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Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Comunal Dudeștii
Noi a debutat în actuala ediție a Ligii a IV-a Timiș pe
propriul teren, în fața unei echipe - AS FC Bazoșu Vechi
- care în sezonul trecut a pus multe probleme celorlalte
competitoare.

Din nefericire, CSC Dudeștii Noi nu s-a putut impune
în fața propriilor suporteri, pierzând cu scorul de 0-3.

După înfrângerea suferită în prima etapă pe propriul
teren în faţa celor de la AS FC Bazoşu Vechi, formația
lui Vali Miculescu, care a dirijat echipa din tribună, a reu-
şit o victorie pe gazonul unei grupări consacrate în Divi-
zia D Timiș, Cocoșul Orțișoara, pregătită de Ghiță
Chimiuc, care a suferit al doilea eșec din această nouă
stagiune.

Flavius Ion a egalat de două ori pentru gazde, în mi-
nutele 45 şi 63, după ce Mihai Hurdea (min. 40) și Seba-
stian Lobonea (min. 55) preluau conducerea pentru
oaspeți, care și-au asigurat victoria prin golul lui Cosmin

Bogdan din minutul 71.
În etapa a treia CSC Dudeștii Noi s-a impus la limită,

1-0, în fața formației CS Timișul Șag. Echipa dudeșteană
ocupă poziția a șasea în clasament, după trei etape.

A. BORBELY

O înfrângere și două victorii pentru 
CSC Dudeștii Noi în debutul 

campionatului Ligii a IV-a Timiș

Evenimentele
culturale 
ale lunii 

septembrie

Proiectul cu finanțare europeană ce prevede construi-
rea unei noi grădinițe în comuna Dudeștii Noi intră în
faza de execuție pe teren.

Odată finalizate procedurile de achiziție publică, se
încep lucrările de construcție la acest obiectiv. Construc-
torul este hotărât să finalizeze lucrarea cât mai repede
poate chiar înainte de termen. Proiectul în valoare de
496.000 de euro are un termen de execuție de doi ani din
momentul ordinului de începere a lucrărilor.

„Noua clădire va avea cinci săli de clasă (față de trei
în prezent), bucătărie, grupuri sanitare la fiecare sală,
sală de mese, săli de activități, spații de depozitare și săli
pentru cadrele didactice.

Clădirea existentă va fi demolată după construirea
celei noi. În locul acesteia se va amenaja un spațiu verde,
iar în curtea din spate se va amenaja un loc de joacă pen-
tru copii”, ne-a declarat Alin Nica, primarul comunei
Dudeștii Noi. (A.B.)
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Grüß Got!
Heimat

O jumătate de milion de germani au găsit în Banat,
timp de aproape trei sute de ani, ceea ce numesc şi

acum, deși au plecat departe: „acasă”.

Căntic
Vruta mea di cafi oarâ 

Yislu-a meu ti-aduţi iara 
Sâ-ñi ţâ bagŭ minghiuşi di-asimi 

S-mi-ai tu minti maşi pi mini.

Yina vrutâ, yiňi spri searâ 
Ca vârâ lândurâ 

Yina-n braţi sâ-ñi ti stringu 
Sâ-ñi ti başŭ pi trupŭ, pi faţâ

Oh pi dulţea gurâ 
Cu tini s-arâdŭ şi s-plângu. 

Mâna ta cu a mea mânâ 
Ţi lai zboarâ s-anpriunâ 

Zboarâ anaxi, ngrâpsiti 
Maş ti noi andâmusiti. 
Feată ocl’i anghilescu 

Vrearea ta îñi mi hârsescu 

Nu ñi-amu zori ti duñeauă 
Ti mini bana-i harauă. 

Yina vrutâ, yini spri searâ 
Ca vârâ lândurâ 

Yina-n braţi sâ-ñi ti stringu 
Sâ-ñi ti başŭ pi trupŭ, pi faţâ 

Oh pi dulţea gurâ 
Cu tini s-arâdŭ şi s-plângu.

Versuri: Pindu

Cântec
Draga mea a câta oară

Visul meu te-aduce iară.
Vreau să-ţi pun cercelul bine,

De argint, să fii cu mine.

Vino, dragă, hai spre seară,
Ca o rândunică,

Vino-n braţe să te strâng,
Să-ţi sărut trupul şi faţa,

Oh şi gura dulce, mică,
Doar cu tine eu să râd, să plâng.

Mâna ta cu a mea mână,
Ca vorbele se-mpreună,

Şoapte dulci, ce doar în doi
Se-nţeleg, cum suntem noi.

Fată ochii tăi lucesc,
Dragoste îmi dăruiesc.

Toată lumea vreau să ştie
Viaţa îmi e bucurie!

Vino, dragă, hai spre seară,
Ca o rândunică,

Vino-n braţe să te strâng,
Să-ţi sărut trupul şi faţa,
Oh şi gura dulce, mică,

Doar cu tine eu să râd, să plâng.

CCoommuunniittaatteeaa aarroommâânnăă,, ccuu sspprriijjiinnuull PPrriimmăărriieeii
DDuuddeeşşttiiii NNooii,, aarree oonnooaarreeaa ddee aa vvăă  iinnvviittaa ssăă ppaarrttii--
cciippaaţţii llaa eevveenniimmeennttuull--ssppeeccttaaccooll „„SSeeaarraa aarroommâânniilloorr
ddiinn DDuuddeeșșttiiii NNooii””,, eevveenniimmeenntt ccee uurrmmeeaazzăă aa ssee ddeess--
ffăăşşuurraa llaa CCaassaa ddee CCuullttuurrăă ddiinn ccoommuunnăă,, îînn zziiuuaa ddee
ssââmmbbăăttăă 88 sseepptteemmbbrriiee 22001188,, îînncceeppâânndd ccuu oorraa 2200..

VVoomm aavveeaa ppllăăcceerreeaa ssăă uurrmmăărriimm uunn ssppeeccttaaccooll ddee
ccâânntteeccee şşii ddaannssuurrii aarroommâânnee ooffeerriitt ddee aannssaammbblluull ddee
ddaannssuurrii „„AARRMMÂÂNNAAMMEEAA”” ddiinn ccoommuunnaa OOvviiddiiuu,,
jjuuddeețțuull CCoonnssttaannţţaa,, mmoommeennttee ddee mmuuzziiccăă ccuu 
CCrriissttiiaann IIoonneessccuu,, CCoonnssttaannttiinn BBaaggiiaa şşii  ccâânnttăărreeţţii
ddiinn MMaacceeddoonniiaa şşii AAllbbaanniiaa..

