se in-
tegreze în ceea ce se va petrece la Timișoara
în anul 2021, când capitala Banatului va fi
Capitală Culturală Europeană.

Apoi, pe rând, laureații acestei a IV-a
ediții a concursului de volume „Poezia -
oglindă a sufletului” au primit, din partea
poetului Geo Galetaru, diplomele pregătite
pentru acest prilej. Fiecare dintre poeții
prezenți a fost prezentat, s-au făcut referiri
pe marginea volumelor nou apărute și s-a
recitat din poemele cuprinse în ele.

Prezentăm, mai jos, lista autorilor

premiați la cele patru
ediții, precum și titlurile
cărților apărute: ediția I
(2015): Denisse Huzum,
„Oglinda neagră a Minei
D”, George Stănciulescu,
„dragoste and limba rusă și
eu”, Mioara Băluță, 
„Partea nevăzută a lunii”,
Raluca Oana Ciceu, „Zbu-
ralda”, Raul Sebastian
Baz, „Cartea pedepsirii”;
ediția a II-a (2016): Alina
Marieta Ion, „mărgele de
nisip”, Emil Iulian Sude,
„Chiar NU”, Eva Sorina
Matei, „acqua toffana”,

Florentina Borgovan, „Un secret bine
păzit”, Laura Cătălina Dragomir, „Ca-
racterul triumfal al înmormântărilor
cântate”, Rodica Pop, „Poeme întom-
nate”; ediția a III-a (2017): Adelina
Constantin, „Înger de zăpadă”, Diana
Gluck, „September Love”, Elena Ka-
tamira, „poeme de citit câteodată”,
Horia Șt. Simon, „Caut destinatar rog
seriozitate”, Irina Lucia Mihalca,
„Cerul din inima mea”, Romița Mălina
Constantin, „Des cântecul lui Dumne-
zeu”.

Așadar, un total de 24 de cărți de
poezie, publicate în patru ani. 

„Concursul va continua, iar finali-
zarea ediției a V-a va avea loc în luna
iunie a anului 2019, când vor fi lansate
cărțile autorilor premiați. Dorim să
«cuplăm» festivitatea de premiere cu
organizarea unei Tabere de literatură
(un proiect cultural mai amplu), care
să includă prezentări de carte, simpo-
zioane pe teme de poezie română 
contemporană, lecturi din creația
participanților, totul concretizându-se
într-o amplă antologie de poezie, care
va cuprinde grupaje consistente ale au-
torilor participanți la proiect. La
această Tabără de literatură vor fi
invitați laureații celor cinci ediții ale
Concursului «Poezia - oglindă a sufle-

tului», dar și alți autori dispuși să participe la această
sărbătoare a poeziei.

Vom oferi detalii (despre concurs și tabăra de lite-
ratură) la momentul potrivit”, a anunțat poetul Geo
Galetaru.

Partea a doua a zilei de 8 iunie a fost dedicată poe-
tului Geo Galetaru, unul dintre cei mai activi promo-
tori ai culturii în Dudeștii Noi. În fața unui public
numeros, a fost lansat volumul de poezii „Fotografia
unei duminici amânate”, prezentat de Constantin 
Dehelean, Ion Căliman și Rodica Pop.

Partea muzicală a fost asigurată de eleva Cecilia
Novaconi, care i-a încântat pe cei prezenți cu melodii
din repertoriul național și internațional.

Toate volumele lansate au fost tipărite la Editura
Eurostampa, din Timișoara, prin Programul ProCul-
tura Dudeștii Noi 2018.

Anton BORBELY

Concursul de volume „Poezia -
oglindă a sufletului” și lansare 

de carte Geo Galetaru
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Sâmbătă, 26 mai, la Casa de Cultură din Dudeștii
Noi s-a desfpășurat un nou eveniment din ciclul
„Seara oamenilor de afaceri”. Dineul oferit de prima-
rul comunei Dudeștii Noi pentru cei care derulează
afaceri în localitate a cuprins mai multe prezentări,
printre care și cele ale oportunităților pe care
administrația publică locală le oferă celor care doresc
să sprijine activitățile cultural-artistice, de tineret și
sportive din Dudeștii Noi.

În debutul întâlnirii, Alin Nica, primarul comunei
Dudeștii Noi, le-a făcut o scurtă informare celor
prezenți cu privire la planurile pe care le are
administrația locală pentru perioada următoare: „În
perspectiva anului 2021, când Timișoara va fi Capitală
Culturală Europeană, avem un plan prin care comuna
noastră să fie cunoscută și sub aspect cultural și să pro-
fităm de acest titlu care va atrage atenția, nu doar din
România, ci și din întreaga Europă, asupra zonei noas-
tre. Trebuie să profităm astfel încât manifestările noas-
tre culturale, clubul nostru sportiv, ansamblurile de
dansuri și corul Casei de Cultură, dar și celelalte eve-
nimente pe care le vom organiza cu acest prilej să ca-
pete amplitudine, iar pe durata anului 2021 să fie parte
a programului de manifestări din Timișoara și împre-
jurimi. Dorim, de asemenea, să facem un festival anul
viitor și mai multe manifestări culturale care să atragă
din ce în ce mai mulți vizitatori în comuna noastră.

Legat de Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi,
avem deja cinci secții înființate: fotbal, tenis, șah, go
și taekwondo, care atrag zeci de copii și tineri din co-
muna noastră, care practică aceste sporturi și au altă
îndeletnicire în afară de a sta pe calculator sau pe te-
lefoanele mobile. Este un lucru foarte important, pen-
tru că mișcarea, modul de viață sănătos sunt două
dintre direcțiile noastre de dezvoltare în viitoarea
noastră strategie.

Un alt punct important pentru noi - și aici avem un
aspect pozitiv - este sprijinirea tinerilor. Pe lângă lu-
crurile de care am amintit, acordarea de noi loturi de
case pentru tineri va fi o prioritate în următorii doi ani.
Va trebui să amenajăm, din punct de vedere urbanistic,
o nouă zonă în comuna noastră. Avem deja aprobările
necesare pentru zona Solaris III. Este știut faptul că
Dudeștii Noi e comuna cu cea mai tânără populație din
jurul Timișoarei și intenționăm să rămânem așa. Faptul
că, începând din anul 2007 până în prezent, noi am dat
peste 150 de locuri de casă și peste 200 de tineri au
beneficiat de această măsură cu caracter social, ne-a
menținut acest statut de comună din care tinerii nu au
plecat, ci au ales să rămână și să-și continue viața aici. 

Comuna Dudeștii Noi are un alt avantaj strategic,
pe care dorim să-l folosim, și anume faptul că nu este

traversată de o rută rutieră cu trafic intens. Acest lucru
face ca Dudeștii Noi să fie una dintre cele mai curate
comune din punctul de vedere al poluării aerului.
Acest avantaj trebuie să-l popularizăm în rândul 
oamenilor care doresc să-și construiască locuințe la
periferia Timișoarei. Este foarte important să ai un loc
liniștit, un loc în care copiii să nu respire un aer 
poluat.

În ceea ce privește relația cu mediul de afaceri, pot
spune că dacă în acești 14 ani comuna noastră s-a stră-
duit să rezolve problemele majore de infrastructură -
și pot spune, cu bucurie, că aceste probleme sunt pe
cale de a fi rezolvate în marea lor majoritate, fiindcă
avem proiectele cu finanțare europeană în execuție -,
de acum ne vom îndrepta atenția către aspecte mai de
finețe, care țin de îmbunătățirea calității vieții.

Acestea vor fi, practic, direcțiile noastre de dezvol-
tare în noua strategie pe care o pregătim, iar locul me-
diului de afaceri în acest nou context este de a se
implica și în viața socio-culturală. Știm cu toții că fir-
mele pot să sprijine, prin sponsorizări din impozitul
pe profit, dacă există, activități sportive, culturale sau
societăți non-profit și dorim să vă rugăm, în limita
posibilităților dumneavoastră, ca de câte ori veți avea
această posibilitate să vă îndreptați mai întâi către
Dudeștii Noi și mai apoi către alte localități sau alte
asociații neguvernamentale. Spunând că vom reuși să
rezolvăm în următorii doi ani problemele majore de
infrastructură, vom încerca să relaxăm povara fiscală
locală în ceea ce privește impozitele pe clădiri, terenuri
și mijloace de transport. Anul viitor ne dorim ca pentru
acele firme care aleg să sponsorizeze clubul sportiv
sau activități socio-culturale în comuna noastră să dăm
o bonificație suplimentară la impozitul pe clădiri, te-
renuri și mijloace de transport în cuantum egal cu
acele sponsorizări. Practic firmele vor câștiga acești
bani pentru că sponsorizarea se deduce din impozitul
pe profit”.

