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Început de an
școlar la Școala

Gimnazială
Dudeștii Noi
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Recompensă
pentru tinerii

sportivi dudeșteni
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Cătălin Rumega, noul
director al Clubului

Sportiv Comunal
Dudeștii Noi:

„Îmi propun ca, la
nivel de comune,
Clubul Sportiv

Comunal Dudeștii
Noi să se situeze
între primele trei

în județ”
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Anul acesta, în zilele de 26 și 27 octombrie,
cu prilejul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, patronul spiri-
tual al Bisericii Ortodoxe Române din
Dudeștii Noi, se organizează Ruga
Dudeșteană.

Primăria și Consiliul Local sunt organiza-
torii evenimentului, în colaborare cu
Asociația ProDatina. Nașii Rugii din acest an
sunt Daniel și Cristina-Florica Puican.

În prima zi de Rugă, 26 octombrie, la ora
17, la Biserica Ortodoxă Română, se va o8cia
slujba de Hram, după care se pornește Alaiul
Rugii.

Programul artistic al zilei de 26 octombrie
va 8 deschis de Ansamblul „Dudeșteana”.
Artiștii invitați ai primei zile sunt Adrian
Stanca, Ciprian Pop, Felicia Stoian, Gheorghe
Gherman, Radu Ille și Sanda Argint.

În cea de-a doua zi vor urca pe scenă Ra-
mona Vița, Petre Iancu, Adrian Chiriac, 
Miroslav Ilici, ca artiști de muzică folclorică,
precum și Lino Golden, WHAT’S UP și Band
în recitaluri dedicate tinerilor din comună.

Manifestările cultural-artistice se vor derula
la Arena Sportivă din Dudeștii Noi.

Două zile de petrecere 
la Ruga Dudeșteană 2019

În ceea ce privește proiectul pe
fonduri europene de asfaltare a
străzilor din vatra veche a satului
Dudeștii Noi, lucrări se derulează
în acest moment pe străzile 
Nuferilor și Aleea Viilor. 

Conform declarațiilor primaru-
lui Alin Nica, aceste două străzi
vor fi finalizate până la sfârșitul
lunii octombrie. 

În acest proiect mai sunt cu-
prinse străzile Gării, Livezii
(parțial) și Calea Becicherecului
și drumul până la intersecție,

străzi care vor fi asfaltate până la
sfârșitul acestui an.

În cartierul Alexia, de aseme-
nea, se speră ca până la sfârșitul
acestui an să se încheie asfaltarea
a încă cinci străzi, lucrările aici
fiind reluate.

„Acestea sunt planurile noas-
tre, spune primarul Alin Nica.
Sperăm ca și constructorii să nu
mai piardă vremea și să se înca-
dreze în graficul de lucrări stabilit
inițial”. 

A. BORBELY

Stadiul lucrărilor de
asfaltare în comuna

Dudeștii Noi

Două stații
de autobuz
în Dudeștii

Noi
Pentru a veni în sprijinul călători-

lor care folosesc mijlocul de trans-
port în comun metropolitan, Primăria
Comunei Dudeștii Noi a achiziționat
două stații (refugii). 

Acestea vor fi amplasate una în
fața Primăriei și una în fața fabricii
Rus Savitar. 

În următoarele săptămâni acestea
vor fi montate, astfel ca cetățenii care
vor aștepta autobuzul să o poată face
în condiții civilizate. (A.B.)
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Grüß Got!
Matilda Caragiu Marioțeanu:
Rumänisch für Sie, Lehrbuch
Zielgruppe: Lernende in Erwachsenenbildung und Universität.

Lernziel: Der Erwerb tragfähiger Grundkenntnisse der modernen ru-
mänischen Umgangssprache. Konzeption: Ausgangsbasis in diesem
einbändigen Lehrwerk ist jeweils ein - meist dialogischer - Lektion-
stext, aus dem die relevante Grammatik abgeleitet und erläutert wird.
Der anschließende Übungsteil dient der Festigung von Vokabular und
Strukturen und führt hin zur freien Sprachanwendung. Das Le-
hrbuch umfasst 30 Lektionen mit zahlreichen Illustrationen. Begleit-
material: Grammatik, Schlüssel, Wortschatz. (V.E.)

În anii ‘60 viitorul membru titular al Academiei Ro-
mâne a fost oaspete în satul nostru al familiilor Șaliu
(Enache), Todi, Ștefu, Pundichi, Capsali. Împreună cu
Hristu Cândroveanu făceau studii de etnografie și fol-
clor în Banat.

Matilda Caragiu Marioţeanu, lingvist şi dialectolog,
membru titular al Academiei Române, s-a născut la 20
iulie 1927, din părinţi aromâni, în localitatea Hrupişti
(Aryos Orestikon), Grecia.

În 1928 familia sa s-a stabilit în România, în co-
muna Sarsânlar, din judeţul Durostor.

În 1940, în urma cedării Cadrilaterului, familia a
luat drumul pribegiei, aşezându-se în Olteniţa, la
Bacău, apoi la Ploieşti, iar din 1947, la Bucureşti.

Matilda Caragiu Marioţeanu şi-a făcut studiile li-
ceale la Silistra, Bacău şi Ploieşti, iar în 1951 a obţinut
licenţa în filologie la Bucureşti.

În 1967 şi-a luat doctoratul cu teza „Fonomorfolo-
gie aromână. Studiu de dialectologie structurală” (pu-
blicată în 1968).

Şi-a început cariera universitară din timpul studen-
ţiei, în 1950, şi până la pensionare, în 1982, a parcurs
toate treptele ierarhiei didactice (Universitatea din Bu-
cureşti, Facultatea de Litere / Filologie / Limba şi Li-
teratura Română).

În toţi aceşti ani a susţinut cursuri şi seminarii de is-
toria limbii române, gramatică istorică, dialectologie
generală şi română (nord şi sud-dunăreană), limbă ro-
mână contemporană şi limbă română pentru străini.

