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TTuurrnneeuu ddee
tteenniiss ddee ccââmmpp

Copiii înscriși în cadrul secției de tenis de
câmp a Clubului Sportiv Comunal Dudeștii
Noi se vor întrece, în 21 decembrie, într-o
competiție ce va fi dotată, de asemenea, cu
trofeul „Cupa Crăciunului”. Organizatori sunt
Primăria, Consiliul Local și Clubul Sportiv
Comunal Dudeștii Noi. (A.B.)

1 Decembrie -
Ziua Națională

a României, 
celebrată de
elevii Școlii
Gimnaziale

Dudeștii Noi
pagina 4

Ca în fiecare an, în seara zilei de 5 decembrie, în Ajun
de Sfântul Nicolae, copiii din Dudeștii Noi au fost

așteptați la Casa de Cultură pentru aprinderea bradului de
Crăciun.

A fost un eveniment deosebit, care a dat startul mani-
festărilor dedicate sărbătorii Crăciunului și Anului Nou.

De asemenea, în 1 decembrie, cu ocazia Zilei
Naționale a României, s-a aprins și iluminatul festiv de
sărbători în localitate, astfel că Dudeștii Noi devine, după
lăsarea întunericului, un loc feeric, care ne aduce mai
aproape de magia sărbătorilor de iarnă.

A. BORBELY

Feerie de Crăciun 
la Dudeștii Noi

Rapsodiile neamului
au răsunat 

de 1 Decembrie 
la Dudeștii Noi

ppppaaaaggggiiiinnnnaaaa  5555

Foc de arti+cii în
noaptea dintre ani

Locuitorii comunei Dudeștii Noi sunt așteptați
în centrul localității, în noaptea dintre ani, pentru
a sărbători împreună trecerea în 2020.

Nu va lipsi, la miezul nopții, tradiționalul foc
de artificii. Aveți, așadar, toate motivele să vă
aflați în centrul comunei în noaptea de Revelion
pentru a ne ura împreună „La mulți ani!”.
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MESAJE LA NAȘTEREA DOMNULUI
Mesaj 

de Crăciun
„Și între dobitoace
Pe fânul cel uscat
Născut-a Preacurata
Un mare Împărat”

Ne apropiem, de marele praznic al nașterii Mân-
tuitorului Iisus Hristos, moment sau eveniment
care ne aduce fiecăruia dintre noi sentimente și

trăiri speciale.
Pregătirea pe care fiecare o facem în felul nostru, așa după cum am înțeles și

știm că trebuie să ne găsească Hristos care vine în lume pentru  noi și frumusețea
obiceiurilor conferă acestei sărbători o frumusețe aparte. Nădăjduim că lumina
stelei care i-a călăuzit pe magi spre ieslea lui Iisus ne va lumina și nouă calea
pentru a putea ajunge să- L cunoaștem pe Marele Împărat.

Vă dorim ca Sfintele Sărbători să vă găsească sănătoși, cu sufletul curat, trăind
în pace alături de cei dragi!

Iar în  anul care vine 
Să vă fie mult mai bine
La mulți ani!

Preot Ionuț CRISTEA, 
parohul Bisericii Ortodoxe Române Dudeștii Noi

Sărbătorind Crăciunul -
cu sau fără Dumnezeu?
Se poate formula o astfel de întrebare? Are

sens?
În mod autentic și normal, a serba CRĂCIU-

NUL înseamnă a serba și a FACE PREZENTĂ an
de an BUCURIA NAȘTERII LUI ISUS din Fe-
cioara Maria în urmă cu peste două mii de ani, prin
care s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu de la
începutul lumii, că va trimite un urmaș al femeii,
care să zdrobească capul șarpelui infernal, adică
să sfarme cătușele numite păcat, prin care diavolul
înrobise omenirea prin înșelăciunea de la început.

Pe salvatorul promis și așteptat lumea l-a denumit MESIA, adică Mântui-
torul, iar la Betleem îngerii au vestit exact așa: Vă anunțăm o BUCURIE
MARE: vi S-A NĂSCUT MÂNTUITORUL!

Așadar, CRĂCIUN înseamnă retrăirea bucuriei de a fi eliberați de cătușele
duhului rău, care sunt păcatele, și de a-l îmbrățișa cu suflet purificat pe 
PRUNCUL ISUS, sau, poate mai bine spus, să-l lăsăm pe dânsul să ne
îmbrățișeze. 