„Seara oamenilor de afaceri”,
ediția 2018
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Reprezentantul Rus-Savitar a prezentat compania:
„Compania Rus-Savitar SRL și-a început activitatea
ca retailer de mobilă în anul 1994. În 2004 s-a inau-
gurat centrul logistic de unde se distribuie marfa la
peste 200 de magazine din țară. Compania prezintă
magazinele Casa Rusu, unde sunt comercializate pro-
dusele de mobilă pentru bucătării, dormitoare, camere
de zi, camere de tineret, mic mobilier etc. Numărul
total de angajaţi era, în anul 2017, de 710 persoane.

În anul 2014, Rus-Savitar, una dintre cele mai im-
portante producătoare de mobilier din pal și canapele
din România a finalizat investiția de 23.504.901 lei.
Astfel, s-au creat sute de noi locuri de muncă pentru
oamenii din Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, satele din
apropiere și chiar Timișoara. S-a construit o hală de
producție în suprafață de 7.286,95 mp, dotată cu 651
echipamente, linii tehnologice și softuri de specialitate
de ultimă generație. Lucrările au fost finalizate în timp
record, cu trei luni mai devreme față de data prevăzută
în proiect, anunțată inițial pentru mai 2014. Noua fa-
brică a companiei Rus-Savitar este funcțională din
luna mai a anului 2013 și este dimensionată pentru o
producție de 10.000 de produse de mobilier tapițat pe
lună. Se produce mobilier tapițat din piele ecologică
și material textil care este distribuit în magazinele Casa
Rusu și alte francize, dar și exportate în Olanda, Bel-
gia, Elveția, Franța, Bulgaria, Slovenia, Slovacia,
Cehia, Irak și Quatar.

În acest moment, compania noastră este într-un pro-
iect major de construire a locuințelor colective, astfel
încât să aducem oameni din zone foarte îndepărtate.
Momentan, noi aducem oameni de undeva de la peste
o sută de kilometri, din județul Arad. Mai mult decât
atât, compania noastră oferă angajaților servicii de po-
liclinică, urmând să le oferim și servicii chirurgicale,
în baza unui contract pe care îl vom încheia cu un spi-
tal din Timișoara”.

Managerul platformei din Dudeștii Noi a FM Logis-
tic s-a adresat celor prezenți: „Noi suntem o companie
franceză înființată în urmă cu 50 de ani. S-a pornit de
la un TIR care transporta lemn, iar astăzi suntem
prezenți în 14 țări, avem 180 de depozite, 3,5 milioane
de metri patrați de depozitare și în jur de 24.000 de
angajați. Suntem prezenți în România din anul 2003.
Am început activitatea în sudul Timișoarei, pe plat-
forma Incontro, prima dată cu 3.000 de metri patrați,
după care am ajuns la 10.000 de metri patrați. În anul
2008 am construit prima platformă FM Logistic în
Dudeștii Noi. Primul client a fost Nestle, după care am
început să ne extindem, iar acum suntem prezenți în
România în cinci locuri - zona Bucureștiului, în
Petrești, lângă Pitești, în Dudeștii Noi și avem două
centre de distribuție în Cluj și Bacău, de unde reușim
să facem transport în toate regiunile din țară, inclusiv
la nivel de colet. Ca cifră de afaceri, din 2009 până
acum avem o creștere medie de 6% pe an și sperăm ca
anul 2018 să-l încheiem cu 30 de milioane de euro. Cea
mai mare parte a activității noastre o reprezintă trans-
portul, cu 48%, apoi depozitarea, cu 36%, restul fiind
partea de co-packing, ceea ce înseamnă ambalare, eti-
chetare și realizarea de promoții pentru clienții noștri.
Aceștia provin din industria alimentară, din retail, avem
produse de lux și de cosmetică, de igienă personală. În
Dudeștii Noi vom mări anul acesta platoforma cu încă
25.000 de metri patrați. Vom ajunge la 75.000 de locații

și 50.000 de metri patrați de depozitare. Suntem o 
companie care oferim cam tot ce se poate în domeniul
logisticii. 

Dacă majoritatea firmelor sunt de transport și au
ceva depozite pe lângă, noi suntem o firmă care facem
depozitare, iar partea de transport este adiacentă. Plat-
formele noastre sunt pentru clienți multipli, nu pentru
unul singur. La Dudeștii Noi, la ora actuală, îi avem
clienți pe cei de la Nestle, Flextronics, Coca-Cola.
Avem un parteneriat pe zece ani cu Dali Group, o firmă
germană care a preluat fabrica de detergenți
Procter&Gamble și care va face distribuție în 20 de țări
de aici, de pe platforma noastră din Dudeștii Noi. Par-
tea de co-packing necesită foarte mult personal. Și noi
avem nevoie de personal, vrem să ca ei să urmeze o
serie de cursuri. 

Suntem în discuții cu diverse școli să calificăm
stivuitoriști. Problema este că nu prea găsim personal
dornic să se califice. Suntem deschiși la aducerea de
personal din alte zone ale țării, pentru că rutele din sa-
tele din împrejurimi par a fi epuizate. Anii trecuți am
produs 24 de milioane de unități. Este o activitate în
care avem implicate în jur de 200 de persoane în toată
țara; 80 de persoane lucrează în Dudeștii Noi și mai
avem nevoie de încă 80 de persoane pentru proiectul
nou.

În Dudeștii Noi suntem din anul 2008, avem 25.000
de metri patrați, 40.000 de paleți pe care îi stivuim în
depozit. 

Țelul nostru este să ajungem la o cifră de afaceri de
două miliarde de euro, la nivel global, în anul 2022. În
luna martie a acestui an am deschis o hală nouă în
Dudeștii Noi. În două săptămâni a fost plină”.

Dr. Stelian Butariu, consilier local, a prezentat apoi
Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi, în cadrul căruia
a deținut funcția de președinte.

Seara s-a încheiat într-o atmosferă destinsă, pe 
acorduri muzicale.

Pagini realizate de Petru Vasile TOMOIAGĂ

„Seara oamenilor de afaceri”,
ediția 2018
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Sala mare a Casei de Cultură din Dudeștii Noi a fost
plină la ediția din acest an a Cupei de table „Du -
deșteana”, organizată de Primăria comunei Dudeștii
Noi, cu sprijinul Asociației „Peter Sport”, promotor
Peter Bahuczki. Zeci de pasionați ai jocului de table,
bărbați și femei, s-au adunat în jurul meselor pentru a

se întrece într-o com pe tiție la
finalul căreia au fost premiați,
cu premii în bani, primii zece
clasați. Printre competitori s-a
regăsit și Alin Nica, primarul
comunei Dudeștii Noi.

La capătul unei
competiții strânse, s-a con-
turat și clasamentul. Pre -
mian ții acestei ediții a Cupei
de table „Dudeș teana” au
fost: locul I - Ali Pahlavani,
locul II - Costică Andrieș,
locul III - Marius Petcu,
locul IV - Anca Cozmaniuc,
locul V - Eusebiu Avram,
locul VI - Marius Grozavu,
locul VII - Sorin Preda,
locul VIII - Bogdan Mun-
teanu, locul IX - Ștefan
Bradu, locul X - Marius
Olariu. (A.B.)

Cupa de table „Dudeșteana”, la o nouă ediție

Zile de vară, frumoase ca fetele scoase la horă,
fete cu obrajii roşii ca merele încărcate în căruţe
şi duse la târg.

Berzele au revenit pe meleagurile copilăriei,
deschizând zodia visării.

Sigur, în vinele tăcerii curge sângele rece al 
izvoarelor de munte.

Altminteri, nimeni nu are timp, în luntrea copi-
lăriei, arcă imensă cu un capăt la gară şi unul la
„valahai”, unde vântul scutură, pe marginea pâra-
ielor negre, tristeţi de dor.

Poate trecem prea repede prin apele verii. Ri-
dicatul din umeri seamănă cu o migrare spre apus.

Dudeştiul arde sub razele de foc, visând fântâni
cu cumpănă, acum ruinate, ciuturile lor vestind
parcă declinul şi pieirea lumii.

De undeva, poate din nevăzuta cocie a Carului
Mare, se-nvălmăşeşte-n gânduri un cântec: „Cine-
mbătrâneşte omu’?/ Țuica, vinu şi cu romu, / Bău-
turile spirtoase / Şi femeile frumoase…”.