De asemenea, a fost profesor invitat la universităţi
din Salzburg (1970-1973) şi Frankfurt-am-Main
(1983).

A fost editor al celui mai vechi text bisericesc aro-
mân, „Liturghier aromânesc - un manuscris anonim”
(însoţit de un studiu filologic amplu şi de un glosar),
în 1962, lucrare premiată de Ministerul Învăţământu-
lui. Printre cele mai valoroase lucrări pe care le-a sem-
nat figurează „Compendiu de dialectologie română
(nord şi sud-dunăreană)” (1975), pentru care a fost dis-
tinsă cu Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Ro-
mâne.

A alcătuit, în colaborare, o serie de manuale desti-
nate învăţării limbii române de către străini, folosite
în întreaga lume: „Cours de langue roumaine. Intro-
duction a l’étude du roumain a l’usage des étudiants
étrangers” (1967, 1972, 1978), „A Course in Contem-
porary Romanian. An Introduction to the Study of Ro-
manian” (1969, 1980), „Rumänisch für Sie. Ein
moderner Sprachkurs für Erwachsene” (I, 1976; II,
1979; I-II, 1993; I-II, 1996).

A colaborat la tratatul de „Istorie a limbii române”
şi la „Crestomaţia romanică”.

În 1993 a publicat în revistă şi apoi în volum credo-
ul său cu privire la aromâni şi aromână, cu versiuni în
franceză şi engleză, „Dodecalog al aromânilor sau 12

adevăruri incontestabile, istorice şi actuale, asupra aro-
mânilor şi asupra limbii lor”.

În 2003, în memoria fratelui său, a publicat cartea-
album „Toma Caragiu - Ipostaze”.

Membru corespondent din 12 noiembrie 1993, în
anul 2004 a fost aleasă membru titular al Academiei
Române.

În anul 2000, de Ziua Naţională a României, a pri-
mit Ordinul naţional Pentru Merit în grad de Coman-
dor, din partea preşedintelui României, „pentru merite
deosebite în dezvoltarea ştiinţei şi culturii”.

Soră a marelui actor Toma Caragiu şi a sculptoriţei
Geta Caragiu-Gheorghiţă, Matilda Caragiu Mario-
ţeanu s-a stins din viaţă la 11 martie 2009, la domici-
liul său din Bucureşti.

Dodecalogul aromânilor
1. Aromânii (macedo-vlahii) și limba lor maternă

există astăzi și de două mii de ani.
2. Aromânii sunt dintotdeauna sud-dunăreni.
3. Limba veche română (straromâna / româna co-

mună / româna primitivă / protoromâna) vorbită pe
acest teritoriu era o limbă unitară.

4. Unitatea teritoriului unde se vorbea româna co-
mună a fost scindată de sosirea slavilor între Dunăre
și Balcani.

5. Vechea limbă română s-a scindat în cele patru
ipostaze actuale ale sale: româna (daco-româna / daco-
v(a)laha), limba națională / literară a României, aro-
mâna (macedo-româna / macedo-vlaha) și meglenita
(megleno-româna / megleno-vlaha; variantă a aromâ-
nei?), vorbite în sudul Dunării, și istriana (istro-ro-
mâna / istro-vlaha), vorbită în Peninsula Istria.

6. Aromâna este limba maternă a aromânilor, care
le conferă constiința lor etnolingvistică.

7. Există  două  categorii de aromâni:
a. „autohtoni”, care locuiesc în țările balcanice

(Grecia, Albania, fosta RSF Iugoslavia, Bulgaria);
b. în diaspora sunt cei care se găsesc oriunde în

lume (în țările din Europa, inclusiv în România, în cele
două Americi, în Australia etc.).

8. Statutul aromânilor „autohtoni” locuind în țările
balcanice este cu totul diferit de acela al aromânilor
din diaspora.

9. Statutul aromânilor aflați în diaspora (în România
sau în altă parte) are specificul lui.

10. Numele aromânilor trebuie să fie aromân și ma-
cedo-vlah.

11. Aromânii sunt creștin ortodocși. Ortodoxismul
lor are specificul lui (spre deosebire de acela al româ-
nilor din nord).

12. Aromânii (macedo-vlahii) trebuie să aibă un sin-
gur scop: să-și cultive limba maternă și tradițiile lor.

Victor ENACHE

Personalități care ne-au vizitat localitatea:
Matilda Caragiu Marioţeanu
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
octombrie 2019

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local, 
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Dudeștii Noi acest talon
pentru autocitirea consumului de apă. 
Tot ce trebuie să faceţi, după completarea datelor personale, este să treceţi la rubrica
„citire contor” toate cifrele înscrise pe ceasul de apă care vă aparţine.
Taloanele completate se vor depune O SINGURĂ DATĂ, în cutia poştală specială,
amplasată la sediul Primăriei comunei Dudeștii Noi.

Numele şi prenumele:........................................................

Adresa:...............................................................................

Telefon:...............................................................................

Citire contor (metri cubi apă)..............................................

Semnătura

1) Deșeurile reziduale se colectează
în pubele de culoare verde/gri/negru și
sunt de tip:

- resturi de carne și pește, gătite sau
proaspete;

- resturi de produse lactate (lapte,
smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale (în

cazul în care nu se colectează separat);
- excremente ale animalelor de com-

panie;
- scutece/tampoane;
- cenușa de la sobe (dacă se ard și

cărbuni);
- resturi vegetale din curte tratate cu

pesticide;
- lemn tratat sau vopsit;
- conținutul sacului de la aspirator;
- mucuri de țigări;
- veselă din porțelan/sticlă spartă,

geamuri sparte;
- resturi de fructe și legume proas-

pete sau gătite;
- resturi de pâine și cereale;
- zaț de la cafea/resturi de ceai;
- păr și blană;
- haine vechi din fibre naturale (lână,

bumbac, mătase) mărunțite;
- coji de ouă;
- coji de nucă;
- cenușa de la sobe (când se arde

numai lemn);
- rumeguș, fân și paie;
- resturi vegetale din curte (frunze,

crengi și nuiele mărunțite, flori);
- plante de casă;
- ziare, hârtie, carton mărunțite,

umede și murdare;
- textile și pantofi.
2) Deșeurile reciclabile se colec-

tează în pubele de culoare albastră/gal-
benă în mediul urban, respectiv în saci
de culoare galbenă în mediul rural și
sunt de tip:

- hârtie și carton curate și mărunțite;
- plastic, metal și lemn;
- polistiren provenit de la ambalaje;
- folie (de la ambalaje).
Deșeurile reciclabile din material de

tip sticlă albă/colorată se colectează în
containere tip clopot de culoare
albă/verde, nefiind permis amestecul
sticlei cu deșeuri din materiale de tip
porțelan/ceramică.