Iar acest lucru se poate realiza prin spovadă, adică printr-o mărturisire sin-
ceră, completă, pătrunsă de căință și de hotărâre, de îndreptare de greșelile
care ne despart de Dumnezeu, urmând cuvântul lui Cristos transmis de apos-
toli: „Cui veți ierta păcatele, vor fi iertate!”.

Apoi primindu-l pe Isus în Sfânta Împărtășanie sau Comunicătură îl
îmbrățișăm pe Isus în inima noastră asemenea Sfintei Fecioare la Betleem,
căci el ne-a spus: 

Cine se hrănește cu trupul meu, acela rămâne în mine și eu rămân într-însul!
Acesta este adevăratul Crăciun, adevărata reînnoire a bucuriei venirii lui

Isus de la  Betleem.
Oare la întrebarea „Cum serbați Crăciunul?”, câți creștini vor răspunde

„Primindu-l pe Isus”, adică „cu Dumnezeu”?
În schimb la aceeași întrebare un răspuns aproape generalizat se referă la

tăierea porcului, cumpărături de alimente, haine, cadouri, brazi, beculețe, or-
namente argintii în case, pe fațade, deasupra sau pe marginea străzilor, împo-
dobirea feerică a piețelor orașelor și satelor, aglomerate cu gherete sau căsuțe
pline de delicii culinare, cu vin și țuică fiartă, apoi concedii și vacanțe, pentru
unii cu posibilități călătorii sau șederi în stațiuni celebre din țările calde sau
la schi în ținuturi muntoase, declanșări spectaculoase de iluminări publice,
artificii  nenumărate, concerte și mai ales moși, moși, moși crăciuni și
crăciunițe, bucurii pentru copii și pentru adulți, colinde, vizite și surprize re-
ciproce etc., etc.

Toate bune și frumoase în perioada mai posomorâtă, rece și deseori cețoasă
de iarnă. 

Căci oamenii au dreptul să aibă și vacanțe sau concediu, să mai aibă pauze
de odihnă, varietate și bucurii în decursul unui an, care poate că îi uzează cu
destule eforturi, griji și necazuri de tot felul, cu eșecuri și dezamăgiri. Nu-i
nimic de reproșat, dacă nu se exagerează cu abuzuri. 

Toate bune și frumoase! 
Dar unde este Dumnezeu într-o astfel de desfășurare a sărbătorii CRĂCIU-

NULUI, care ar trebui să însemne o sărbătoare a întâlnirii cu Isus?
Nu este justificată întrebarea: Crăciun cu sau fără Dumnezeu?
Noroc că în această avalanșă de oferte de satisfacții pur materiale sau

trupești, care deviază atenția multor creștini de la adevărata semnificație a
NAȘTERII DOMNULUI, mai apar și ceva raze mângâietoare auzind de multe
inițiative de acțiuni de ajutorare a copiilor abandonați, a celor fără adăpost, a
celor cu handicap, a caselor de bătrâni, a celor bolnavi, singuratici,
defavorizați sau părăsiți.

În această privință Isus spune: Astfel de fapte bune sunt o formă de a ne în-
tâlni și a-l primi pe EL însuși. Pe Isus Cristos.

Iubiți creștini și oameni de bunăvoință! Câte Crăciunuri am serbat până
acum  cu Dumnezeu și câte fără? 

De sărbătoarea cea mare a NAȘTERII DOMNULUI la Betleem și în su-
flete, vă doresc să aveți bucuria de a o serba cu Dumnezeu și el să vă
însoțească pretutindeni cu toate cele bune și în anul care vine!

Pr. paroh Bonaventura DUMEA

Dorim ca Nașterea Domnului Isus să vă aducă în
suflet lumină și căldură.

Sărbători fericite și să aveți parte de bucurii în
noul an.

Sărbători binecuvântate!
Pastor Daniel PURA, 

Biserica Penticostală Maranata Dudeștii Noi

În noaptea sufletelor noastre
A strălucit steaua divină

Şi îngerii ne-aduc din ceruri
Iubirea sfântă în lumină.

În inimă pătrunde tainic
Divinul cânt şi bucuria,

Duhul se-nalţă, se sfinţeşte
Simţind că s-a născut Mesia.