IInnffoorrmmaaţţiiii ssuupplliimmeennttaarree şşii rreezzeerrvvaarreeaa bbiilleetteelloorr
ddee iinnttrraarree ssee ppoott oobbțțiinnee llaa MMaarriiaa GGaașșppaarr,, tteelleeffoonn
00773344--880000004411.. MMeenniiuull ooffeerriitt ddee ccăăttrree ccoommiitteettuull ddee
oorrggaanniizzaarree ccoossttăă 7700 ddee lleeii.. 

NNuummăărruull ddee llooccuurrii ffiiiinndd lliimmiittaatt,, vvăă rruuggăămm ssăă 
ssoolliicciittaaţţii rreezzeerrvvaarreeaa aacceessttoorraa ppâânnăă llaa ddaattaa ddee 77 
sseepptteemmbbrriiee 22001188..

Seara aromânilor din Dudeștii Noi

Evenimentele lunii septembrie
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Până la începutul lunii viitoare se vor asfalta
toate străzile care sunt în stadiu avansat de lucrări
în ceea ce privește terasamentele și podețele, în
special străzile din Solaris II. Este vorba de
porțiuni ale străzilor Salcâmilor, Tineretului, 
Romulus, Remus, Mureș, Albastră și Dacia. În
vatra veche a satului este vorba despre străzile 
Labirint, Căminului și Carpați, care vor fi asfal-
tate în perioada imediat următoare.

Apoi vor urma toate celelalte străzi, începând
cu Balta Verde, Mărășești, Nuferilor, Surduc, Cer-
bului, Duzilor, Liliacului și Aleea Viilor. La
această din urmă stradă lucrările vor începe după
ce se vor scoate la stradă căminele de apă și se va
face ordine în ceea ce privește branșamentele la
apă. Acolo există mai multe rețele paralele și tre-
buie să rămână doar rețeaua pe care Primăria a

realizat-o în urmă cu opt ani printr-un proiect cu
finanțare europeană.

Printre ultimele străzi care se vor asfalta - dacă
nu există din partea constructorului alte propuneri
de modificare a graficului - vor fi strada Gării și
Calea Timișoarei. În ceea ce privește strada Gării,
acolo va fi o modificare de soluție tehnică, ținând
cont de creșterea tonajului autovehicolelor care
vor tranzita această stradă. În ceea ce privește
Calea Timișoarei, aceasta va fi asfaltată mai târziu
pentru că pe aici trec mașinile de mare tonaj care
transportă materialele necesare pentru asfaltarea
celorlalte străzi. Când spun Calea Timișoarei, mă
refer și la strada Calea Timișoarei, dar și la
porțiunea de drum comunal de la calea ferată la
drumul național 6.

Informațiile ne-au fost furnizate de Alin Nica,
primarul comunei Dudeștii Noi.

A. BORBELY

Informații despre 
asfaltarea străzilor

Se realizează parcările 
din fața Școlii Gimnaziale

Lucrările la cele două parcări din fața Școlii Gimnaziale vor
demara săptămâna viitoare. 

„Proiectul a fost aprobat de către Consiliul Local în urmă cu
câteva luni, iar acum intră efectiv în faza de execuție în teren.
În acest proiect sunt prevăzute parcări pe ambele părți ale dru-
mului județean, în fața școlii. 

Astfel, părinții, cadrele didactice și alte persoane care au tre-
buri la școală vor avea un loc civilizat unde să parcheze în
siguranță. 

Nici traficul nu va mai fi conturbat, iar potențialul de produ-
cere a unor nedorite accidente în fața școlii se va reduce mult”,
ne-a declarat Alin Nica, primarul comunei Dudeștii Noi. (A.B.)

Se repară trotuarele
Un alt proiect care va demara în

această perioadă este cel de efec-
tuare a reparațiilor la trotuare. 

„Se vor repara trotuarele de pe
strada Filip Beisser - ne spune pri-
marul Alin Nica. Acestea vor fi re-
făcute în totalitate, folosind pavaj
de la firma care realizează pavaje
și care a fost înființată cu ajutorul
Primăriei, în urmă cu trei ani,
printr-un proiect european”. Con-
cret, trotuarele vechi vor fi înlo-
cuite pe o porțiune de 420 de metri
pe partea dreapta și 480 de metri pe
partea stângă. De asemenea, printre
alte lucrări specifice, se vor monta
țevi de scurgere din pvc și se vor monta borduri. Valoarea totală
a investiției este de 175.717 lei fără TVA, bani alocați de la bu-
getul local al comunei Dudeștii Noi. (A.B.)

Dumitru Florin Sârcă s-a născut în
ziua de 6 mai a anului 1979. Este
dudeștean get-beget. A urmat în 
localitatea natală cursurile școlii 
primare, după care a urmat, în
Timișoara, o școală profesională cu
profil mecanic. Este căsătorit și are
doi copii.

„În cadrul Consiliului Local
Dudeștii Noi fac parte din comisia
URDES, ne spune Dumitru-Florin
Sârcă. De asemenea, îndeplinesc
funcția de vicepreședinte al Clubului
Sportiv Comunal Dudeștii Noi. Sunt
la primul mandat de consilier în
cadrul Consiliului Local Dudeștii
Noi. Consider că ceea ce s-a făcut la
nivel de comună în acești doi ani și
ceva de mandat - referindu-mă doar la această
perioadă - este bine, însă, ca întotdeauna, se poate și
mai bine. Dintre ultimele realizări aș aminti as-
faltarea străzilor - lucrări ce se derulează și în această
perioadă -, faptul că se va porni construirea noii
grădinițe, proiectul de reabilitare a ansamblului arhi-
tectural Biserica Romano-Catolică «Sântul
Vendelin»”.

Întrebat în ce fel ține legătura cu oamenii din sat,
cu alegătorii, în definitiv, Dumitru-Florin Sârcă ne
răspunde: „Îi cunosc pe oameni, fiind născut aici, cu

mulți sunt prieten. Deși trăim vre-
muri în care fiecare aleargă să-și
facă existența mai ușoară, ne mai
întâlnim și mai stăm de vorbă pe di-
verse teme”.

Dumitru-Florin Sârcă este de
părere că Dudeștii Noi mai poate fi
înfrumusețată. Pe aceeași linie, își
dorește ca în comună să fie amena-
jate parcuri și locuri de joacă pentru
copii. „Este în proiect realizarea
unui asemenea parc, dar consider că
unul singur pentru toată comuna
este insuficient. Consider că s-ar
putea realiza parcuri de mai mici di-
mensiuni, dar în mai multe zone ale
localității. Nu cred că locuitorii
dintr-un capăt al satului sunt dispuși

în fiecare zi să meargă cu copiii în parc în celălalt
capăt al localității”.