3) Deșeurile voluminoase sunt:
- mobilier, covoare;
- obiecte mari de folosință îndelun-

gată altele decât deșeurile din echipa-
mente electrice și electronice, precum:

- calorifere fontă, calorifere alumi-
niu, uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri
de geamuri și sticlă de geam;

- comode;
- mese de cafea, de toaletă, decora-

tive, mese de scris pentru copii;
- rafturi, etajere, etajere metalice;

- canapele, paturi;
- dulapuri, birouri;
- scaune, banchete;
- oale;
- ceasuri;
- perdele, draperii;
- dulapuri de baie, suporturi pro-

soape;
- lustre, tablouri;
- obiecte sanitare, căzi, robineți, ca-

bine de duș;
- suporturi, baterii;
- chiuvete, bideuri, vase de toaletă,

lavoare, rezervoare de apă pentru vase
de toaletă;

- carpete, preșuri.
Obiectele mari de folosință îndelun-

gată, altele decât deșeurile din echipa-
mente electrice și electronice, precum
calorifere fontă, calorifere aluminiu,
uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri de
geamuri și sticlă de geam, vor fi colec-
tate doar în cadrul campaniilor de co-
lectare deșeuri voluminoase din anul
2019, iar începând cu anul 2020 aces-
tea nu vor mai fi colectate, deoarece
aceste deșeuri fac parte din categoria
deșeurilor din construcții și demolări.

4) Deșeurile periculoase sunt:
- ambalaje care conțin reziduuri de

substanțe periculoase sau sunt contami-
nate cu substanțe periculoase;

- ambalaje metalice care conțin o
matrică poroasă solidă formată din ma-
teriale periculoase, inclusiv containe-
rele goale pentru stocarea sub presiune;

- absorbanți, materiale filtrante (in-
clusiv filtre de ulei nespecificate în altă
parte);

- materiale de lustruire și îmbrăcă-
minte de protecție contaminate cu
substanțe periculoase, vopsele, cerne-
luri, adezivi și rășini cu conținut de
substanțe periculoase;

- baterii și acumulatori cu plumb,
mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii și
acumulatori nesortate conținând aceste
baterii;

- solvenți, acizi, alcali, uleiuri și gră-
simi, altele decât cele comestibile;

- detergenți cu conținut de substanțe
periculoase;

- butelii de gaz sub presiune (inclu-
siv haloni) cu conținut de substanțe pe-
riculoase;

- deșeuri din lemn cu conținut de
substanțe periculoase;

- pesticide;
- deșeuri din vopsele și lacuri cu

conținut de solvenți organici sau alte
substanțe periculoase.

Deșeurile voluminoase și pericu-
loase se colectează în containerele spe-
cial puse la dispoziție în cadrul
campaniilor de colectare a deșeurilor
voluminoase și periculoase din timpul
anului.

Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
voluminoase, periculoase

Având în vedere situația critică din co-
mună în ceea ce privește inundarea gră-
dinilor și gospodăriilor populației din
anumite zone în urma ploilor abundente
din primăvara-vara acestui an care au
provocat pagube însemnate și în urma
cărora a fost nevoie de intervenții de
urgență din partea autorităților publice
locale și a cetățenilor, din dorința de a
preveni apariția pe viitor a acestor
consecințe nedorite, constatând faptul că
unii cetățeni au astupat șanțurile de scur-
gere a apei din grădini, primarul și Con-
siliul Local au luat decizia de a ajuta
cetățenii să ridice cota terenului afectat
de inundații prin umplerea cu pământ din
decopertări sau să realizeze bălți de 
desecare sau canale de scurgere.

„Suntem conștienți de faptul că unii
cetățeni nu au posibilitatea financiară de
a suporta costurile unei lucrări de aseme-
nea anvergură, dar și de faptul că o astfel
de lucrare trebuie să fie realizată pe în-
treaga suprafață afectată pentru a avea
succes. De aceea primarul va acorda un
ajutor de urgență, în natură, tuturor per-
soanelor care au gospodării afectate de
inundații în grădini, în ordinea priorității
zonelor de risc, a gravității situației și în
funcție de situația financiară a fiecărei
familii. Totodată, se instituie obligația
pentru toți cetățenii să realizeze și să
întrețină lucrările de asanare necesare
pentru a nu ne mai confrunta pe viitor cu
evenimente nedorite de această natură.