Azi Tatăl cel ceresc ne-arată
Cât e de sfânt, de blând şi bun,

Dându-ne jertfa ispăşirii
Şi mântuirea prin Crăciun.

Azi mila cea nemărginită
Coboară-n lume-n pruncul sfânt

Să vindece, să miluiască
Şi să sfinţească pe pământ.

Cerul şi-a pus podoabă sfântă
Şi tot pământul e-n lumină.
E noaptea nopţilor. E taina
Ce-a întrupat mila divină.

De peste tot lumini şi cântec
Ne-aduc o veste minunată,
Ce n-a mai fost şi n-o să fie
Pe-această lume niciodată.

Iisus din veşnicia slavei
Se face rob, azi, când coboară
Spre a se naşte prunc în iesle,
Smerit în braţe de Fecioară.

Chipul uman se resfinţeşte
Purtând la pieptu-i pe Mesia,
Şi-i mai presus ca Heruvimii

În fecioria sa Maria.

Cerul a-mbrăţişat pământul
Şi bucuriile iertării

Le cântă îngerii din slavă
Şi prunci-n slovele cântării.

NNiiccoollaaee MMIIRREEAANN

În noaptea sufletelor
noastre
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
decembrie 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

Trichineloza, un parazit 
ce vă pune viața în pericol

Este perioada în
care se sacrifică por-
cii, iar analizele care
depistează parazitul
de trichineloză din
carne, boală extrem
de gravă care poate
duce la moarte, sunt
obligatorii.

Pentru examenul
trichineloscopic este
nevoie de doar 200 de
grame de carne. Tes-
tul durează mai puțin
de cinci minute și este
extrem de important
pentru sănătatea noas-
tră.

„Bucățile anatomice trebuie să fie reprezentative, din zona mușchilor intercostali,
din zona cefei și din zona pilierului diafragmatic“, menționează dr. Cătălin
Lupaștean.

Boala se poate transmite și la animalele domestice care consumă carne infestată
cu parazitul Trichinella spiralis.

Trichineloza este o boală determinată de un vierme, Trichinella spiralis, care
ajunge în organismul uman în urma consumului de carne infestată.

Procedeele de sărare, afumare sau uscare a cărnii nu distrug larvele. La om, ma-
joritatea infecţiilor sunt asimptomatice, însă există şi forme clinice de boală cu evo-
luţie severă, care pot cauza moartea prin complicaţiile pe care le produc.

Potrivit medicilor, manifestarea clinică a bolii depinde de cantitatea de carne in-
gerată, masivitatea infestării ei şi de rezistenţa organismului.

Simptomele tipice acestei boli sunt tulburările digestive (dureri abdominale, dia-
ree, greţuri, vărsături), care apar la una-două zile după consumul de carne infestată,
febră, edeme palpebrale (inflamarea țesutului din jurul ochilor) şi faciale, însoţite
de conjunctivită, dureri musculare şi scăderea accentuată a forței musculare.

În cazul în care larvele paraziţilor se extind la nivelul inimii, creierului sau plă-
mânilor, pot apărea simptome grave, precum: aritmie cardiacă, dificultăţi respiratorii,
tulburări de echilibru sau de coordonare, crize epileptice, insuficienţă cardiacă sau
chiar deces.

Mai multe informații puteți obține de la dr. veterinar Cătălin Lupaștean - telefon
0757-407.262.
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Și în comuna Dudeștii Noi ziua de 1 Decembrie -
Ziua Națională a României a fost celebrată așa cum
se cuvine. 

Școlarii au pregătit pentru această zi cântece pa-
triotice, poezii, desene și colaje prin care și-au arătat
dragostea pentru țara natală.

Scopul activităților a fost acela de a cultiva senti-
mentul patriotic în conștiința tinerei generații, prin
cunoașterea și respectarea valorilor naționale.

Dincolo de lecția de istorie și patriotism, Marea
Unire, consfințită la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia,
reprezintă evenimentul principal al istoriei României.
După încheierea Primului Război Mondial, poporul
român a reușit să valorifice contextul mișcării de eli-
berare a popoarelor din Europa și a consfințit propria
eliberare și unire, în „Rezoluțiunea Adunării
Naționale de la Alba Iulia”.

Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-o atmosferă
de sărbătoare. Aici au venit 1.228 de delegați oficiali,
din toate cele 130 de cercuri electorale și din toate
cele 27 de comitate românești, episcopi, oameni de
cultură, care au proclamat, la unison, „deplina liber-
tate națională”, „votul obștesc, direct și egal”, „liber-
tatea presei”, dar și reforme în mai multe domenii ale
vieții.

Toate păturile sociale, toate interesele şi toate ra-
murile de activitate românească erau reprezentate.
Dar pe lângă delegaţii oficiali, ceea ce dădea Adună-
rii înfăţişarea unui mare plebiscit popular era afluenţa
poporului. 

Din toate colțurile ţărilor române de peste Carpaţi
sosea poporul cu trenul, cu căruţele, călări, pe jos,
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore
în frunte, cu table indicatoare a comunelor ori a ţinu-
turilor, în cântări şi plini de bucurie. Spectacol sim-
bolic şi instructiv: mulţimea imen să urcă drumul spre
Cetăţuie printre şirurile de ţărani români înveşmântaţi
în sumanele de pătură albă şi cu căciulile oştenilor
lui Mihai Viteazul.

Pe porţile Cetăţuii, despuiate de pajurile nemţeşti,
fâlfâie Tricolorul român. Poporul trece pe sub poarta
lui Mihai Viteazul şi se adună pe Câmpul lui Horea.

De pe opt tribune cuvântătorii explică poporului
măreţia vremurilor pe care le trăiesc. 

În acest timp, în sala Cazinei militare, delegaţii ţin
adunarea. 

Pe podium, între steagurile tuturor naţiunilor
aliate, care au contribuit cu sacrificiile lor de sânge
la desăvârşirea acestui act măreţ, iau loc fruntaşii vie-
ţii politice şi intelectuale a românilor şi delegaţii Bu-
covinei şi Basarabiei, care au ţinut să aducă salutul
ţărilor surori, intrate mai dinainte în marea familie a
statului român. 

Într-o atmosferă înălţătoare, în mijlocul aprobări-
lor unanime şi a unui entuziasm fără margini, Vasile
Goldiş, cel care a redactat textul Rezoluţiei Unirii,
aduce la cunoştinţa poporului conţinutul documen-
tului. Vasile Goldiş a fost deputat în Parlamentul de
la Budapesta, deputat în Parlamentul României, mi-
nistru al Culturii, fost redactor al ziarului „Românul”,
cel care în calitate de preşedinte al delegaţiei ardelene
a adus la cunoştinţa Regelui Ferdinand actul Unirii
adoptat la Alba Iulia.

Documentul cuprinde cele nouă puncte şi este con-
ceput după cele mai democratice principii, ca votul
universal, reprezentativitate totală pentru fiecare ca-
tegorie socială, etnică sau profesională în stat, orga-
nizarea pe temelii solide a Transilvaniei,
uni formiza rea legislativă şi administrativă cu Româ-
nia. Manuscrisul original al documentului se păs-
trează la Muzeul Național al Unirii.

Articolele Rezoluţiei pentru Unire au fost „nego-
ciate” la Alba Iulia în preziua Marii Adunări Naţio-
nale de la 1 Decembrie 1918. Membrii Consi liului
Naţional Român Central, organ cu rol politic şi ad-
ministrativ, în jurul cărora s-au grupat şi alţi fruntaşi
ardeleni, au avut mai multe consfătuiri succesive, în
cursul zilei de 30 noiembrie 1918. 

Dezbaterile au avut loc în Hotelul „Hungaria” din
Alba Iulia, la acea vreme cel mai luxos local din oraș.
Ulterior, hotelul şi-a schimbat numele în „Dacia”. A
fost dărâmat la sfârșitul anilor 1980, când s-a ridicat
actualul bloc de locuinţe 280. Marea Adunare de la
Alba Iulia proclamă dreptul inalienabil al naţiunii ro-
mâne la întreg Banatul, cuprins între Mureş, Tisa şi
Dunăre. 

Restul rezoluţiei cuprinde programul de aplicaţie:
autonomia provizorie a teritoriilor până la întrunirea
Constituantei, deplina libertate naţională pentru po-
poarele conlocuitoare, deplina libertate confesională,
înfăptuirea unui regim curat democratic pe toate te-
renurile vieţii publice, reforma agrară radicală, legi-
slaţie de ocrotire a muncitorimii industriale.