Două laturi foarte importante ale vieții comunității
o reprezintă viața culturală și viața sportivă. În ceea
ce privește acest din urmă capitol, în calitatea sa de
vicepreședinte al CSC Dudeștii Noi, Dumitru-Florin
Sârcă ne spune: „Avem mai multe secții funcționale
în cadrul clubului, începând cu fotbalul. Echipa de
fotbal a reușit, în sezonul trecut, să promoveze în
Liga a IV-a Timiș. Mai avem o secție de taek-wondo,
care s-a dezvoltat destul de bine. De asemenea,

secția de șah poate fi și ea inclusă în această cate-
gorie. În paralel cu șahul, copiii din Dudeștii Noi
sunt pregătiți să deslușească și tainele jocului de Go.
O altă secție este cea de tenis de câmp. O problemă
ar fi faptul că nu mai sunt atâția copii în sat cum erau
altădată, iar asta poate afecta și secțiile clubului
sportiv. Față de situația de acum, noi, când eram
copii, profitam de fiecare prilej să batem mingea.
Găseam doi pomi, făceam o poartă și jucam fotbal.
Copiii din ziua de astăzi preferă mai bine să se joace
pe telefon decât să joace fotbal. De exemplu, înainte,
pentru a practica taek-wondo se plătea abonament.
Acum Primăria a angajat un antrenor, în cadrul CSC
Dudeștii Noi, iar părinții copiilor nu mai trebuie să
plătească abonament. Cu toate acestea, numărul
celor care vin să practice acest sport nu a crescut. Nu
știu, parcă nu vor să vină spre sport nici dacă o pot
face în mod gratuit”.

Și despre viața culturală din comuna Dudeștii Noi
consilierul Dumitru-Florin Sârcă are o părere bună.

„Întotdeauna am spus că îmi doresc să facem în
Dudeștii Noi mai multe lucruri pentru copiii
localității. Să lăsăm ceva pentru cei care vin din
urmă. Ei trebuie să beneficieze de tot ce facem noi
astăzi pentru localitate. Trebuie să găsim soluțiile
pentru a fi mereu conectați la realitățile zilelor noas-
tre și să venim de fiecare dată cu ceva nou”, a con-
chis consilierul local Dumitru-Florin Sârcă.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Portret de consilier: Dumitru-Florin Sârcă
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Având în vedere evoluţia agresivă a pestei por-
cine africane în România, în condiţiile în care gra-
dul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru
efectivele de suine, atât din exploataţiile non pro-
fesionale, cât şi din exploataţiile comerciale, vă
aducem la cunoștință că este imperios necesar să
țineți cont de următoarele aspecte:

- primele semne ale pestei porcine africane
(PPA) pot fi cu greu observate;

- simptomele pestei porcine africane (PPA) apar
mai ales în formele preacute sau acute;

- fermierii pot observa cu uşurinţă o serie de
manifestări care indică îmbolnăvirea porcilor cu
pesta porcină africană (PPA) astfel:

a) un deces inexplicabil în efectivul de porci
este semn clar că trebuie să vă alarmaţi, să rapor-
taţi situaţia atât medicului veterinar, cât şi autori-
tăţilor sanitar-veterinare;

b) febra ridicată, de circa 40-42 de grade 
Celsius, este un alt posibil semn al îmbolnăvirii
porcilor cu PPA;

c) porcii bolnavi cu PPA prezintă înroşiri ale
pielii, simptom ce poate fi sesizat mai mult la ani-
malele cu pielea deschisă. Acest simptom apare
mai ales în vârful urechilor, la coadă, pe piept şi /
sau în zona abdomenului;

d) pierderea poftei de mâncare a animalului este
un alt semn care trebuie să vă îngrijoreze;

- porcii cu PPA îşi pierd energia, devin apatici
şi înainte de deces cu 24-48 de ore își pierd coor-

donarea motrică;
- scroafele bolnave de PPA avor-

tează. Boala afectează în mod egal
masculii şi femelele, iar îmbolnăvi-
rea nu este influenţată de vârstă.

- porcii cu PPA pot prezenta stări
de vomă, diaree (uneori cu sânge)
și scurgeri la ochi.

OBLIGAȚIILE care revin cres-
cătorilor de porcine:

- să crească porcii în spaţii îm-
prejmuite, în adăposturi închise, cu
respectarea condiţiilor de igienă,
microclimat şi bunăstare; 

- să elimine posibilitatea de a
veni în contact cu porci străini de
curtea acestora, cu porci mistreţi
sau cu alţi proprietari de porci do-
mestici;

- să nu intre în adăposturile unde
sunt crescuți porcii cu încălţămin-
tea şi hainele purtate pe stradă, pe
domeniul public; este recomandată
chiar dezinfecţia la intrarea în adă-
post, prin punerea unei tăviţe cu
paie îmbibate în soluţii dezinfec-
tante;

- să nu cumpere purcei din locuri
necunoscute, fără a fi identificaţi
(cu crotalie) şi fără certificat sani-

tar-vete-
rinar de
sănătate
eliberat
de me di -
cul ve te -
rinar de liberă practică
împuternicit;

- să anunțe imediat
medicul veterinar de
apariţia oricăror semne
de boală sau mortalitate
la animalele proprii;

- să nu hrănească
animalele cu resturi ali-
mentare provenite de la
carnea de porc gătită în
familie;

- dacă există vânători
în familie care aduc
carne de mistreţ, sub
nicio formă să nu dea
porcilor apa provenită
de la spălarea cărnii sau
a resturilor de carne;

- să nu scoată scroa-
fele sau vierii din ex-
ploataţie în scopul
montei cu animale din
altă exploataţie;

- să nu folosească în
hrana animalelor iarbă
culeasă de pe câmp,
pentru că ea ar fi putut
să vină în contact cu

porci mistreţi bolnavi;
- să respecte legislaţia privind ecarisarea terito-

riului, prin predarea cadavrelor de la porcine
moarte la unitatea de neutralizare, cu sprijinul au-
torităţilor locale.

PENTRU ORICE SUSPICIUNE DE BOALĂ
TREBUIE ANUNȚAT IMEDIAT MEDICULUI
VETERINAR DE LIBERĂ PRACTICĂ CON-
CESIONAR SAU DSVSA. 

Toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi
neutralizate, iar proprietarii ai căror porci sunt
identificaţi (crotaliaţi) şi înregistraţi în Sistemul
Naţional de Înregistrare şi Identificare a Anima-
lelor vor fi despăgubiţi de către stat, la preţul de
piaţă al animalelor.

ATENȚIE!
Pesta porcină africană este cea mai periculoasă

boală la porc.
Virusul nu afectează sănătatea omului.
Nu există vaccin pentru acest virus.
Virusul este foarte puternic, mortalitatea porci-

lor fiind de 100%.
Porcul contaminat moare sigur.
În mediul extern, virusul poate rezista în fecale

timp de șase-zece zile, în produsele din porc mai
multe luni, iar în carnea congelată, mai mulți ani.
Este cel mai rezistent virus, ceea ce îl face foarte
periculos.