Afară miroase a grâu şi gândul miroase a pâine.
Programul ProCultura Dudeştii Noi 2018 aduce

cu el răcoarea pădurii de pin, din inima cunoaşterii.
Într-o joi, de şapte*, plină de folos, s-a zugrăvit

la mijloc de timp semnul marii înfrăţiri:,,10 ani de
cultură şi sport la Dudeştii Noi”.

Vinerea, de opt**, a adus doi dafini urcaţi pe
valuri de neodihnă de cei care aşteaptă ca ei să 
înflorească şi să fie priviţi cu iubire.

La Dudeştii Noi cultura răsare fermecată cu o
creangă de dud udată cu doi stropi de apă vie.

Şi apa vie are un nume: ProCultura.
Victor ENACHE

*  Masa rotundă: „10 ani de cultură şi sport la
Dudeştii Noi” (07.06.2018)

** Simpozion: „Aromânii şi 2012 - tradiţii şi
obiceiuri” (08.06.2018); Manifestare culturală:
„Poezia-oglindă a sufletului” (08.06.2018)

Zile de foc, cultură şi tradiţie la Dudeştii Noi
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Seara de 10 iunie 2018 va rămâne înscrisă în 
istoria fotbalului dudeștean. Partida cu Autoliv
Lugoj, din etapa a XXVIII-a a Campionatului
Județean de Fotbal, Seria a III-a, a însemnat încu-
nunarea unui sezon de succes pentru echipa de
fotbal a Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi.
A fost un campionat care a adus promovarea în
cel de-al patrulea eșalon al fotbalului românesc
pentru echipa din Dudeștii Noi, iar reprezentanții
Asociației Județene de Fotbal Timiș -
vicepreședinții Ionel Poclid și Raul Ghiciulescu,
precum și Florian Mierea, secretarul general - 
le-au înmânat jucătorilor, antrenorilor, staff-ului
și conducerii clubului medaliile și cupa pentru cei
care au reușit promovarea.

Pentru o asemenea performanță, mulțumirile se
îndreaptă, în primul rând, spre Primăria și Consi-
liul Local Dudeștii Noi, spre primarul Alin Nica,
spre cei care au pus bazele Clubului Sportiv 
Comunal. Apoi, mulțumiri se cuvin antrenorilor
Valentin Miculescu și Dan Pavel, care au reușit
să-i motiveze pe băieți meci de meci și să-și pună
amprenta pe această performanță, precum și 
medicului Venus Paralescu.

Cu două etape înainte de finalul sezonului, CSC
Dudeștii Noi are 77 de puncte, obținute ca urmare
a celor 25 de victorii și a două rezultate de egali-
tate. O singură înfrângere a suferit echipa
dudeșteană în acest sezon, în care a înscris 137 de
goluri și a primit 37.

Rezultatele grație cărora CSC Dudeștii Noi a
promovat în Divizia D sunt următoarele: etapa I
- CSC - AS Viitorul Sacoșu Turcesc 4-1; etapa
a II-a - CSC - AS Buziaș 10-0; etapa a III-a -
AS Recaș - CSC 1-9; etapa a IV-a - CSC - AS
Bacova 5-2; etapa a V-a - AS Boldur - CSC
Dudeștii Noi 1-7; etapa a VI-a - CSC - AS
Timișul Hitiaș 4-0; etapa a VII-a - AS Viitorul
Știuca - CSC 2-3; etapa a VIII-a - CSC - AS Fo-
resta Mănăștiur 12-1; etapa a IX-a - AS Avân-
tul Topolovățu Mare - CSC 3-6; etapa a X-a -
CSC - AS Coșteiu 3-0; etapa a XI-a - AS Atle-
tico Găvojdia - CSC 1-3; etapa a XII-a - CSC -
AS CS Tormac 8-2; etapa a XIII-a - AS Autoliv

Lugoj - CSC 0-2; etapa a XIV-a - CSC - AS
Olimpia Darova 4-2; etapa a XV-a - AS Gloria
Moșnița Nouă - CSC 1-2; etapa a XVI-a - AS
Viitorul Sacoșu Turcesc - CSC 1-4; etapa a
XVII-a - AS Buziaș - CSC 1-1; etapa a XVIII-
a - CSC - AS Recaș 4-0; etapa a XIX-a - AS Ba-
cova - CSC 0-5; etapa a XX-a - CSC - AS
Boldur 1-0; etapa a XXI-a - AS Timișul Hitiaș
- CSC 1-8; etapa a XXII-a - CSC - AS Viitorul
Știuca 5-1; etapa a XXIII-a - AS Foresta
Mănăștiur - CSC 1-3; etapa a XXIV-a - CSC -
AS Avântul Topolovățu Mare 3-3; etapa a
XXV-a - AS Coșteiu - CSC 3-7; etapa a XXVI-
a - CSC - AS Atletico Găvojdia 4-3; etapa a
XXVII-a - AS CS Tormac - CSC 4-3; etapa a
XXVIII-a - CSC - AS Autoliv Lugoj 7-2.

La festivitatea de premiere ținută pe teren, ime-
diat după meciul cu Autoliv, a fost prezent și pri-
marul comunei Dudeștii Noi. 

Alin Nica i-a felicitat pe jucători, pe antrenori,
pe toți cei care au contribuit la această
performanță care obligă ca și în sezonul viitor,
când va evolua în eșalonul imediat superior,
echipa de fotbal din comună să se ridice la
înălțimea încrederii și sprijinului care i se acordă.
De altfel, primarul comunei Dudeștii Noi a
anunțat că pentru campionatul care urmează
obiectivul echipei este clasarea în primele cinci
echipe.

Anton BORBELY

Lauri pentru învingători: CSC Dudeștii
Noi a primit medaliile de campioni 

și cupa pentru câștigarea 
Seriei a III-a a Campionatului Județean
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Prezenta fișă servește exclusiv pentru
realizarea portretului dvs. în cartea
„Dudeștii Noi: oameni și faptele lor” (titlu
provizoriu). Autori: Geo Galetaru, Victor
Enache.

Fișele vor fi publicate și în ziarul
„Dudeșteanul”.

Prin completarea și trimiterea fișei, sunteți
de acord cu publicarea datelor și informațiilor
transmise, atât în carte, cât și în ziarul
„Dudeșteanul”.

1. Nume, prenume:
2. Data și locul nașterii:
3. Părinți (nume, prenume și ocupație):
4. Școli absolvite (perioada):
5. Activitate (locuri de muncă și perioade,

profesii și/sau funcții):
6. Activitate extraprofesională:
7. Membru în organizații profesionale, po-

litice, religioase, neguvernamentale, asociații:
8. Lucrări publicate:
9. Concursuri:
10. Premii:
11. Hobby-uri:
12. Telefon, e-mail, website, adresă poștală

(acestea nu se vor publica, servind exclusiv
pentru legătura cu autorii, pentru clarificări,
completări, actualizări etc.).

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii
române, personalitate este o persoană cu ap-
titudini și cu însușiri deosebite, cu autoritate
și prestigiu, care aduce o contribuție valo-
roasă în domeniul social-politic, cultural-
științific etc. 

Întrucât nu ne vom limita strict la definiție,
ci o vom adapta la realitățile comunei
Dudeștii Noi, orice propunere de nume din
partea dvs. va fi luată în considerare, fără însă
a garanta publicarea în carte sau în revistă. 

NOTĂ:
Fișa se va completa după caz. Unde nu

există date ori nu se dorește completarea, se
lasă spațiu gol.

Fișa se poate completa și pentru persoane
decedate, dar care s-au născut, au trăit ori au
activat la Dudeștii Noi.

Faceți cunoscută această fișă în rândul per-
soanelor interesate.

După completare, vă rugăm să expediați
fișa, însoțită de o fotografie-portret (realizată
sau scanată la o rezoluție cât mai mare), pe
adresa de e-mail: geogaletaru@yahoo.com
sau: victor.enache@gmail.com

Emanuel-Daniel Lupăștean s-a
născut în 3 iulie 1991, în comuna
Rădăuți din județul Suceava. În
urmă cu 20 de ani, familia s-a stabilit
la Dudeștii Noi, unde și-a cumpărat
casă. Emanuel-Daniel este student la
Facultatea de medicină veterinară
din cadrul Universității de Științe
Agricole și Medicină Veterinară a
Banatului „Regele Mihai I al Româ-
niei”. Familia sa deține aproximativ
500 de oi. Cu toții sunt fermieri și se
ocupă de creșterea ovinelor. Slujește
la Biserica Penticostală „Maranata”
din Dudeștii Noi și, de asemenea,
este administratorul firmei SC
Lupăștean Auto Grup SRL.