Pentru început, se va începe cu zonele
de risc maxim, conform anexei HCL nr.
66/2019. Acestor cetățeni Primăria le va
trimite înștiințări în vederea depunerii
cererii pentru ajutor de urgență. Zonele
cu risc maxim sunt: cvartalul delimitat

de str. Carpați, Calea Sânandreiului și str.
Școlii Vechi, respectiv cvartalul delimitat
de str. Școlii Vechi, Calea Sânan dre iu lui,
str. Carpați și Calea Timișoarei”, trans-
mite primarul Alin Nica.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de
urgență acordat de primar, în termen de
5 zile de la primirea înștiințării, cetățenii
trebuie să depună la Primărie o cerere la
care să anexeze următoarele documente:

a) copii după actele de identitate ale
solicitantului și a celorlați membri ai fa-
miliei;

b) documente din care să reiasă veni-
turile familiei;

c) adeverință eliberată de Primăria
Comunei Dudeștii Noi din registrul agri-
col din care să rezulte dacă solicitantul
este proprietar/locatar, deține/nu deține
în proprietate teren agricol;

d) dacă este cazul, copii după docu-
mente din care să reiasă starea de sănă-
tate a membrilor familiei pentru a arăta
dificultățile de natură socială;

e) dacă este cazul, alte documente re-
levante care să arate dificultățile de na-
tură socială ale familiei pentru
încadrarea în condițiile de acordare a
ajutorului de urgență;

f) fotografii ale zonei afectate.
Nedepunerea unei solicitări în terme-

nul precizat anterior înseamnă că per-
soana în cauză își asumă în integralitate
costurile necesare realizării lucrării de
asanare și o va realiza în același timp cu
partea realizată de Primărie. Neîndepli-
nirea obligațiilor de realizare a lucrărilor
de asanare constituie contravenție și se
sancționează de către primar sau de către
persoanele împuternicite de acesta cu
amendă între 100 și 500 de lei. (A.B.)

Consiliul Local a aprobat
măsurile de asanare
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În dimineața zilei de 9 septembrie, la Școala Gim-
nazială Dudeștii Noi a răsunat primul clinchet de
clopoțel al anului școlar 2019-2020. Gazde pentru ele-
vii, părinții și bunicii emoționați, ca de fiecare dată în
astfel de momente, au fost prof. Petronela Tatov, di-
rectoarea instituției, Alin Nica, primarul comunei
Dudeștii Noi, părintele paroh Ionuț Cristea, reprezen-
tantul poliției române.

După intonarea imnului de stat al României și scurta
slujbă religioasă, au urmat discursurile de început de
an școlar. Primarul comunei Dudeștii Noi, Alin Nica,
i-a salutat pe cei prezenți, le-a urat succes tuturor în
noul an școlar și a reafirmat sprijinul autorităților 
locale pentru a asigura dascălilor și elevilor condiții
propice performanței.

De asemenea, a fost transmis și mesajul adresat de
către Aura Danielescu, inspectorul școlar general, cu
prilejul începerii unui nou an școlar: „Stimați invitați,
distinși dascăli, iubiți elevi, dragi părinți, deși nu sunt
alături de dumneavoastră, fiindu-mi imposibil să mă
alătur unui număr atât de mare de unități de învă -
țământ, în această frumoasă zi, în acest emoționant
moment, zâmbesc și sufletul îmi este plin de bucurie
când îmi imaginez freamătul acestei zile, emoția pe
care o resimțiți cu toții, bucuria și speranța că acest an
școlar va oferi copiilor dumneavoastră, copiilor noștri,
cunoștințe, echilibru, atitudine pozitivă, înțelegere și
respect.

Am convingerea că, mici sau mari, copiii au fost ne-
răbdători să meargă la școală, iar cei care pentru prima
dată pășesc în grădiniță sau în clasa pregătitoare, au o
bucurie extraordinară să înceapă această nouă etapă
din viața lor.

Curtea școlii, sala festivă sau orice alt loc ales de
colegii mei directori pentru a marca un nou început de
an școlar, debutul cursurilor pentru copii, e magic în
acest moment. Are un farmec aparte pentru că v-a adus
împreună, pentru că puteți privi cum se regăsesc copiii
dumneavoastră, cum emoția crește și produce bucurie
sau lacrimi uneori.

Ați visat mult la această zi, cei care ați pășit cu în-
credere în clasele sau grupele de început, ați sperat la
bine și mai bine... cei care vă aflați deja pe drumul
cunoașterii împreună cu ai dumneavoastră copii! În
mod ideal, pentru a merge la școală cu plăcere, copiii
ar trebui să găsească în dascălul din primii ani de
școală o figură apropiată oarecum de cea a părinților,
un profil care să îmbine educația și învățarea cu afec-
tivitatea. În acest mod, elevii vor privi școala drept o
prelungire firească a mediului cald de acasă și vor 
accepta să meargă într-un alt loc în care se simt bine,
protejați, iubiți.

Mă adresez dumneavoastră, dragi colegi, și vă în-
demn să le oferiți acestor copii echilibrul emoțional de
care au nevoie. Să le oferiți înțelegere, dragoste părin-
tească, să fiți corecți și echidistanți! În felul acesta, co-
piii noștri vor avea mereu o atitudine pozitivă față de
școală, iar ceea ce se întâmplă în interiorul ei va repre-
zenta mereu un start extraordinar, de care cu toții vor
trebui să profite în mod cât mai înțelept pentru
obținerea unor rezultate eficiente pe termen lung.

Doamnelor și domnilor învățători, doamnelor edu-
catoare, colegii mei din ciclul gimnazial și liceal, rolul
dumneavoastră e atât de însemnat, atât de deosebit,
atât de hotărâtor. Prin ceea ce le oferiți și cum le oferiți,
dumneavoastră pregătiți și clădiți viitorul. Veți fi cei
care în formarea acestor tineri veți avea grijă ca aceștia
să dezvolte relații echilibrate cu colegii de clasă, le veți
găsi la toți un loc în cadrul grupului, iar pentru cei care
adoptă un comportament mai dificil și sunt o provo-
care pentru dumneavoastră, nu uitați să-i luați parteneri
pe părinți, nu uitați că în mod sigur copii se comportă
așa pentru că au nevoie de atenție, de iubire, de vali-
dare. Așadar, este datoria echipei familie-dascăl să des-
cifreze adevăratele nevoi ale tânărului învățăcel. Nu
renunțați la ei niciodată!