Măsuri pentru recunoașterea și
combaterea pestei porcine africane



pagina 5,

Elevii premianți ai Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi au
fost răsplătiți pentru truda și rezultatele lor din timpul anului
școlar cu o excursie la Băile Herculane, finanțată prin pro-
gramul ProEducația al Primăriei Dudeștii Noi.

Pe traseu am vizitat Parcul Teiuș din Caransebeș, loc de
odihnă și relaxare, apoi ne-am recules la Mănăstirea Sfântul
Nectarie din localitatea Feneș și la Biserica romano-catolică
din Orșova - cea mai nouă biserică de rit catolic, construită
pe vremea comunismului în urma inundațiilor din 1972.

În Băile Herculane am vizitat Statuia lui Hercules, izvoa-
rele cu apă minerală, podul din fontă peste Cerna care face
legătura cu Băile imperiale austriece, monument istoric  care
din păcate este închis circulației din cauza degradării sale.
Am avut timp să facem și o scurtă baie la unul dintre bazi-
nele stațiunii. Chiar dacă vremea a fost capricioasă,  ne-am
avântat să urcăm și până la vestita Grotă a Haiducilor.

Iată și câteva impresii în urma excursiei:
Dragă jurnal de vacanță...
Am fost în excursie în data de 9 iulie 2018 până în data

de 10 iulie 2018 în Băile Herculane.
Au fost multe locuri care mi-au plăcut acolo, însă îți voi

spune trei dintre locurile care m-au încântat extrem de mult.
Primul loc care mi-a plăcut foarte mult a fost în autocar.
Mi-a plăcut acolo pentru că am fost cu prietenii mei şi ne-
am distrat peste limita distracției. Al doilea loc care mi-a
plăcut a fost pensiunea unde am fost cazată. La pensiune
mi-a plăcut cel mai mult atmosfera de acolo şi faptul că a
fost amuzant. Şi ultimul loc pe care l-am apreciat a fost
piscina. Am vizitat multe locuri interesante datorită dom-
nului primar Alin Nica, căruia îi mulțumesc pentru tot ce a
făcut ca să putem merge în această excursie de vis.

Cu drag, Ienciu Adelina Mihaela

În calitate de părinte, doresc să vă mulțumesc și să vă

apreciez pentru ideea minunată pe care ați avut-o și pe care
ati pus-o în practică.

A fost privită de Eduard ca fiind un semn de apreciere și
de răsplată pentru munca depusă în anul ce tocmai a trecut,
și nu în ultimul rând, o metodă bună de încurajare pentru
ca în anul următor să dea tot ce-i mai bun.

A fost foarte încântat, deoarece a fost alături de copiii
buni din școală. I-a plăcut călătoria cu autocarul și carac-
terul deosebit al șoferului, cazarea, mâncarea, baia și
drumețiile.

Și-ar fi dorit să fi stat mai mult. Pe lângă toate
activitățile, să fi avut parte de diverse întreceri și jocuri
între ei prin intermediul cărora să se cunoască, să lege pri-

etenii și să învețe unii de la alții.
Cred că astfel de ieșiri, chiar și aici în apropiere, le-ar fi

folositoare.
Și, probabil, dacă le-ati spune la începutul anului că ele-

vii silitori vor fi răsplătiți prin ieșiri de acest gen, poate vor
fi motivați și alți copii să muncească mai mult. 

Vă mulțumimin încă o dată pentru munca și răbdarea pe
care ați avut-o în acest an școlar cu copiii noștri și vă dorim
un concediu în care să aveți parte de odihnă și multe bu-
curii.

Cu deosebit respect,
Glujdea Lenuța și Cornel

Autor: prof. Petronela TATOV

O excursie drept premiu

În perioada 5-12 februarie 2018, trei jucători dudeșteni,
Diana Anghel, Daniel Homone și Eduard Glujdea au participat
la Festivalul Internațional de Go de la Vatra Dornei. Ei au jucat
atât la turneul individual, cât și la concursul pe perechi (Diana
Anghel și Daniel Homone). Concursurile pe perechi, cu mutări
executate alternativ la aceeași tablă fără ca cei doi coechipieri
să comunice între ei, sunt o variantă răspândită de întrecere în
lumea Go-ului. Cea care s-a remarcat la festivalul din Vatra
Dornei a fost Diana Anghel, cu patru victorii din șase runde în
turneul individual și o creștere de peste 200 de puncte la coe-
ficientul GoR (echivalentul ELO de la șah), precum și un salt
de două ranguri, de la 19K la 17K. În perioada 13-14 aprilie

2018 la Sibiu s-a desfășurat Campionatul Național Individual
de Go pentru copii și juniori. Din partea Clubului Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi au participat Diana Anghel, Filip Nica,
Ingrid Turbureanu, Rafael Glujdea și Eduard Glujdea. Campio -
natul are două faze. În prima zi are loc un concurs preliminar,
la fiecare categorie de vârstă (U8, U10, U12 etc). În ziua doi
primii opt clasați de la fiecare categorie de vârstă își dispută
medaliile, pe când ceilalți jucători sunt amestecați, toate cate-
goriile de vârstă, într-un turneu general. De menționat că, la
Go, există un sistem original de atribuire a adversarilor, numit
MacMahon. Acesta, spre deosebire de sistemul elvețian de la
șah, protejează jucătorii de întâlniri cu ranguri prea depărtate.
Astfel, se pot juca turnee open cu participare extrem de
eterogenă, fără să aibă loc confruntări între jucători cu diferență
exagerată de valoare. Un alt avantaj este numărul redus de
runde, față de competițiile de șah. Dezavantajul major la un
turneu open de Go derulat în sistemul MacMahon este că se
diluează foarte mult semnificația clasamentului absolut. În
acest sistem, clasamentul este aproape înghețat, depinzând de
ranguri și coeficienți valorici inițiali. În funcție de numărul de
participanți și structura pe ranguri a concursului, poți urca sau
coborî două-trei, poate cinci poziții în clasament. Mi s-a 