În cadrul Consiliului Local
Dudeștii Noi se află la primul man-
dat de consilier. A fost ales din par-
tea Partidului Social Democrat și
face parte din comisiile URBES și
AGRO, de urbanism și agricultură.
De asemenea, este membru în 
comisia care atribuie terenurile 
pentru tineri.

E mulțumit de ce s-a realizat până acum în acest man-
dat și ne spune că a sprijinit proiectele importante pentru
comună, atât cele de infrastructură, cât și cele privind
construirea de noi spații, cum ar fi cel pentru grădiniță,
de exemplu. Spune că una dintre dorințele sale în calita-
tea de consilier este să se introducă sistemul de alimen-
tare cu gaz metan. De asemenea, consideră că tinerii care
s-au stabilit în ultima perioadă în Dudeștii Noi trebuie să
fie ajutați mai mult de către autoritățile locale. Chiar anul
viitor, ne spune, se vor acorda noi locuri de casă pentru
tineri.

Una dintre problemele mari pe care le-a sesizat, în ca-
litate de fermier, este aceea că la Dudeștii Noi pășunea
este insuficientă pentru numărul mare de animale
deținute de fermieri. „Numai că suprafața de pășune nu

poate crește, pe când numărul de
animale, da”, ne spune tânărul con-
silier local.

„Mi-aș dori, de exemplu, ca ele-
vii de la școală să facă mai mult
sport”. Apreciază, însă, crearea
Clubului Sportiv Comunal Dudeștii
Noi și deschiderea secțiilor sportive
pe mai multe ramuri.

Atu-ul vârstei îl face mai apro-
piat de electoratul tânăr, cu care ține
permanent legătura. Problema aces-
tora este că nu au spații gratuite în
care să facă sport.

Un alt aspect pe care îl dorește
rezolvat este cel al parcurilor din
Dudeștii Noi, concret, să se reali-
zeze parcuri pentru copii, pentru fa-
milii. „Au fost ceva discuții și se
pare că, în anii ce vin, se vor realiza
și aceste parcuri. Un singur parc nu
ajunge la o comună atât de mare
cum este Dudeștii Noi. Va mai fi un
parc la Biserica Romano-Catolică
«Sfântul Vendelin», realizat în ca-

drul proiectului prin care se dorește punerea în valoare a
bisericii și introducerea ei în circuitul turistic. Este un
proiect care arată foarte bine și sper ca lucrurile să iasă
frumos la final, mai ales că ansamblul este situat în cen-
trul comunei”, ne spune Emanuel-Daniel Lupăștean.

De asemenea, consideră că o problemă care trebuie
rezolvată rapid este cea a trotuarelor, care au fost refăcute
doar în parte. „Există proiect pentru realizarea de tro-
tuare, însă încă nu au început lucrările”, completează
consilierul. Tot la capitolul infrastructură, este de părere
că aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru cartierele
noi din comună, acolo unde sunt probleme din acest
punct de vedere.

Nu s-a decis încă dacă va mai candida sau nu pentru
un nou mandat la alegerile de peste doi ani.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Portret de consilier: 
Emanuel-Daniel Lupăștean

Percepția locuitorilor comunei
Dudeștii Noi în ceea ce privește
direcția în care se îndreaptă localitatea
este, în proporție covârșitoare, pozi-
tivă. 

Potrivit barometrului efectuat la în-
ceputul acestui an, 78% dintre cetățeni
cred că direcția în care merge comuna

este bună.
Ca urmare, tot potrivit sondajului privind

starea socio-economică a comunei Dudeștii
Noi pentru anul 2017, 80% dintre cetățeni au
cea mai mare încredere în administrația pu-
blică locală, în speță, în Primărie.

Într-un top al instituțiilor care se bucură de
cea mai mare încredere în rândul populației
sunt cuprinse școala, biserica, poliția și con-
siliul local.

La polul opus se situează poșta, care nu se
bucură de o încredere deosebită printre
dudeșteni.

A. BORBELY

Comuna
în cifre
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DENIS VĂIDIANU, CLASA A II-A, PREMIUL II, COMPER-MATE
2000, (ETAPA JUDEŢEANĂ I);

ALEXANDRU PÎNDICHE, CLASA A II-A, MENŢIUNE, COMPER-
MATE 2000, (ETAPA JUDEŢEANĂ I);

DENIS VĂIDIANU, CLASA A II-A, PREMIUL III, OLIMPIADA
CLASELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ;

ALEXANDRU PÎNDICHE, CLASA A II-A, MENŢIUNE, OLIM-
PIADA CLASELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ;

DENIS VĂIDIANU, CLASA A II-A , PREMIUL III, CONCURS
NAŢIONAL DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE „COMUNICARE. ORTO-
GRAFIE.RO” 2018;

ALEXANDRU PÎNDICHE, CLASA A II-A, PREMIUL III, Concurs
Naţional de creaţie plastică „CopiIi îşi pictează ţara”, Ediţia a II-a,
14.02.2018;

MAIA ANDREIANU, CLASA A III-A, PREMIUL III, CONCURSUL
JUDETEAN DE MATEMATICA „ÎN LUMEA LUI MATE”;

DAVID CUTLAC, CLASA A III-A, PREMIUL III, CONCURS NA-
ŢIONAL DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE „COMUNICARE. ORTO-
GRAFIE.RO” 2018;

MAIA ANDREIANU, CLASA A III-A, PREMIUL III, CONCURS
NAȚIONAL „FII INTELIGENT… LA MATEMATICĂ”;

DAVID CUTLAC, CLASA A III-A, MENȚIUNE, CONCURS
NAȚIONAL „FII INTELIGENT… LA MATEMATICĂ”;

DAVID CUTLAC, CLASA A III-A, PREMIUL I, COMPER-MATE
2000 (ETAPA JUDEŢEANĂ I);

ALEXIA TOADER, CLASA A III-A, PREMIUL I, COMPER-MATE
2000 (ETAPA JUDEŢEANĂ I);

MAIA ANDREIANU, CLASA A III-A, PREMIUL I, COMPER-
MATE 2000 (ETAPA JUDEŢEANĂ I);

DEIAN MIUCIN, CLASA A III-A, PREMIUL I, COMPER-MATE
2000 (ETAPA JUDEŢEANĂ I);

DENIS ORSZAG, CLASA A III-A, PREMIUL III, COMPER-MATE
2000 (ETAPA JUDEŢEANĂ I);

ALEXIA TOADER, CLASA A III-A, PREMIUL I, COMPER-MATE
2000 (ETAPA JUDEŢEANĂ II);

ALEXIA TOADER, CLASA A III-A, PREMIUL I, COMPER-COMU-
NICARE (ETAPA JUDEŢEANĂ II);

LAURA CUTLAC, CLASA A III-A, PREMIUL I, COMPER- COMU-
NICARE (ETAPA JUDEŢEANĂ II);

ALEXIA TOADER, CLASA A III-A, PREMIUL I LIMBA RO-
MÂNĂ, OLIMPIADA CLASELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ;

DAVID CUTLAC, CLASA A III-A, PREMIUL III LIMBA RO-
MÂNĂ, OLIMPIADA CLASELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ;

MAIA ANDREIANU, CLASA A III-A, PREMIUL III LIMBA RO-
MÂNĂ, OLIMPIADA CLASELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ;

DEIAN MIUCIN, CLASA A III-A, PREMIUL III LIMBA ROMÂNĂ,
OLIMPIADA CLASELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ;

FLORINA BIREȘ, CLASA A III-A, MENȚIUNE LIMBA ROMÂNĂ,
OLIMPIADA CLASELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ;

DAVID CUTLAC, CLASA A III-A, PREMIUL III MATEMATICĂ,
OLIMPIADA CLASELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ;

ALEXIA TOADER, CLASA A III-A, MENȚIUNE MATEMATICĂ,
OLIMPIADA CLASELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ;

DENIS ORSZAG, CLASA A III-A, MENȚIUNE MATEMATICĂ,
OLIMPIADA CLASELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ;

ANDREI AVRAM, CLASA A III-A, PREMIUL I, CONCURSUL
NAȚIONAL DE CULTURĂ RELIGIOASĂ „BUCURIA NAȘTERII
DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL”;

MAIA ANDREIANU, CLASA A III-A PREMIUL I, CONCURSUL
NAȚIONAL DE CULTURĂ RELIGIOASĂ „BUCURIA NAȘTERII
DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL”;

ALEXIA TOADER, CLASA A III-A, PREMIUL I, CONCURSUL
NAȚIONAL DE CULTURĂ RELIGIOASĂ „BUCURIA NAȘTERII
DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL”;

FLORINA BIREȘ, CLASA A III-A, PREMIUL I, CONCURSUL
NAȚIONAL DE CULTURĂ RELIGIOASĂ „BUCURIA NAȘTERII
DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL”;