Dragi părinți, vremurile s-au schimbat! Doriți să fiți
părinți moderni și să asigurați copilului dumneavoastră

condițiile perfecte pentru a-l ajuta să ajungă departe în
viață. Iar totul începe cu începutul... În condiții de
competivitate și în lumina ambițiilor, sunt lucruri im-
portante pe care le poate face un părinte pentru a-și
ajuta copilul să înceapă școala într-un mod potrivit și
pentru ca toată viața sa se comporte așa cum trebuie.
Este foarte simplu... copiii noștri trebuie să ne vadă ca
pe cineva căruia îi pasă foarte mult de ei, cineva care
este blând și drăguț, cineva care-i poate determina să
facă anumite lucruri pe care nu ar vrea să le facă, ci-
neva care îi face să se simtă răspunzători pentru deci-
ziile greșite pe care le-au luat fără a recurge la forță,
fără furie și ranchiună. Când copiii vor simți aceasta
combinație magică de speranță, responsabilitate, multă
bunăvoință și bunătate, se vor simți în siguranță și
iubiți.

Doamnelor director, domnilor directori,
reprezentanți ai autorităților locale, consilieri locali,
mă uit prin colegii mei inspectori sau directori... spre
dumneavoastră și... de la distanță, astăzi, vă transmit
un mare MULȚUMESC! Ați dat tot ceea ce ați putut,
ați răspuns solicitărilor venite din partea școlilor și
într-o mai mare sau mai mică măsură ați pregătit, îm-
preună cu noi, această zi, acest an școlar. Dumnezeu
să vă binecuvânteze pentru implicare, dăruire, devo-
tament!

Închei mesajul meu spre dumneavoastră, adresându-
mă, la final, tuturor și parafrazând cuvintele unei per-
soane dragi mie! «Educația nu este ușoară. Și nici nu
trebuie să fie ușoară. Educația presupune sacrificii,
uneori lacrimi, eforturi intelectuale și materiale,
muncă. Foarte multă muncă! Și toate acestea pentru că
școala trebuie să rămână ultima redută în fața nonva-
lorii și a mediocrității. Dacă ne vom apăra cu entu-
ziasm și credință reduta, vom putea oferi României un
viitor».

Vă urez tuturor un nou an școlar cu putere de
muncă, un an în care să fiți capabili să munciți zâm-
bind, să oferiți cunoștințe și să primiți satisfacții prin
rezultatele obținute de copii, să vă înțelegeți rostul în
construirea valorilor fundamentale ale acestei țări,
căci, doar astfel, la finele lui, veți putea culege
performanța și laurii!”.

Anul acesta, la Școala Gimnazială Dudeștii Noi vor
învăța 261 de elevi, în timp ce la ciclul preșcolar sunt
înscriși 79 de copii.

Dascălii și diriginții din acest an școlar de la Școala
Gimnazială Dudeștii Noi sunt următorii: clasa pregă-
titoare A - Corina Lorent, clasa pregătitoare B - Corina
Mitroi, clasa I A - Monica Grigoraș, clasa I B - Liliana
Pavlov, clasa a II-a A - Geta Nica, clasa a II-a B - Ioan
Leban, clasa a III-a - Mirela Calescu, clasa a IV-a -
Emilia Bănuț, clasa a V-a - Camelia Danciu, clasa a
VI-a - Viorelia Petruț, clasa a VII-a - Andreia Scorțan,
clasa VIII-a - Adina Otînjac.

La grădiniță, structura educațională pentru anul
școlar 2019-2020 este următoarea: grupa mică - Neli
Titilia, Andra Pîrnuță, grupa mijlocie - Simina Borciu,
Aura Dolocan, grupa mare - Tamara Niță, Maria
Moroșanu. (A.B.)

Început de an școlar la Școala
Gimnazială Dudeștii Noi
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De la 1 octombrie, noul director al Clubu-
lui Sportiv Comunal Dudeștii Noi este Cătă-
lin Rumega. Fost fotbalist de performanță,
acesta și-a început practic activitatea, luând
pulsul clubului cu câteva săptămâni înainte
de a-și prelua mandatul.

Cătălin Rumega este timișorean, a jucat
fotbal de performanță, apoi s-a apucat de an-
trenorat și s-a implicat pe partea de organi-
zare a competițiilor. Ca fotbalist, printre cele
mai importante echipe, a evoluat la Politeh-
nica Timișoara, UMT și Electrica Timișoara.
Ca antrenor a activat la Electrica Timișoara,
începând din anul 2008.

Este absolvent al Facultății de management
turistic și comercial, are studii de admi -
nistrație publică și este licențiat în științe eco-
nomice. Are licență de antrenor la nivel de
copii și juniori. În prezent, este cursant al
școlii de antrenori.

„Faptul că întotdeauna mi-am dorit să am mai multe
atribuții - ne spune Cătălin Rumega -, m-a determinat
să mă prezint la concursul pentru postul de director al
Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi. Mi-am dorit
să ajung la un club la care să am o mai mare putere de
decizie asupra aspectelor de organizare, de antrena-
mente, de tot ce ține de activitatea sportivă. Vreau să
le transmit oamenilor cu care lucrez ideile mele și să
le punem în aplicare. Până acum, unde am activat, îmi
transmiteam mai departe ideile, însă nu eram eu per-
soana care lua deciziile în totalitate”.

CSC Dudeștii Noi este un club diferit față de cele
la care a activat până acum Cătălin Rumega. „Aici, la
Dudeștii Noi, sunt mai multe ramuri sportive în cadrul
clubului. Dar eu sunt convins că vom face o treabă
bună. Din câte am observat până acum, clubul este
foarte bine organizat. De exemplu, la secția de fotbal
avem trei grupe de copii. Pe lângă aceasta mai avem
secții de șah, taekwon-do, tenis de câmp, go. Urmează
să organizăm și o secție de tenis de masă”, continuă