întâmplat și mie, pe când participam la una dintre primele
competiții de Go, să protestez, pentru că aveam trei victorii din
trei runde jucate și, în clasamentul provizoriu, nu mă mișcasem
deloc, eram tot pe locul 41 din vreo 80 de jucători. La șah, dacă
ești în stare, poți să înfrunți orice jucător din concurs și să ocupi
orice poziție în clasament, indiferent de categoria ta. Totuși,
jucătorii de Go zâmbesc cu ironie la adresa sistemului elvețian
aplicat în marile competiții șahiste. Ei afirmă că, la șah, primele
două runde „se joacă degeaba”, din cauza diferențelor mari de
valoare între adversari. Și au dreptate, dacă ne referim la as-
pectul statistic. Dar sarea și piperul acestor confruntări inegale
la început de concurs sunt, din punctul de vedere al șahiștilor
(și al meu inclusiv), tocmai excepțiile, situațiile în care învinge
jucătorul mai slab cotat. Iar acolo unde statistica prevalează,
adică învinge jucătorul mai bine cotat, cel mai slab beneficiază
cel puțin de experiența unei confruntări de concurs cu cineva
de la care, în mod normal, ar trebui să ceară autograf. La Go
sistemele de confruntare sunt diverse. Pot fi cele clasice, mai
ales într-un turneu închis, de exemplu o finală cu număr 
restrâns de jucători, iar atunci clasamentul va avea semnificație.
Dar, dacă este un turneu mare, cu număr mare de participanți,
se aplică de obicei MacMahon și, în consecință, este semni-
ficativ procentajul realizat (nu clasamentul); de obicei se acordă
premii pentru numărul de victorii. Toată această divagație am
considerat-o necesară pentru a explica faptul că la Go un astfel
de turneu cu diferențe mari de vârstă, rang și experiență între
jucători este perfect posibil, întrucât este improbabil să vezi un
copil de 8 ani așezat față în față cu un de 15 ani – ca să dau un
exemplu. Surpriza plăcută pe care am avut-o la Sibiu a fost că
doi jucători dudeșteni s-au calificat și au jucat finalele, lucru la
care nu m-am așteptat, întrucât secția dudeșteană de Go este
înființată de curând și jucătorii dudeșteni au experiență
competițională restrânsă. S-a simțit, probabil, și faptul că
primele inițieri în Go, la Dudeștii Noi, le-am realizat încă din
2016, pe lângă antrenamentele de șah. Jucătorii dudeșteni care
ne-au făcut plăcuta surpriză au fost Filip Nica și Eduard 
Glujdea. Dacă Eduard are un stil de joc mai degrabă pragmatic,
în schimb la Filip am descoperit multă fantezie și soluții de joc
surprinzătoare. Ambele stiluri au avantajele lor, iar progresul
va depinde mai ales de consecvență. Ambii jucători au încheiat
finalele pe poziția 7, Filip la U8 și Eduard la U12.

La data de 17 iunie 2018 am organizat la Dudeștii Noi prima
ediție a Cupei Dudeștene la Go, pe echipe de câte trei jucători
(o formulă clasică, larg răspândită în lumea Go-ului). Au par-
ticipat zece echipe, formate din copii și juniori din Dudeștii
Noi, Timișoara, Giroc, Șag, Sânnicolau Mare și Recaș. Jucătorii
seniori prezenți, Dumitru Ghebaura și Cristian Bratu, s-au ocu-
pat de îndrumarea copiilor și l-au asistat pe arbitrul principal,
Cristian Neanu. A fost o întrecere reușită, o zi în care copiii,
indiferent de vârstă, au luptat cu abnegație și s-au autodepășit
pe tabla de Go. Pe primul loc în clasamentul general s-a clasat
echipa dudeșteană formată din: Daniel Homone, Rafael 
Glujdea și Eduard Glujdea. Pe locul 2 s-a clasat echipa de la
CS Unirea Sânnicolau Mare, urmată de o altă echipă

dudeșteană, formată din: Diana Anghel, Maria Irhașiu și Ingrid
Turbureanu. Pe locul 4 a terminat echipa din Giroc, urmată de
Recaș A, prima din cele două echipe recășene. Pe locul 6 s-a
clasat Dudeștii Noi C, echipă formată din Emanuel Dejeu,
Weida Chen și Rafael Ungureanu. CS Timișul Șag a terminat
pe locul 8, având jucători de vârste mici (toți trei sub zece ani)
și fiind văduvită de participarea campionului lor, Daniel 
Dobridoreanu, unul dintre cei mai buni juniori din județ. O
absență notabilă: Filip Nica, fostul finalist de la Sibiu, plecat
la un concurs de Tae-Kwon-Do. Filip a fost suplinit cu succes
de către frățiorul mai mic, Alexandru Nica. Împreună cu Rareș
Irhașiu de la Timișoara (6 ani) și Mario Ghilencea de la Sânni-
colau Mare (7 ani), Alex (în vârstă de 6 ani) a evoluat în echipa
Boboci A, clasându-se pe locul 7 din zece echipe! Sub îndru-
marea instructorului Camelia Moldovan, Alex Nica luase o
opțiune serioasă spre șah și rezolvarea de diagrame. Juca și Go,
dar nu avea o părere prea bună despre posibilitățile sale în
această direcție. A fost de ajuns însă o lecție intensivă de Go,
la antrenamentul care a avut loc cu o zi înainte de concurs, ca
Alex să prindă curaj și... mai mult decât atât... am observat într-
o fotografie făcută pe parcursul Cupei Dudeștene de Go că Alex
Nica, în partida sa cu Andra Pantiș, o talentată și experimentată
jucătoare de Go din Giroc, mai mare cu patru ani decât el, a
jucat primele patru mutări la perfecție, ridicându-se măcar la
start la înălțimea partenerei de joc! Pedagogic vorbind, era cu
totul improbabil ca Alex, la vârsta lui, să fi memorat 
deschiderea. Era una dintre multe alte posibilități de a începe
lupta. În primul rând că cei mici, cu cât sunt mai mici, cu atât
au tendința să devieze de la normă, să experimenteze fel de fel
de mutări, bune sau rele. În al doilea rând, o astfel de reușită,
adică un început de partidă care nu ar fi putut fi deosebit de cel
al maeștrilor, este legat mai ales de înțelegerea principiilor, nu
de memorie. Evident, nu am putut urmări în mod direct toate
partidele, decât pe frânturi, în timpul concursului. Dar o astfel
de descoperire, în imagini, după concurs, m-a emoționat și 
m-a impresionat în mod plăcut. Alți doi copii care s-au remarcat
la concursul de Go au fost Rafael Ungureanu și Emanuel
Dejeu, care la debutul lor într-o astfel de competiție au dovedit
că pot face față cu brio, amândoi dovedind răbdare și combati -
vitate. O prezență pitorească în concurs a fost juniorul de ori -
gine chineză, rezident în Dudeștii Noi, jucând pentru Dudeștii
Noi, Chen Weida. China este țara în care a fost inventat jocul
de Go, acum 4.000 de ani. Weida a învățat Go aici, în România,
unde jocul de Go va împlini 80 de ani vechime abia în 2020!
El a dovedit însă repede că avea gena și, literalmente, s-a
îndrăgostit de joc. Chen Weida a fost premiat la Cupa
Dudeșteană de Go, pentru rezultatul său individual (număr de
victorii). Weida urma să plece în China curând după concurs,
pentru a petrece vacanța mare acolo.