BENEAMIN JURCĂ, CLASA A III-A, PREMIUL III, CONCURSUL
NAȚIONAL DE CULTURĂ RELIGIOASĂ „BUCURIA NAȘTERII
DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL”;

ALEXIA FLORUȚ, CLASA A III-A, MENȚIUNE I, CONCURSUL
NAȚIONAL DE CULTURĂ RELIGIOASĂ „BUCURIA NAȘTERII
DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL”;

RĂZVAN COSTEA, CLASA A III-A, MENȚIUNE I, CONCURSUL
NAȚIONAL DE CULTURĂ RELIGIOASĂ „BUCURIA NAȘTERII
DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL”;

RĂZVAN MATEI, CLASA A III-A, MENȚIUNE II, CONCURSUL
NAȚIONAL DE CULTURĂ RELIGIOASĂ „BUCURIA NAȘTERII
DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL”;

EMILIA BEDEA, CLASA A III-A, MENȚIUNE III, CONCURSUL
NAȚIONAL DE CULTURĂ RELIGIOASĂ „BUCURIA NAȘTERII
DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL”;

DENIS ORSZAG, CLASA A III-A, MENȚIUNE III, CONCURSUL
NAȚIONAL DE CULTURĂ RELIGIOASĂ „BUCURIA NAȘTERII
DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL”;

ADRIANA CIAMA, CLASA A IV-A, LOCUL III, PROIECTUL JU-
DEŢEAN „NU UITA CĂ EŞTI ROMÂN!”, SECŢIUNEA „BUCURIILE
IERNII”, EDIŢIA I;

GIULIA PAŞCALĂU, CLASA A IV-A, LOCUL II, PROIECTUL JU-
DEŢEAN „NU UITA CĂ EŞTI ROMÂN!”, SECŢIUNEA „BUCURIILE
IERNII”, EDIŢIA I;

DIANA ANGHEL, CLASA A IV-A, MENŢIUNE, PROIECTUL JU-
DEŢEAN „NU UITA CĂ EŞTI ROMÂN!”, SECŢIUNEA „BUCURIILE
IERNII”, EDIŢIA I;

DAVID TIFAN, CLASA A IV-A, MENŢIUNE, CONCURSUL JUDE-
ŢEAN DE MATEMATICĂ „OLIMPIADA SATELOR BĂNĂŢENE”;

DAVID TIFAN, CLASA A IV-A, PREMIUL III, CONCURSUL JU-
DEŢEAN DE LIMBA ROMÂNĂ „VORBIM, SCRIEM ROMÂNEŞTE”,
EDIŢIA A III-A;

GIULIA PAŞCALĂU, CLASA A IV-A, MENŢIUNE, CONCURSUL
JUDEŢEAN DE LIMBA ROMÂNĂ „VORBIM, SCRIEM ROMÂ-
NEŞTE”, EDIŢIA A III-A;

DIANA ANGHEL, CLASA A IV-A, MENŢIUNE, CONCURSUL JU-
DEŢEAN DE LIMBA ROMÂNĂ „VORBIM, SCRIEM ROMÂNEŞTE”,
EDIŢIA A III-A;

SARA SÂRCA, CLASA A IV-A, PREMIUL I, OLIMPIADA CLASE-
LOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ „PROBLEME ÎNDRĂZNEŢE
PENTRU MINŢI ISTEŢE”, EDIŢIA I;

DIANA ANGHEL, CLASA A IV-A, PREMIUL III, OLIMPIADA
CLASELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ „PROBLEME ÎNDRĂZ-

NEŢE PENTRU MINŢI ISTEŢE”, EDIŢIA I;
DAVID TIFAN, CLASA A IV-A, PREMIUL III, OLIMPIADA CLA-

SELOR PRIMARE DIN ZONA RURALĂ „PROBLEME ÎNDRĂZ-
NEŢE PENTRU MINŢI ISTEŢE”, EDIŢIA I;

FILIP NICA, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA NAȚIONALĂ, COMUNICARE;

ALEXANDRA LUP, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA NAȚIONALĂ, COMUNICARE;

FILIP NICA, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA NAȚIONALĂ, MATEMATICĂ;

FILIP NICA, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

IOSUA TULITU, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

YANA CIOCAN, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

BOGDAN DANCIU, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

ANDREI RÎPĂ, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

ALEXANDRA LUP, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

MELISA IANCU, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

EMANUEL DEJEU, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

RĂZVAN AGAFIŢĂ, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

DALIA POP, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

GABRIELA FANCA, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

ANDRADA GOGOTĂ, I, PREMIUL II, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

ALEXANDRA BERBUNSCHI, CLASA I, PREMIUL II, COMPER -
CONCURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

ALINA ROŞESCU, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

DENISA TALPOŞ, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

NICOLAS PÎNDICHE, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

MARIO PAŞCALĂU, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

ANDREEA FLORIAN, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

FABIANI MARTA, I, PREMIUL III, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

CĂTĂLIN IANCU, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, COMUNICARE;

FILIP NICA, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

ALEXANDRA LUP, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

MELISA IANCU, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

ANDREI RÎPĂ, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

YANA CIOCAN, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

IOSUA TULITU, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

BOGDAN DANCIU, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

ALINA ROŞESCU, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

MARIO PAŞCALĂU, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

NICOLAS PÎNDICHE, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

EMANUEL DEJEU, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

GABRIELA FANCA, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

FABIANI MARTA, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

ANDRADA GOGOTĂ, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

RĂZVAN AGAFIŢĂ, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

ANDREEA FLORIAN, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, COMUNICARE;

RĂZVAN AGAFIŢĂ, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

ALEXANDRA LUP, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

FILIP NICA, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

MELISA IANCU, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

ANDREI RÎPĂ, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

IOSUA TULITU, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

YANA CIOCAN, I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

ALINA ROŞESCU, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

ANDRADA GOGOTĂ, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

EMANUEL DEJEU, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

NICOLAS PÎNDICHE, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

ALEXANDRA BERBUNSCHI, CLASA I, PREMIUL II, COMPER -
CONCURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

ANDREEA FLORIAN, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

BOGDAN DANCIU, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

MARIO PAŞCALĂU, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

GABRIELA FANCA, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

DALIA POP, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

CĂTĂLIN IANCU, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

ALEX BRĂESCU, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

DENISA TALPOŞ, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

FABIAN MARTA, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ I, MATEMATICĂ;

FILIP NICA, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

MELISA IANCU, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

ANDREI RÎPĂ, CLASA I, PREMIUL I, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

ALEXANDRA LUP, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

YANA CIOCAN, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

RĂZVAN AGAFIŢĂ, CLASA I, PREMIUL II, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

NICOLAS PÎNDICHE, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

ANDRADA GOGOTĂ, CLASA I, PREMIUL III, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

FABIAN MARTA, CLASA I, MENTIUNE, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

MARIO PAŞCALĂU, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

BOGDAN DANCIU, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CON-
CURS NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

EMANUEL DEJEU, CLASA I, MENȚIUNE, COMPER - CONCURS
NAȚIONAL - ETAPA JUDEȚEANĂ II, MATEMATICĂ;

FILIP NICA, CLASA I, PREMIUL I, CONCURS INTERNAȚIONAL
„FORMIDABILII”;

YANA CIOCAN, CLASA I, PREMIUL I, CONCURS
INTERNAȚIONAL „FORMIDABILII”;

ANDREI RÎPĂ, CLASA I, PREMIUL I, CONCURS
INTERNAȚIONAL „FORMIDABILII”;

MELISA IANCU, CLASA I, PREMIUL I, CONCURS
INTERNAȚIONAL „FORMIDABILII”;

ALEXANDRA LUP, CLASA I, PREMIUL II, CONCURS
INTERNAȚIONAL „FORMIDABILII”;

ANDREEA FLORIAN, CLASA I, PREMIUL II, CONCURS
INTERNAȚIONAL „FORMIDABILII”;

DALIA POP, CLASA I, PREMIUL III, CONCURS
INTERNAȚIONAL „FORMIDABILII”;

EMANUEL DEJEU, CLASA I, PREMIUL III, CONCURS
INTERNAȚIONAL „FORMIDABILII”;

NICOLAS PÎNDICHE, CLASA I, PREMIUL III, CONCURS
INTERNAȚIONAL „FORMIDABILII”;

MARIO PAŞCALĂU, CLASA I, MENȚIUNE, CONCURS
INTERNAȚIONAL „FORMIDABILII”;

ALEXANDRA BERBUNSCHI, CLASA I, MENȚIUNE, CONCURS
INTERNAȚIONAL „FORMIDABILII”;