Cătălin Rumega. 
Probabil, dacă se dorește, în luna martie a anului vii-

tor s-ar putea pune bazele unei echipe de handbal, reîn-
nodându-se astfel tradiția pe care Dudeștii Noi a avut-o
în acest sport. După o pregătire de bază de trei luni,
viitoarea echipă ar putea evolua în sezonul
competițional 2020-2021. Ideea inițială a directorului
Cătălin Rumega este aceea de a se pune accent pe han-
dbalul feminin, acesta având un mai mare impact asu-
pra viitoarelor sportive, atât prin prisma echipei
naționale a României, cât și prin echipele de club care
reprezintă acest sport în elita handbalului european.
Totul depinde însă de baza materială, iar aceasta în-
seamnă ca sala de sport să fie finalizată și dată în
folosință. „Eu spun că trebuie să acționăm cu răbdare
și să facem lucrurile așa cum trebuie. Dacă vom reuși
să facem o selecție bună pentru secțiile clubului, atunci

cu siguranță vor veni și rezultatele. Eu îmi propun ca,
la nivel de comune, Clubul Sportiv Comunal Dudeștii
Noi să se situeze între primele trei în județ. Consider
că, având organizare și fiind perseverenți, se pot face
lucruri frumoase. Avem sprijinul autorităților locale și
sper ca la nivel de sportivi să existe ambiția de a face
performanță aici, la Dudeștii Noi”, ne mai spune Că-
tălin Rumega.

Repere ale carierei
Legătura lui Cătălin Rumega cu antrenoratul s-a

produs de tânăr. Acesta rememorează: „Jucam la Elec-
trica și s-a desființat echipa de seniori. Jucătorilor care
aveau, să spun așa, o cotă mai bună ni s-a propus să
rămânem în cadrul clubului ca antrenori la echipele de
copii. Eu am fost de acord, cu condiția ca primul an să
fie de acomodare, să văd dacă mă descurc și dacă îmi
place. Am luat copii de clasa a VI-a, a VII-a, iar într-
un an am ajuns să lupt de la egal la egal cu echipe pre-
cum Poli sau LPS Banatul. Am continuat apoi să am
grupe foarte bune, să am rezultate pe plan intern și
internațional. La copii și juniori am participat, ca
rezonanță, la Fragaria Cup, unde am luat locul patru.
Este vorba de un turneu internațional la care participă
peste 250 de echipe anual. Eu am fost cu o grupă de
copii născuți în 2003. Am mai luat un loc doi cu o
grupă de copii născuți în 2005 și un loc întâi în anul
2018. Am mai obținut, la nivel național, un loc trei. În
aceste competiții, mai ales la nivel internațional, am
jucat la nivel foarte înalt, cu echipe de top din Europa.
De când antrenez am avut posibilitatea să înfrunt
echipe precum Inter Milano, Villareal, Sahtior Donețk,
Dinamo Kiev, Dinamo Minsk, Tatran Preșov, Voievo-
dina Novi Sad, Partizan Belgrad. În plus, la nivel de
vârstă de 13-14 ani sunt foarte multe cluburi mari care
au, vorbind de fotbal, în special, dar la fel se întâmplă
și la alte ramuri sportive, colaborări cu cluburi mai
mici. Așa s-ar putea întâmpla și la Dudeștii Noi, unde
copiii pot crește până la această vârstă, iar dacă au per-
spective de performanțe să fie atrași de cluburi mai pu-
ternice. Ce pot să spun este că am experiența turneelor
interne și internaționale, în calitatea mea de antrenor
la clubul Electrica”. 

Anton BORBELY

Cătălin Rumega, noul director al Clubului Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi:

„Îmi propun ca, la nivel de comune,
Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi 
să se situeze între primele trei în județ”

Recent s-a desfășurat Taekwon-Do International
Open la Oradea. CSC Dudeștii Noi a participat pentru
a doua oară la această competiție. La prima participare,
a ocupat locul al treilea, iar în acest an a reușit să se

claseze pe prima poziție. Pentru această performanță,
12 dintre sportivii antrenați de Victor Leahu au primit,
din partea Primăriei Comunei Dudeștii Noi, premii în
bani. Suma totală acordată drept recompensă a fost de

5.625 de lei.
Iată în continuare re-

zultatele obținute de
sportivii dudeșteni la
Oradea: David Cutlac
(locul 3 - luptă, locul 2 -
tull), Mădălina Lucaci
(locul 1 - luptă, locul 3 -
tehnici speciale), Leo-
nard Orszag (locul 3 -
luptă, locul 2 - tull), Da-
rius Pop (locul 1 - luptă,
locul 3 - tull), Filip Nica
(locul 2 - luptă, locul 1 -
tull), Giulia Pop (locul 1

- tull, locul 1 - luptă), Floriana Mitru (locul 1 - luptă,
locul 1 - tull), Florina Bireș (locul 3 - luptă, locul 2 -
tull), Daniel Pop (locul 1 - luptă, locul 1 - tull), Darian
Borciu (locul 3 - luptă, locul 2 - tull), Diana Cutlac
(locul 2 - luptă, locul 3 - tull), Denis Orszag (locul 2 -
luptă, locul 1 - tull). (A.B.)

Recompensă pentru tinerii sportivi dudeșteni
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În data de 8 septembrie prăznuim Nașterea
Maicii Domnului. Lipsa informațiilor legate de
nașterea și viața Maicii Domnului ne descoperă
discreția și smerenia Fecioarei Maria. Este
prima sărbătoare cu cruce roșie din noul an bi-
sericesc, care a început în 1 septembrie.

Informațiile despre Nașterea Maicii Domnu-
lui sunt luate din scrieri necanonice sau apo-
crife, precum Protoevanghelia lui Iacov, o
lucrare iudeo-creștină din secolul al II-lea. Din
această scriere aflăm că Ioachim și Ana erau
înaintați în vârstă și lipsiți de copii. Deși bă-
trâni, stăruie în rugăciune ca Dumnezeu să le
dăruiască un copil.

Dumnezeu le ascultă rugăciunea și, astfel,
Ana o naște pe Maica Domnului.

Nașterea Maicii Domnului aduce bucurie la
toată lumea, după cum vestește troparul închi-
nat acestei sărbători. Dacă Eva a adus în lume
blestemul, Maria a adus binecuvântarea; dacă
Eva a adus în lume moartea, Maria a adus Viața
cea adevărată; dacă Eva s-a făcut pricinuitoare
a căderii, Maria, prin ascultare și smerenie, a
devenit pricină a binecuvântării și a bucuriei.