Jocul de Go, un dragon pornit în zbor acum patru milenii.
Făcând popas în Țara Soarelui Răsare, apoi rătăcind dincolo
de mări și țări. Iar un copil îl îmblânzește și îl duce înapoi acasă.

Zamfir MOLDOVAN, instructor de Go

GO – competiții 2018
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Schimbarea la Față a Domnului
este prăznuită pe 6 august. Această
sărbătoare amintește de minunea pe-
trecută pe muntele Tabor, unde Hris-
tos își descoperă dumnezeirea Sa
prin natura umană pe care și-a asu-
mat-o. Evanghelistul Matei spune:
„Și a strălucit fața Lui ca soarele, iar
veșmintele Lui s-au făcut albe ca lu-
mina” (Matei 17, 2), în vreme ce
evanghelistul Marcu spune că
veșmintele Lui s-au făcut albe ca ză-
pada (Marcu 9,3). Faptul că Evan-
ghelistul Matei spune despre chipul
lui Hristos că era „ca soarele”, iar
Luca, vorbind despre veșmintele
Sale, menționează că „erau ca ză-
pada”, ne descoperă că firea ome-
nească nu a fost absorbită de cea
dumnezeiască în Hristos, căci „ză-
pada” nu a fost topită de „soarele” din El. Amintim că firea
umană și dumnezeiască din Hristos sunt unite în chip 
neamestecat, neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit în 
Hristos.

Sărbătoarea Shimbării la Față a Domnului datează de la
începutul secolului al IV-lea, când Sfânta Împărăteasă
Elena zidește o biserică pe Muntele Tabor. Această sărbă-
toare începe să fie menționată în documente din prima 
jumătate a secolului al V-lea. În Apus, sărbătoarea 
Schimbării la Față s-a generalizat mai târziu, prin hotărârea
luată de papa Calist III ca mulțumire pentru biruința
creștinilor asupra turcilor la Belgrad, în anul 1456.

Există obiceiul ca în această zi să se facă pomenire ge-
nerală a celor trecuți la cele veșnice (Biserica Rusă). În
unele zone, de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului
se aduc la biserică struguri, care se împart credincioșilor.

Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos este

unul din cele 12 praznice
împărătești. Sărbătoarea are ca și
semnificație momentul în care
apostolii Mântuitorului, aflați pe
muntele Tabor, s-au convins că
acesta nu este doar un prooroc al
Lui Dumnezeu, ci Fiul Lui Dumne-
zeu. Pe muntele Tabor, pe când
Iisus se ruga, apostolii, moleșiți de
somn, tresar deodată la o priveliște
nemaivăzută: chipul Mântuitorului
s-a făcut altul, fața Lui strălucea ca
soarele, iar hainele Lui se făcuseră
albe ca zăpada. 

Dar, imediat, au parte de un lucru
și mai neobișnuit: în această lu-
mină, doi bărbați stau de vorbă cu
Iisus despre Patima și Moartea Sa
în Ierusalim. Este vorba despre
marii prooroci ai Vechiului Testa-

ment, Moise și Ilie. Semnificația tainică a acestei sărbători
este vederea Lui Dumnezeu și transfigurarea omului, po-
sibilitatea lui de a se îndumnezei încă din viața aceasta.
Această sărbătoare este privită și ca începutul toamnei,
această zi fiind socotită zi de hotar pentru vară. Din această
zi vremea începe să se schimbe și să se răcească. 

Schimbarea la Față mai este numită în popor și Obreje-
nia, Pobrojenia sau Probojeni. Denumirea Obrejenie vine
din slavonă, „obrejenie” semnificând transformare, schim-
bare. 

Denumirea de Probojanii vine tot din slavonă, de la ver-
bul popular „a probăzi”, semnificând a ocărî sau a certa.
Dacă denumirea în limba greacă a sărbătorii Schimbării la
Față a Domnului este Metamorphosis (Transfigurarea), iar
în limba slavonă Preobrajenie, Sfântul Antim Ivireanul o
numește sugestiv Dumnezeiasca Înfrumusețare a lui Hris-
tos. 

Schimbarea la Față a DomnuluiAdormirea
Maicii

Domnului
Adormirea Maicii Domnului, numită în

popor și Uspenia (termenul slav) sau Sfânta
Maria Mare, este cea mai veche sărbătoare în-
chinată Sfintei Fecioare Maria, deși mărturii
despre existența ei nu avem decât începând
din secolul al V-lea, când cultul Maicii Dom-
nului începe să se dezvolte foarte mult, mai

ales după Sinodul IV Ecumenic, Sinod care a
hotărât că Maica Domnului este Născătoare
de Dumnezeu.

Sărbătoarea bisericească a sfârșitului vieții
pămân tești a Fecioarei a început probabil în
Ierusalim, unde Mormântul Maicii Domnului
din Ghetsimani este și astăzi un loc de peleri-
naj. Încă din secolul al VI-lea, sărbătoarea a
fost celebrată, iar din anul 600 a fost fixată la
15 august.

Două momente diferite formează prazni-
cul: în primul rând, moartea și îngroparea
Maicii Domnului și, în al doilea rând,
înălțarea ei la cer. În Occident, sărbătoarea
este cunoscută sub numele de Înălțarea Maicii
Domnului. Textele ortodoxe au dezvoltat
tradiția conform căreia apostolii și ucenicii au
fost adunați în mod minunat din toate
colțurile lumii, pentru a fi prezenți în Ierusa-
lim la moartea Fecioarei, și că i-au îngropat
trupul în Grădina Ghetsimani; conform unei
tradiții, câțiva israeliți au încercat să întrerupă
procesiunea înmormântării. Apostolul Toma
nu a fost printre cei prezenți și, când a sosit,
la trei zile de la înmormântare, și a vrut să
vadă trupul Maicii Domnului, a descoperit că
mormântul era gol. Conform majorității tex-
telor liturgice, sărbătoarea aduce cu sine un
simț al interrelaționării diferitelor aspecte din
istoria răscumpărării și un simț al venerării lu-
crării dumne zeiești înfăptuite. 

Biserica slăvește pe Dumnezeu pentru ceea
ce a făcut și recunoaște sfințenia ei, cea care
este „Izvorul vieții și Născătoarea de Dumne-
zeu”.