CĂTĂLIN IANCU, CLASA I, MENȚIUNE, CONCURS
INTERNAȚIONAL „FORMIDABILII”;

YANA CIOCAN, CLASA I, PREMIUL III, CONCURS JUDEȚEAN
RECITARE ÎN GRAI BĂNĂȚEAN „MÂNDRU MI-S CĂ-S
BĂNĂȚAN”;

MELISA IANCU, CLASA I, MENȚIUNE II, CONCURS
NAȚIONAL CREAȚIE PLASTICĂ „COPIII ÎȘI PICTEAZĂ ȚARA”;

FILIP NICA, CLASA I, PREMIUL II, POEZIE, Concursul Județean de
creație religioasă „Sf. Iosif cel Nou de la Partoș”, ediția a VII-a, 8.11.2017;

DAIANA VÎNCA, CLASA A V-A, MENŢIUNE, ESEU, Concursul
Județean de creație religioasă „Sf. Iosif cel Nou de la Partoș”, ediția a VII-
a, 8.11.2017;

ANA MARIA PAVLOV, CLASA A VII-A, MENŢIUNEA III, ESEU,
Concursul Județean de creație religioasă „Sf. Iosif cel Nou de la Partoș”,
ediția a VII-a, 8.11.2017;

ANA MARIA PAVLOV, CLASA A VII-A, PREMIUL II, Proiectul
Educațional, Atelier Concurs de pictură pe sticlă „Icoana. Poartă spre Rai”,
ediția a IV-a, 27.01.2018;

IULIA TRÂMBIŢĂ, CLASA A V-A, PREMIUL III, Concurs Naţional
de creaţie plastică „Copiii îşi pictează ţara”, Ediţia a II-a, 14.02.2018;

AMALIA POROJAN, CLASA A VII-A, DIPLOMA DE PARTICI-
PARE, Concursul Naţional Interdisciplinar Limba şi Literatura Română -
Religie‚ „Cultură şi spiritualitate românească”, 24.02.2018, etapa judeteană;

CARINA DINESCU, CLASA A VI-A, DIPLOMA DE PARTICIPARE,
Concursul Naţional Interdisciplinar Limba şi Literatura Română - Religie‚
„Cultură şi spiritualitate românească”, 24.02.2018, etapa judeteană;

EDUARD GLUJDEA, CLASA A V-A, DIPLOMA DE PARTICI-
PARE, Concursul Naţional Interdisciplinar Limba şi Literatura Română -
Religie‚ „Cultură şi spiritualitate românească”, 24.02.2018, etapa judeteană;

EDUARD GLUJDEA, CLASA A V-A, DIPLOMA DE PARTICI-
PARE, Cenaclul Literar „Bucuria Cuvântului, Maica Domnului, Maica 
neamului creştinesc”,  Ediţia a VIII-a;

ALEXANDRA VĂJDEANU, CLASA A V-A, DIPLOMA DE PAR-
TICIPARE, Cenaclul Literar „Bucuria Cuvântului, Maica Domnului, Maica
neamului creştinesc”, Ediţia a VIII-a;

ANA MARIA PAVLOV, CLASA A VII-A, PREMIUL I, Concursul ju-
deţean de creaţie literar-religioasă, Ediţia a XIII-a‚ „Familia creştină, factor
de echilibru în societatea contemporană”;

BENIAMIN GOGOTA, CLASA A VIII-A, MENŢIUNE, ESEU, Con-
cursul judeţean de creaţie literar-religioasă, Ediţia a XIII-a‚ „Familia creştină,
factor de echilibru în societatea contemporană”;

ANA MARIA PAVLOV, CLASA A VII-A, PREMIUL III, Concursul
judeţean „Icoana Mea”, Ediţia a XV-a, mai 2018;

IULIA TRÎMBIŢĂ OLTEANU, CLASA A V-A, MENŢIUNE, Con-
curs judeţean de matematică „Olimpiada satelor bănăţene”, mai 2018;

IULIA TRÎMBIŢĂ OLTEANU, CLASA A V-A, MENȚIUNE, Con-
curs judeţean de matematică „În lumea lui MATE”;

ALEXA LAZĂR, CLASA P A, MENŢIUNE, Concurs Naţional de
creaţie plastică „Copiii îşi pictează ţara”, Ediţia a II-a, 14.02.2018.

Elevii Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi care au primit premii la concursuri 
și olimpiade în anul scolar 2017-2018
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Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită
pe 24 iunie. Această sărbătoare este cunoscută în popor
și sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini,
în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era
descendentă a seminției lui Aaron. 

Nașterea prorocului Ioan s-a petrecut cu șase luni
înaintea nașterii lui Iisus. Nașterea sa a fost vestită de
către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slu-
jea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite
de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la pu-
nerea numelui fiului său.

Există o lungă perioadă din viața Sfântului Ioan 
Botezătorul despre care nu avem informații.
Cunoaștem că s-a retras în pustiu, unde a dus o viață
de aspre nevoințe, până în momentul în care a primit
porunca să înceapă să predice. 

Rolul lui Ioan nu a fost numai acela de a pregăti 
poporul pentru venirea Lui Hristos, ci și acela de a-L
descoperi lumii ca Mesia și Fiul Lui Dumnezeu.

Data de 24 iunie nu a fost fixată într-un mod întâm-
plător ca zi a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. 
Potrivit Sfintei Scripturi, zămislirea Sfântului Ioan 
Botezătorul a avut loc după ce Zaharia, tatăl său, a 
tămâiat în sfântul altar - loc în care numai arhiereul
intra o singură dată pe an, în luna a șaptea, ziua a zecea
(cf. Levitic 16, 29).

Această lună din calendarul iudaic cuprindea o parte
din septembrie și alta din octombrie. Având în vedere
cele descoperite în Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți au
rânduit ca ziua zămislirii Sfântului Ioan să fie pe 23
septembrie, iar ziua de 24 iunie, ca zi de naștere.

Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că după
solstițiul de vară din 21 iunie ziua începe să scadă, și
noaptea să crească. De aici putem înțelege că Sfântul
Ioan Botezătorul, persoana care reprezintă Legea

Veche, se naște într-un timp când ziua se micșorează,
ca semn că Legea Vechiului Testament începe să apuna
pentru că vine Legea Harului, Legea Lui Hristos. Să
nu uităm că Nașterea Mântuitorului este prăznuită pe
25 decembrie, dupa solstițiul de iarnă din 22 decem-
brie, când ziua începe să crească.

Ca să înțelegem că Ioan Botezătorul este „cel mai
mare între cei născuți din femei”, ne este de ajuns să
știm că a săltat în pântecele maicii sale, în momentul
în care Elisabeta se întâlnește cu Fecioara Maria atunci
când aceasta Îl purta în pântece pe Domnul, că a viețuit
în pustie precum un înger, că L-a botezat pe Hristos la
râul Iordan etc. Iar ca să înțelegem ce înseamnă cuvin-
tele „cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare
decât el”, ne vom opri asupra tâlcuirii pe care o dau
Sfinții Părinți.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că „teologul cel
mai înalt e mai mic decât cel de pe urmă dintre îngeri”.
El face această afirmație pentru că rezumă „împărăția
cerurilor” la lumea îngerilor, căci Împărăția cerurilor
nu era încă deschisă oamenilor în vremea lui Ioan. Ast-
fel, Sfântul Ioan este mai mic decât orice înger.

O altă tâlcuire a Sfântului Maxim Mărturistorul este
aceasta: „Fiindcă se credea că Ioan a dobândit prin
contemplație toată cunoștința îngăduită aici, cunoștința
cea mai mică și cea mai de pe urmă în viața viitoare e
mai mare decât cea de aici”. 

De aici reiese că orice cunoaștere a Lui Dumnezeu
în această lume este doar „în parte” sau „ca în oglindă,
în ghicitură”, pe când în lumea de dincolo cunoașterea
va fi „față către față”, „deplină”, după cum spune Sfân-
tul Apostol Pavel (I Corinteni 13, 12).

Al treilea înțeles pe care îl oferă Sfântul Maxim
Mărturisitorul este rezumat la cuvintele: „Cel ce stă pe
treapta cea mai de pe urmă în viețuirea evanghelică e
mai mare ca cel înălțat în treapta Legii”. 

De aici reiese că Sfântul Ioan Botezătorul,
neîmpărtășindu-se de harul revărsat la Cincizecime,
neprimind „botezul cu Duh Sfânt și cu foc” este „mai
mic decât cel mai mic în împărăția Lui Dumnezeu”.