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este
prezentă și la copții egipteni, și la iacobiții si-
rieni, separați de Biserica Ortodoxă după Sino-
dul al patrulea ecumenic (451). De aici reiese
că sărbătoarea era deja în uz și la ei înainte de
această despărțire. Începutul ei trebuie stator-
nicit între Sinodul III ecumenic (431) și Sino-
dul IV ecumenic (451).

În Apus, sărbătoarea a fost adoptată în timpul
Papei Serghie I (687-701). În secolul al VI-lea,
Sfântul Roman Melodul a compus condacul și icosul
acestui praznic, iar în secolul al VIII-lea, Sfântul Ioan
Damaschin a alcătuit Canonul ce se cântă la slujba
Utreniei. Data de 8 septembrie, aleasă pentru prăz-
nuire, reprezintă ziua sfințirii unei biserici închinată

Maicii Domnului la Ierusalim, de către împărăteasa
Eudoxia, la începutul secolului al V-lea.

Numele de Maria provine din ebraicul Aia, care
înseamnă „Domn” și se tâlcuiește „Doamna”, deoa-
rece ea domnește și stăpânește peste cele cerești și
pământești ca Maică a Lui Dumnezeu.

Nașterea Maicii Domnului

În data de 14 septembrie, în cursul fiecărui an bi-
sericesc, prăznuim Înălțarea Sfintei Cruci. În această
zi sărbătorim aflarea Crucii pe care S-a jertfit Hristos
și înălțarea ei de către episcopul Macarie al Ierusali-
mului în fața poporului, în 14 septembrie anul 335.
Un alt eveniment pe care îl sărbătorim în această zi
este și aducerea Sfintei Cruci de la perși la Ierusalim,
în anul 629, de către împăratul Heraclius.

Potrivit tradiției, în vremea împăratului Constantin
au fost descoperite trei cruci. Neștiindu-se care este
Crucea Lui Hristos, acestea au fost atinse de trupul
unei femei moarte. Aceasta a înviat atunci când a fost
atinsă cu Sfânta Cruce.

La început, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci avea
un caracter local, serbarea ei fiind limitată doar la Ie-
rusalim. Cu timpul, sărbătoarea s-a generalizat, încât
în secolul al VI-lea era întâlnită în toata Biserica de
Răsărit.

Istoria Sfintei Cruci
În anul 614, racla cu lemnul Sfintei Cruci a fost

furată de perși și dusă la Ctesifon. Împăratul Hera-
clius o readuce la Ierusalim, în martie 630, și o de-
pune în Biserica Sfântului Mormânt. Începând cu
anul 1187, când episcopul Bethleemului ia Sfânta
Cruce în bătălia de la Hattin, nu mai avem informații
despre ea.

Astăzi, din Sfânta Cruce se mai păstrează frag-
mente în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim,
la Roma, în Franta (Saint Sernin de Toulouse; Capela
„La Vraie-Croix” din Morbihan, Bretania; Anjou),
Veneția, Constantinopol, Germania (Limburg an der
Lahn), Belgia (Colegiul „Sfânta Cruce” din Liege),
Spania (Santo Toribio de Liebana) etc. Nu trebuie
uitat că fragmentul cel mai mare din Sfânta Cruce se
află la Mănăstirea Xiropotamou din Muntele Athos,
fragment care a fost adus spre închinare în anul 1992
și în țara noastră. Înălțarea Sfintei Cruci se serbează
cu post, pentru că ea ne aduce aminte de patimile și
moartea Mântuitorului.

Înălțarea Sfintei Cruci

O primire
meritată

Un ţăran, om bun la suflet, avea obiceiul să
spună tuturor:

- Vedeţi cum e lumea asta? Cei mari au de
toate şi sunt primiţi oriunde cu mare pompă, în
timp ce pe noi, cei simpli, nimeni nu ne bagă în
seamă. Cum de este posibil aşa ceva, cum de se
poate una ca asta? Vom ajunge noi pe lumea cea-
laltă şi vom vedea cum o fi şi acolo ...

Azi aşa, mâine aşa, până când omul nostru a
visat într-o noapte ceva nemaipomenit: se făcea
că murise şi ajunsese la Poarta Raiului. Acolo,
ce să vezi, veselie multă, îngeri adunaţi să-1 în-
tâmpine pe noul sosit, bucurie mare! Omului nu-
i venea să-şi creadă ochilor. Atâtea pregătiri doar
pentru el, un simplu creştin. Oricum, era fericit
că urma să intre în rai, nici n-ar fi sperat şi la o
asemenea primire. Dar, când să intre pe poarta
aceea minunată, înconjurat de tot acel alai, un
înger se apropie de ţăranul nostru şi îi spuse:

- Omule, nu poţi intra pe aici, du-te ceva mai
încolo şi vei găsi o portiţă mai mică, păzită de un
înger. Intră pe acolo şi, mai târziu, ne vom reve-
dea în grădinile minunate ale Raiului.

- Atunci pentru cine sunt toate aceste pregă-
tiri? - a mai întrebat omul mirat.

- Ei, aşteptăm pe un boier care a murit odată
cu tine şi care, din clipă în clipă, trebuie să
ajungă aici. Pentru venirea lui este sărbătoare şi
ne pregătim să-1 întâmpinăm cum se cuvine.

- Bine, îngerule, dar cum se poate una ca asta?
Cât am trăit în lume, am văzut nedreptăţi multe,
dar şi aici, cum de e cu putinţă? De ce el, fiindcă
este boier, trebuie primit cu atâta fast? Contează
că el are bogăţii şi eu nu?

- Omule, pentru a te mântui nu contează ce ai
avut - fie că ai fost sărac, fie bogat - ci ceea ce ai
făcut cu tot ce Dumnezeu ţi-a dăruit. Dacă ai fost
sărac şi ai ştiut să împărţi şi celorlalţi din puţinul
de care ai avut parte, te vei mântui negreşit.