Praznicul Adormirii Maicii Domnului se
bucură de o mare cinstire în rândul
credincioșilor ortodocși, având rânduită o pe-
rioadă de două săptămâni de postire, înaintea
sărbătorii, ca perioadă de pregătire duhovni-
cească pentru acest eveniment sfânt.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este sărbă-
torită de către Biserica Ortodoxă în fiecare an la data de
29 august. Acesta s-a născut în cetatea Orini, fiu al 
Elisabetei și al preotului Zaharia. I-a fost atribuit supranu-
mele de „Înaintemergătorul”, datorită faptului că a anunțat
venirea lui Hristos.

Conform Evangheliei, Irod, în cadrul celebrării zilei sale
de naștere, ordonă tăierea capului Sfântului Ioan Boteză-
torul, la cererea Irodiadei. În acea perioadă, Ioan Boteză-
torul era în temnița din Castelui lui Irod de la Maherus.
Motivul întemnițării este unul simplu: Ioan îl critica public
pe Irod pentru traiul nelegiuit de care a dat dovadă alături
de Irodiada, soția fratelui său. Urându-l până în măduva
oaselor, aceasta îi cere fiicei sale, Salomeea, să îi spună lui
Irod că dorește capul lui Ioan ca răsplată.

Irod, de teamă că Ioan Botezătorul ar putea învia, decide
ca doar trupul acestuia să fie dat ucenicilor pentru a fi în-
mormântat la Sevastia, pe când capul său a fost îngropat
de către Irodiada în curtea sa.

Conform tradiției, Sfânta Ioana este cea care a luat capul
Sfântului Ioan din curtea Irodiadei și l-a îngropat la Ieru-
salim în multele Eleonului. Acolo a rămas până pe vremea
împăraților Constantin și Elena, care au dus capul la
Emesa, Siria. Așadar, cea de-a doua aflare a capului Sfân-
tului Ioan Botezătorul a avut loc la Emesa în anul 453.

Ulterior, pe vremea luptei întreprinse împotriva icoane-
lor, capul său a fost îngropat la Comane, iar mai apoi a fost
dus de către Sfântul Ignatie la Constantinopol în anul 860.
În timpul cruciadelor, o parte a capului său a fost luată de
la Constantinopol de către latini și a fost dusă la o biserică
din Amiens.

Această sărbătoare reprezintă ultima mare sărbătoare a
anului bisericesc, având în vedere că acesta se încheie pe
31 august.

Când se vorbeşte de Sfântul Ioan Botezătorul, celor pre-
dispuşi la aprecieri pripite li se poate întâmpla să creadă

că evangheliştii văd în el doar un personaj aspru, dur şi ne-
iertător. Un sfânt cu faţa încruntată şi mâna ridicată ame-
ninţător asupra oricărui păcătos ce i-ar ieşi în cale.

Căci, spun aceştia, nu poate fi altfel cineva care strigă
conaţionalilor: „Pui de vipere!...” şi „Iată securea stă la 
rădăcina pomilor!...” (Marcu, 3, 7). Sau care, în ipostaza
justiţiarului intransigent, cu o mână ridicată, tună asupra
păcătosului de Irod Antipa: „Nu ţi se cuvine să ţii de 
nevastă pe soţia fratelui tău!” (Marcu 6, 18). Şi astfel de
exemple ale „durităţii” Înaintemergătorului s-ar mai putea
găsi.

Evangheliştii, chiar în puţinele amănunte pe care le 
surprind, ne prezintă un Ioan Botezătorul nebănuit la prima
vedere de mai puţin cunoscătorii textelor sfinte. În câteva
versete, pe deplin grăitoare, sfântul ne apare smerit, sfios,
simplu, delicat, gingaş, plin de tandreţe, afabil, îndatoritor,
bun şi afectuos, purtătorul unei mari şi discrete iubiri.

Tăierea capului Sfântului 
Ioan Botezătorul
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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

Dorel Cârpaci cu Mariana Ferar, Costel-Mladin Martinec cu
Andreea-Elena Păun, Daniel Grigor cu Roxana Burtea, 

Beniamin Turbureanu cu Lavinia-Elena Gavriș, Vasile Orszag
cu Monika-Elena Orszag

Casă de piatră!

În ultima vreme a plecat dintre noi
Ianc Rozalia (62 de ani)

Dumnezeu să o odihnească!

Anunţ
CHIRICUȚĂ CORNEL VASILE anunţă publicul interest asupra

deciziei etapei de încadrare de către APT Timiş de a nu se efectua 
evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul „Construire clădire de locuit P+M. Împrej-
muire teren”, propus a fi amplasat în comuna/localitatea Dudeştii Noi,
str. Dacia, nr. CF 401436 Dudeştii Noi, nr. Cad 401436, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul APM Timiș,  jud. Timis, localitatea Timisoara,
B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni – joi între orele 8.00-
16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la urmatoarea adresă de
internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până
la data de 31.08.2018.
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Dieta - element de valoare în
pro(laxia și terapia bolilor (11)
A. Dieta din perspectiva Bibliei și a scrierilor Ellenei G. White (11)

„Reforma sanitară este o ramură a lucrării speciale pe care o face 
Dumnezeu în folosul poporului Său...

Am văzut că motivul pentru care Dumnezeu nu ascultă mai deplin
rugăciunile servilor Săi pentru cei bolnavi este faptul că El nu poate fi
preamărit prin ascultarea rugăciunilor acestora, cât timp ei calcă legile
sănătății. Și am mai văzut, de asemenea, că reforma sanitară și instituțiile
sanitare sunt rânduite de Domnul să pregătească astfel calea, pentru ca
rugăciunile credinței să fie deplin ascultate. Credința și faptele bune trebuie
să meargă mână în mână pentru ușurarea suferințelor celor bolnavi dintre
noi și pentru pregătirea lor, ca să preamărească pe Dumnezeu aici și să fie
mântuiți la venirea Domnului”. Dietă și hrană, pag. 24.

„Mi s-a arătat că reforma sanitară este o parte din solia îngerului al
treilea și tot atât de strâns legată de aceasta cum sunt legate mâna și brațul
de corpul omenesc. Am văzut că noi, ca popor, trebuie să facem o mișcare
de înaintare în această mare lucrare. Predicatorii și poporul trebuie să lu-
creze în plin acord. Poporul lui Dumnezeu nu este pregătit pentru marea
strigare a îngerului al treilea. Ei au de făcut o lucrare pentru ei înșiși, pe
care nu trebuie să lase să o facă Dumnezeu pentru ei. El le-a dat lor lucrarea
aceasta să o facă. Ea este o lucrare pe care trebuie să o facă fiecare pentru
sine; nu poate face unul pentru altul. Având deci aceste făgăduințe, prea
iubiții mei, să ne curățim pe noi înșine de orice întinăciune a corpului și a
spiritului și să desăvârșim sfințenia în temere de Dumnezeu.