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

S�nții Apostoli Petru 
și Pavel

Sfinții Apostoli Petru și Pavel
sunt sărbătoriți pe 29 iunie, după o
perioadă de post care variază ca du-
rată, în funcție de data Sfintelor
Paști. 

Sfântul Apostol Petru - fiul lui
Iona și fratele Apostolului Andrei -
s-a născut în Betsaida Galileei. Nu-
mele său iudeu era Simon, însă
Mântuitorul îl va numi Chifa (pia-
tră). După o pescuire minunată pe
lacul Ghenizaret este chemat să 
devină pescar de oameni.
Mărturisește în numele apostolior
dumnezeirea Lui Hristos, dar se și
leapădă de Hristos când El este
prins spre a fi răstignit. După
Înălțarea Domnului, Petru ia cu-
vântul în adunarea ucenicilor și
aleg ca apostol pe Matia în locul lui
Iuda. În ziua Cincizecimii, după
predica Sfântului Apostol Petru, se

botează trei mii de persoane. 
Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia

Mică până în Babilon și, în ultima parte a vieții, la Roma. Sfântul Petru a
murit răstignit pe cruce, cu capul în jos, în anul 67, pe 29 iunie.

Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, din neamul Venia-
min. A fost elevul învățatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars și lupta împo-
triva creștinilor. Sfântul Apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului
Ștefan. Pe calea Damascului i se arată Hristos într-o lumină orbitoare și îl
mustră: „Saule, Saule, de ce mă prigonești?”. Se convertește și primește bo-
tezul de la Anania, episcopul Damascului. Sfântul Apostol Pavel a pornit
în trei mari călătorii misionare și a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta
Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului Nero, în anul 67.

Din cauza faptului că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost în temniță
pentru că L-au mărturisit pe Hristos ca Fiu al Lui Dumnezeu, au devenit
ocrotitori ai sistemului penitenciar din România. Ei sunt ocrotitori ai celor
lipsiți de libertate și din cauza faptului că cei ajunși în penitenciare sunt per-
soane care au greșit față de Dumnezeu, precum au greșit și ei: Petru S-a 
lepădat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe creștini.

Tradiții de Sânziene la români
Ielele sunt descrise ca nişte fecioare zănatice, cu o mare putere de seducţie şi cu puteri

magice. Se crede despre ele că locuiesc în văzduh, în păduri sau în peşteri, pe maluri de
ape şi apar în special noaptea la lumina lunii, rotindu-se în horă, în locuri retrase, dansând
goale, cu părul despletit. Locul pe care au dansat rămâne ars ca de foc şi iarba nu mai
creşte acolo. Se crede că în Noaptea de Sânziene ielele se adună şi dansează în pădure, iar
cine le vede rămâne mut sau înnebuneşte.

În Noaptea de Sânziene se fac focuri în care se aruncă substanţe cu arome puternice,
băieţii agită făclii, se strigă şi se cântă din bucium. Localnicii din satul bistriţean Maieru
păstrează obiceiul vechi de câteva sute de ani ca, în ajunul sărbătorii de Sânziene, să
aprindă focuri prin care sar pentru a se purifica.

Sărbătoarea Sânzienelor se manifestă prin numeroase ritualuri, menite să asigure rod-
nicia lanurilor şi fertilitatea. În timp ce femeile măritate pot urma ritualuri pentru a avea
copii, fetelor le sunt rezervate alte obiceiuri, pentru aflarea sortitului în noaptea de Sân-
ziene.

La baza acestor ritualuri stau florile galbene numite sânziene ce cresc în poieni şi care
sunt culese de fete, în muzica şi chiuiturile flăcăilor, pentru a le împleti apoi în formă de
cerc pentru fete şi de cruce pentru băieţi. Cununile se pun în casă, pe porţi, la ferestre, pe
şuri, pe stupi şi chiar pe ogoare, în credinţa că ele vor ocroti casa şi gospodăria, vor aduce
noroc, sănătate şi belşug.

Fetele îşi aruncă aceste cununi pe un acoperiş, cele care rămân prinse prevestind mări-
tişul apropiat, sau peste vite: dacă nimereşte una tânără, fata se va căsători cu un tânăr, iar
dacă i se prinde cununa într-una bătrână, un om în vârstă îi va fi alesul.

Pentru a-şi vedea sortitul, fetele dorm în noaptea de Sânziene cu un bucheţel din aceste
flori sub pernă. De asemenea, dacă le poartă în păr sau la sân, fetele, dar şi femeile măritate
vor fi mai atrăgătoare şi mai drăgăstoase.

În dimineaţa zilei de 24 iunie, a Sânzienelor, multe fete obişnuiau să se scalde în rouă
din zone neumblate. Roua sânzienelor era strânsă de babe într-o cârpă albă, de pânză nouă,
apoi o storceau într-o oală nouă. În drum spre casă, babele nu vorbeau deloc şi mai ales
nu trebuia să întâlnească pe nimeni. Dacă toate acestea erau împlinite, atunci cine se spăla
cu rouă era sănătos şi drăgăstos peste an.

De asemenea, fetele obişnuiau ca, în timpul zilei, considerată o perioadă extrem de be-
nefică, să se supună descântecului de întors inima unuia către altul, de unde se poate vedea
că aproape toată ziua era dedicată în special iubirii.

În medicina populară, sânziana este folosită pentru foarte multe boli, dar trebuie culeasă
în zorii zilei. Se spune că sânzienele puse în apa de baie întăresc copiii slabi şi sensibili,
acest procedeu fiind folosit şi pentru tratarea frigurilor. Roua căzută pe flori în noaptea de
sânziene vindecă bolile de ochi şi piele.

În mitologia folclorică românească, există sânzienele sau drăgaicele, care sunt personaje
mitice nocturne. Faţă de iele şi rusalii, sânzienele sau drăgaicele sunt binevoitoare faţă de
om, ajută la rodirea plantelor şi copacilor, a vieţuitoarelor în general. Totuşi, sânzienele se
răzbunau amarnic dacă ziua nu le este respectată.
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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

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

Vând casă, str.
Filip Beisser nr.

10, Dudeștii Noi.
Telefon

0751284908

Persoană fizică
autorizată

Dacă aveți nevoie de:

- Instalații electrice

- Instalații de alarmă

- Instalații de avertizare 
la incendiu

- Instalații camere video

Telefon 0723-321.452

STAREA CIVILĂ
Şi-au unit destinele

Constantin Coteanu cu Dana Ghenghea, Daniel-Ionuț Lucian 
cu Iuliana-Elena Cicio, Gheorghe Pricop cu Edit-Brigitte Mioc-

Stöber, Tobias-Valentin Turbureanu cu Daniela Panseluța 
Martinec, Sebastian Kovacs cu Lavinia-Silvana Șandor,

Gabriel-Constantin Moldovan cu Vasilica-Radmila Petru,
Sergiu-Ovidiu Dohotar cu Andreea-Raluca Nedelcu

Casă de piatră!

În ultima vreme au plecat dintre noi

Dumitreanu Maria (83 de ani)
Vid Ioan (79 de ani)

Teletin Ion (62 de ani)
Mândrilă Floarea (70 de ani)

Dumnezeu să-i odihnească!
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Dieta - element de valoare în
pro"laxia și terapia bolilor (9)

A. Dieta din perspectiva Bibliei și a scrierilor Ellenei G. White (9)

„Taților și mamelor, privegheați în rugăciune. Stați de pază împotriva
necumpătării de orice fel. Învățați pe copiii voștri principiile reformei sanitare.
Învățați-i de care lucruri trebuie să se ferească pentru a păstra sănătatea. Mânia
lui Dumnezeu a și început să cadă asupra fiilor neascultării. Ce fel de crime,
ce fel de păcate, ce fel de purtări nelegiuite se descoperă pretutindeni! Ca
popor, noi trebuie să punem multă grijă în a păzi copiii noștri de tovărășiile
stricate”. Dietă și hrană, pag. 211.

„Gândiți-vă mereu că marele scop al reformei sanitare este de a asigura cea
mai înaltă dezvoltare a minții, a sufletului și a corpului. Toate legile naturii -
care sunt legi ale lui Dumnezeu - sunt puse spre binele nostru. Ascultarea de
ele ne va asigura sănătatea și fericirea în viața aceasta și ne va ajuta să ne
pregătim pentru viața viitoare”. Dietă și hrană, pag. 22.