Dacă ai fost bogat, cu atât mai mult ai fi putut
dărui cu drag celor mai necăjiţi decât tine. Fie că
eşti sărac sau bogat, important este să rămâi om.

- Dar atunci, dacă şi eu şi boierul vom intra în
rai, pentru ce este venirea lui aşa o sărbătoare?

- Omule, creştini ca tine, vin aici în fiecare zi,
cu miile şi sunt bine primiţi cu toţii. Dar un boier
de când n-a mai ajuns şi aici, în rai...

Sărac sau bogat, oricine poate fi bun şi darnic,
din atât cât are. Cel bogat cu atât mai mult ar tre-
bui să dea milostenie. 

Şi fiecare din noi este bogat, în felul; căci ori-
când putem găsi pe cineva mai sărman decât noi,
pe care să îl ajutăm. Dacă vom fi egoişti şi zgâr-
ciţi, ce folos vom avea? Cine a văzut vreodată
un om rău sau zgârcit care să fie fericit?

„Eşti bogat? Foarte bine! Eşti zgârcit?
Foarte rău! (...) Nu bogaţii vor fi osândiţi, ci
cei ce slujesc bogăţiei”. (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
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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

Farmacie Veterinară și Pet-shop
Calea Sînandreiului nr. 2

din Dudeștii Noi vă așteaptă
cu o gamă largă de medica-

mente și hrană pentru anima-
lele de companie și de rentă.

Vă așteptăm!
Program de lucru 
Luni-Vineri: 10-18

Sâmbătă: 9-14
Duminică închis

Număr de telefon: 
0757-018.815

Persoană  zică 
autorizată

Dacă aveți nevoie de:
- Instalații electrice

- Instalații de alarmă
- Instalații de avertizare 

la incendiu
- Instalații camere video
Telefon 0723-321.452

,
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În perioada 25-31 august, la Gura Humorului, în
județul Suceava, s-a desfășurat tabăra „English is
fun...tastic!”. La aceasta au participat 25 elevi ai Școlii
Gimnaziale din Dudeștii Noi, însoțiți de trei cadre di-
dactice: prof. Mirela Calescu, prof. Liliana Pavlov și
prof. Georgeta Nica. 

Transportul cu trenul a fost decontat prin interme-
diul programului PROEDUCAȚIA 2019, iar costurile
cu cazarea, masa și activitățile au fost suportate de
părinți. 

Au alternat activitățile în limba engleză susținute de
tineri din Marea Britanie cu activități recreativ-distrac-
tive.

Copiii din Dudeștii Noi nu s-au plictisit în orele pe-
trecute în tabăra din Moldova, având un program ex-
trem de variat de activități. Spre exemplu, după ce s-au
stabilit programul și regulamentul taberei, au trecut la
jocuri de interior, au participat la campionate de fotbal,
airsoft, tenis de masă, volei, badminton și trasul sforii. 

De asemenea, au mai fost plimbări cu mocănița,
concursuri de karaoke și discotecă, s-au dat cu tiro-
liana și au participat la activități de pictură ori au „lup-
tat” în cadrul unui concurs de paintball.

Dintre excursiile organizate în zonă o amintim pe
cea de la Suceava - unde au vizitat Observatorul As-
tronomic, Muzeul Satului Bucovinean și Cetatea de

Scaun a Sucevei -, precum și pe cea de la Mănăstirea
Voroneț.

Șederea la Gura Humorului s-a încheiat cu
tradiționalul foc de tabără.

Și tot ca o recompensă pentru elevi, de data aceasta
pentru cei din ciclul gimnazial, cei care consideră că
au înclinații spre scris, vor avea posibilitatea să devină
jurnaliști la ziarul local „Dudeșteanul”. (V.T.)

Tabăra de vară „English is fun...tastic!”

Reviriment al fotbaliștilor
de la CSC Dudeștii Noi 

în Liga a IV-a
După două „dușuri reci” în primele două etape ale sezonului 2019-2020

al Ligii a IV-a Timiș, echipa de fotbal a CSC Dudeștii Noi a revenit pe căi
victorioase, reușind să se echilibreze și să urce în clasament.

Astfel, în următoarele cinci etape care au urmat, fotbaliștii pregătiți de
Valentin Miculescu nu au mai cunoscut înfrângerea, reușind patru victorii
și un rezultat de egalitate. 

Aceste rezultate a adus echipa din Dudeștii Noi pe poziția a cincea a cla-
samentului Ligii a IV-a, cu un total de 13 puncte, cu doar patru mai puține
decât echipa clasată pe primul loc, ACS Carani.

Prima victorie din acest sezon a fost înregistrată în etapa a treia a cam-
pionatului, în deplasare, pe terenul celor de la AS Progresul 1906 Ciacova,
o echipă care a făcut o figură destul de frumoasă în ediția trecută. 

De data aceasta, însă, fotbaliștii din Dudeștii Noi nu le-au dat nici o șansă
adversarilor, impunându-se cu scorul de 5-1.

Prima victorie pe teren propriu din acest campionat a venit în etapa a
patra, „victimă” fotbaliștilor dudeșteni căzând Cocoșul Orțișoara, care a
plecat acasă cu o înfrângere la scor de neprezentare: 3-0 pentru CSC
Dudeștii Noi.

Una dintre formațiile care au început în trombă sezonul a fost nou-pro-
movata CS Phoenix Buziaș. Aceasta a fost adversara fotbaliștilor din
Dudeștii Noi în etapa a cincea. 

În partida disputată la Buziaș, însă, CSC s-a impus la limită, scor 2-1.
Următoarea victorie a fost tot una la limită, pe teren propriu, în etapa a

șasea, CSC Dudeștii Noi trecând cu 1-0 de AS FC Rapid Săcălaz.
În fine, prima remiză din acest sezon s-a înregistrat în deplasarea de la

Peciu Nou, acolo unde CSC și AS din localitate au încheiat fără gol, scor
0-0. (A.B.)