Îmbuibarea este păcatul dominant al veacului acestuia. Apetitul și poftele
robesc bărbații și femeile, întunecă mintea lor și le amorțesc simțurile
morale în așa grad, încât ei nu mai prețuiesc sfintele și înaltele adevăruri
din Cuvântul lui Dumnezeu. Pornirile josnice stăpânesc pe oameni.

Spre a fi pregătiți pentru trecerea în mărire, copiii lui Dumnezeu trebuie
să se cunoască pe ei înșiși. Ei trebuie să înțeleagă cu privire la propria lor
constituție că trebuie să ajungă în stare să exclame cu psalmistul: Îți
mulțumesc, Doamne, că sunt făcut în chip atât de înfricoșat și minunat. Ei
trebuie întotdeauna să-și țină apetitul supus forțelor morale și intelectuale.
Corpul trebuie să fie servul minții, iar nu mintea serva corpului”. Dietă și
hrană, pag. 30.

- va urma -

Au fost confirmate mai multe cazuri de
infecţie cu virus West Nile în Romania,
se arată într-un avertisment al Direcției de
Sănătate Publică.

Din cauza contextului epidemiologic
existent in Europa şi România precum şi
condiţiilor meteorogice propice dezvoltă-
rii vectorilor - temperaturi ridicate urmate
de ploi şi inundaţii în unele zone, au fost
confirmate şi în Romania cazuri de infec-
ţie cu virus West Nile.

Virusul West Nile este un potențial 
factor declanșator al unor afecțiuni grave
(meningite, encefalite, meningoencefa-
lite), principala cale de transmitere în rân-
dul oamenilor fiind înțepătura tânțarilor
infectați.

Pacienții dezvoltă simptomele după 3-
15 zile de la contactarea virusului
(înțepătura țânțarului).

Virusul nu se transmite prin atingere.
Virusul West Nile nu poate fi transmis
prin contact fizic.

Aproximativ 80% dintre persoanele in-
fectate nu prezintă simptome, însă în
cazul în care identificaţi semnele şi 
simptomele de mai jos vă recomandăm să
vă prezentaţi de urgenţă la cel mai apro-
piat cabinet medical: febră ridicată, 
durere de cap intensă.

În cazurile severe apar şi simptome 
neurologice: rigiditate a gâtului, vărsături,
sensibilitate crescută la lumină, convulsii,
frisoane, slăbiciune musculară.

Prevenirea înţepăturilor de ţânţar este
principala recomandare pentru evitarea
îmbolnăvirilor:

- evitarea zonelor infestate de ţânţari;
- evitarea zonelor din apropierea ape -

lor;
- purtarea de pantaloni lungi şi bluze

cu mânecă lungă în cazul expunerii la
zone infestate de ţânţari;

- aplicarea de creme și spray-uri repe-

lente pentru protecţie împotriva ţânţari-
lor;

- tratarea hainelor, corturilor și obiec-
telor de camping cu insecticid - a se evita
aplicarea directă pe piele;

- asigurarea măsurilor de desecare a
băltirilor de apă din jurul gospodăriilor;

- îndepărtarea recipientelor de apă stă-
tută și a gunoiului menajer;

- împiedicarea pătrunderii ţânţarilor în
casă (plase protecţie la ferestre/uşi).

Anul acesta s-au înregistrat cel puțin
șase cazuri confirmate de meningite/me-
ningo-encefalite apărute în urma infectă-
rii cu virus West Nile, fără a se înregistra
vreun deces. 

Ministerul Sănătăţii spune că aceste
cazuri sunt sporadice şi nu există riscul
unei epidemii şi recomandă autorităţilor
locale să ia măsuri de dezinsecţie în loca-
lităţi, cât mai curând posibil, pentru a pre-
veni răspândirea. 

Anul trecut opt oameni au murit în
urma infecției cu virusul West Nile. Patru
decese au fost înregistrate în Bucureşti şi
câte unul în Buzău, Brăila, Olt şi Ialo-
miţa.

La începutul lunii august, la Dudeștii
Noi a avut loc o nouă operațiune de
dezinsecție, după cele din aprilie și iulie.

Operațiunea a fost una terestră pentru
că s-a observat că este mai eficientă decât
cea aeriană. S-a acționat împotriva
țânțarilor, muștelor, omizilor.

ÎÎnn aauuddiieennţţăă llaa ddooccttoorr

Loteria îţi dă o şansă de 1 la 200.000.000 să nu te mai duci la
muncă mâine. Băutura îţi dă o şansă de 1 la 5.

Vine soţul acasă beat. Soţia îl aşteaptă în prag pregătită cu o ti-
gaie în mână, la care soţul:

- Du-te şi te culcă, nu mi-e foame!

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.

La o masă, într-un bar, stătea un nene care dădea pe gât pahar
după pahar. De fiecare dată când termină un pahar, se uita în bu-
zunarul cămăşii.

Intrigat, barmanul îl întreabă:
- De ce vă tot uitaţi în buzunarul cămăşii după fiecare pahar?
- Am acolo o poză cu nevastă-mea. Când mi se pare frumoasă,

mă duc acasă!

Cum îţi dai seama că un bărbat îşi face planuri de viitor? Când
îşi cumpără două lăzi de bere.

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

BBaannccuurrii

Țânțarul ucigaș, în România. 
Care sunt simptomele infecţiei 

cu virusul West Nile

Trei rețete de sucuri naturale
perfecte zilele călduroase

Această perioadă ne oferă o
gamă variată de fructe pline de
vitamine de care putem profita
la maxim. Cel mai bine este să
înlocuim sucurile din comerț
cu cele făcute în casă. Dat
fiind faptul că nu trebuie să fii
prea îndemânatic pentru a face
un astfel de preparat, vă pro-
punem trei rețete de sucuri na-
turale delicioase, perfecte
pentru zilele călduroase.

Portocale și rodii
Un suc răcoritor care se prepară din două portocale mari și două rodii medii stoarse

cât mai bine. Această cantitate este suficientă pentru o persoană.

Mere, lămâie, morcov și sfeclă roșie
Ai nevoie de: un măr mare, sucul de la o lămâie medie, trei morcovi și o sfeclă po-

trivită. Toate acestea se bagă la un aparat de stors fructe. În cazul în care nu aveți acest
aparat le puteți băga la blender și să lăsați puțin amestecul la decantat, apoi să scurgeți
doar sucul.

Banană, avocado, iaurt, portocală, ananas și miere
Această combinație este perfectă pentru a înlocui o masă, de preferat micul dejun.

Un sfert de avocado, un iaurt grecesc, o portocală, jumătate de banană, câteva bucățele
de ananas și miere cât considerați de cuviință. Toate acestea se bagă la un blender.