„Dumnezeu dorește ca noi să ajungem idealul de perfecțiune, făcut posibil
pentru noi prin darul Domnul Hristos. El cere de la noi să alegem cele drepte,
să intrăm în legătură cu puterile cerești și să adoptăm principiile și cuvintele
de viață, care vor reface în noi chipul lui Dumnezeu. Domnul ne-a descoperit
principiile vieții în Cuvântul Său scris și în marea carte a naturii create de El.
Noi toți suntem datori să luăm cunoștință de aceste principii și - în deplină
supunere față de ele - să conlucrăm cu Dumnezeu la restabilirea sănătății cor-
pului și a sufletului nostru”. Dietă și hrană, pag. 16.

„Trebuie să dobândim cunoștințe cu privire la cum să mâncăm, cum să bem
și cum să ne îmbrăcăm ca să ne păstrăm sănătatea. Boala este pricinuită de
călcarea legilor sănătății. Prima noastră datorie față de Dumnezeu, față de noi
înșine și față de semenii noștri este să ascultăm de legile lui Dumnezeu, adică
și de legile sănătății. Dacă suntem bolnavi, ajungem o grea sarcină pentru 
prietenii noștri și neînstare să ne îndeplinim datoriile față de familie și față de
cei apropiați ai noștri. Iar când moartea timpurie sosește ca urmare a călcărilor
legilor sănătății, atunci pricinuim întristare și suferință altora, lipsim pe cei de
aproape ai noștri cu ajutorul pe care eram datori să li-l dăm în viață, lipsim
familiile noastre de sprijinul și de confortul ce trebuia să li-l asigurăm și lipsim
și pe Dumnezeu de serviciul cerut de El pentru preamărirea Sa. Atunci, nu
suntem noi, oare, în sensul cel mai rău, călcători ai Legii lui Dumnezeu?”.
Dietă și hrană, pag. 20-21.

„Domnul a lăsat să lumineze lumina Sa asupră-ne în aceste zile din urmă,
pentru ca obscuritatea și întunericul, adunate din generațiile trecute, din cauza
vieții păcătoase, să poată fi împrăștiate, în oarecare măsură și întregul convoi
de rele de pe urma necumpătării în mâncare și băutură să poată fi redus”. Dietă
și hrană, pag. 21.

- va urma -

,

Cazurile de cancer sunt în creștere la
nivel mondial, la toate categoriile de
vârstă, inclusiv la copii.

Cancerul pediatric – pe lângă o
creștere în numărul de diagnostice –
cunoaște și o creștere în agresivitatea
felului în care se manifestă: focare si-
multane de boală, mai multe organe
afectate în același timp sau o perioadă
de răspândire a maladiei mult mai re-
dusă decât ce scria până acum în cărțile
de medicină. De asemenea, specialiștii
vorbesc despre tot mai multe cancere
depistate la bebeluși de o lună sau două
de viață.

„În ultimii zece ani am remarcat o
creștere a incidenței cancerelor la copii
și o cauză este producția industrializată.
Fertilizatorii, hormonii de creștere care
cresc productivitatea, dar ingestia lor
are efecte nocive asupra genelor, produ-
când mutații periculoase, oncongene. 

Poluarea, inclusiv cea asociată cu uti-
lizarea tehnologiei de ultimă generație
(telefoane, tablete) poate crește
frecvența cancerelor la copii (leucemii,
tumori de creier, anumite tipuri de sar-
coame). Și, țin să subliniez, fumatul,
atât în cazul mamei, cât și al tatălui,
poate provoca apariția sarcoamelor la
copil, în comparație cu copii proveniți
din familii nefumătoare”, avertizează
prof. dr. Inci Ayan, o specialistă cu 30
de ani experiență în oncologie pedia-
trică, conform doctorulzilei.ro.

Expertul în oncologie pediatrică in-
sistă: cancerul pediatric se vindecă. Mai

bine de 60% dintre copiii bolnavi de
cancer pot fi salvați și se pot bucura
apoi de o viața normală. Iar rata de suc-
ces crește până la 90% în cazurile de
cancer cu diagnostic precoce. Părinții,
așadar, trebuie să fie atenți la simptome.

În funcţie de fiecare tip de cancer,
semnele sunt specifice. O formă tumo-
rală sau un ganglion este primul semn
al unei tumori solide. În acelaşi timp,
paloarea, astenia, scăderea ponderală
sunt cele mai timpurii simptome care
trebuie să ridice un semn de întrebare.

Tumorile cerebrale pot fi recunos-
cute prin vărsături, cefalee, randament
şcolar scăzut.

În aceste cazuri este nevoie de un
RMN pentru un diagnostic sigur. Can-
cerul osos se poate recunoaşte prin pre-
zenţa durerilor osoase, care de multe ori
sunt considerate banale şi trec la admi-
nistrarea de paracetamol sau nurofen.
Dacă apar, nu trebuie neglijate.

Retinoblastomul (cancer la ochi) se
manifestă prin apariţia unei pete albe la
nivelul pupilei, dar şi prin tulburări de
vedere.

Cancerul la copii nu poate fi prevenit
şi poate să apară la orice vârstă. Dacă
însă este depistat aproape de debut, se
poate administra un tratament uşor, care
să vindece boala.

Totuşi, cei care reacţionează bine la
tratament trebuie urmăriţi pentru tot
restul vieţii, deoarece cancerul poate
apărea oricând.

ÎÎnn aauuddiieennţţăă llaa ddooccttoorr

A doua zi după un chef monstruos:
- Nu cred, mă, c-am fost atât de beat…
- Frate, după ce a anunţat în metrou ce staţie urmează, te-ai aşe-

zat în genunchi şi le-ai zis călătorilor că ţi-a vorbit Dumnezeu.

Un beţiv ajunge acasă şi, neavând cheia, sună la uşă. Nevastă-sa,
sculată din somn, îi deschide şi îl întreabă:

- Cât e, mă, ceasul?
- Două.
La care nevastă-sa, zbang-zbang, îi trage două palme peste ochi.
- Ce bine că n-am venit la 12, îşi zise beţivul în gândul lui.

Draga mea, să ştii că băutura te face mai frumoasă.
- Dar eu n-am băut nimic!
- Tu nu, dar eu da.

- Să-ţi fie ruşine, zice nevasta. Iar ai venit beat acasă!
- Ca să respectăm adevărul, nu eu am venit, m-au adus vecinii.

Un poliţai interpelează un individ beat turtă care încearcă să se
urce la volanul maşinii sale:

- Chiar intenţionezi să şofezi în halul ăsta?
- N-am de ales! Nu vezi că nu-s în stare s-o iau pe jos?

- Alo, Ioane, hai la o bere la barul din colţ.
- Păi când te-am sunat eu acum o jumătate de oră ai zis că ai o

durere îngrozitoare de cap!
- Aveam, dar a plecat la cumpărături.

BBaannccuurrii

Care sunt primele simptome
ale cancerului la copii

Peste 100 de bijuterii care i-au aparţi-
nut reginei Marie Antoinette a Franţei vor
fi scoase la licitaţie la Geneva, pe 12 no-
iembrie, iar specialiştii spun că aceasta
este una dintre cele mai importante colec-
ţii de accesorii de acest tip regale scoase
vreodată la vânzare, potrivit AFP.

Aceasta este pentru prima dată când bi-
juteriile, din diamante şi perle, care apar-
ţin familiei Bourbon-Parma, vor fi scoase

la licitaţie, iar evenimentul este organizat
de casa Sotheby’s.

Printre bijuteriile care i-au aparţinut
soţiei regelui Ludovic al XVI-lea se nu-
mără un pandantiv cu diamante şi perle
evaluat la 1,7 milioane de euro şi un co-
lier cu peste 300 de perle evaluat la
255.000 de euro.

„Renumită pentru extravaganţa sa,
Marie Antoinette era frecvent portretizată
purtând perle”, spun cei de la Sotheby’s.

Când Ludovic, Marie Antoinette şi co-
piii lor au fugit, în timpul Revoluţiei
Franceze din martie 1791, bijuteriile re-
gale au fost trimise în străinătate, la Bru-
xelles, printr-o persoană de încredere.
Ulterior, bijuteriile au ajuns la singurul
copil al Mariei Antoinette care a supra-
vieţuit, Marie Therese a Franţei.

„Multe dintre bijuterii i-au fost date lui
Robert I (1848 - 1907), ultimul duce
domnitor de Parma şi Piacenza, de mama
acestuia, Louise a Franţei (1819 - 1864),
nepoată a regelui Charles al X-lea al
Franţei şi nepoată a Mariei Antoinette”,
menţionează Sotheby’s.

Pe 16 octombrie 1793, Marie Antoi-
nette a fost ghilotinată, în toiul Revoluţiei
Franceze, iar, luna următoare, Ludovic al
XVI-lea a avut o soartă similară.

Bijuteriile Mariei Antoinette,
la licitaţie