Adunarea naţională doreşte: Congresul de pace să
asigure dreptatea şi libertatea atât pentru naţiunile
mari, cât şi pentru cele mici şi să elimine războiul ca
mijloc pentru reglementarea raporturilor internaţio-
nale. 

Ea salută pe fraţii lor din Bucovina, scăpaţi din
jugul monarhiei austro-ungare, pe naţiunile eliberate
- cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, polonă şi
ruteană -, se închină cu smerenie înaintea acelor bravi
români care şi-au vărsat sângele în acest război pen-
tru libertatea şi unitatea naţiunii române şi exprimă
mulţumirea şi admiraţia sa tuturor puterilor aliate
care, prin luptele purtate împotriva duşmanului, au
scăpat civilizaţia din ghearele barbariei. 

Marea Unire a tuturor românilor a fost împlinită
în miezul zilei de 1 decembrie 1918, când cele 1.228
de semnături s-au așternut pe Rezoluția Adunării
Naționale de la Alba Iulia. 

Alegerea oraşului Alba Iulia ca loc al desfăşurării
Marii Adunări de la 1 Decembrie nu s-a făcut întâm-
plător. 

Mai fuseseră luate în discuţie Sibiul, văzut drept
capitală culturală a românilor ardeleni, şi chiar Bla-
jul, pentru rolul lui în revoluţia de la 1848-1849. În
cele din urmă, s-a decis pentru Alba Iulia, prima ca-
pitală a românilor atunci când Mihai Viteazul reuşea
în 1600 să unească pentru prima dată în istorie cele
trei ţări române, Ţara Românească, Transilvania şi
Moldova.

„Privim în înfăptuirea unităţii noastre naţionale ca
la un triumf al libertăţii româneşti”, spunea Iuliu
Maniu la Marea Adunare de la Alba Iulia, din 1 
decembrie 1918.

1 Decembrie - Ziua Națională a României, 
celebrată de elevii Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi
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Cea de-a cincea ediție a Festivalului-Concurs „Rap-
sodiile neamului”, dedicat corurilor și formațiilor co-
rale, s-a desfășurat anul acesta la Dudeștii Noi în ziua
de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. 

Organizatori au fost Primăria și Consiliul Local
Dudeștii Noi, Casa de Cultură Dudeștii Noi, cu spriji-
nul Asociației „Pro Datina”. 

Sonorizarea a fost asigurată de inginerii Florin Cipu
și Sorin Bârcă, de la Centrul de Cultură și Artă al
Județului Timiș.

Evenimentul a debutat cu intonarea imnului
național, pe care l-au cântat toți cei prezenți în sala
Casei de Cultură. 

Prezentatoarea festivalului, realizatoarea de emi-
siuni radiofonice Daniela Băcilă, i-a introdus apoi pe
cei prezenți în atmosfera evenimentului, după care i-a
dat cuvântul primarului comunei Dudeștii Noi, Alin
Nica.

Edilul comunei Dudeștii Noi le-a urat, pentru înce-
put, La mulți ani! tuturor celor prezenți, cu ocazia Zilei
Naționale, apoi a continuat: „Ne bucurăm că an de an
acest festival capătă consistență și renume. 

Vă mărturisesc că ne este greu să organizăm astfel
de festivaluri culturale în această perioadă nu prea
prielnică culturii. 

De multe ori se spune că cultura e un moft, iar în-
totdeauna când vorbești de buget, primele locuri din
care se taie sunt cultura, sportul, tineretul. Când faci
acest lucru, tai, practic, nu doar aripile colectivității,
ci și rădăcinile. E o pierdere pentru viitor. 

De aceea, noi am ales să nu tăiem, ci, dimpotrivă,
să ne luptăm cu cei care sunt potrivnici mișcării cultu-
rale și să continuăm să finanțăm astfel de manifestări,
fie că vorbim de Festivalul «Hora», fie că vorbim de
Festivalul-Concurs «Rapsodiile neamului» sau de noi
activități și evenimente culturale pe care le vom orga-
niza în perioada următoare. 

Cred că prin cultură nu doar ne păstrăm identitatea
și valorile națiunii noastre. Putem transforma cultura
într-un motor de creștere economică. Poate părea ciu-
dată afirmația, dar este reală. 

Merg mult în lume și văd cum alții câștigă din cul-
tură știind să-și promoveze valorile și mă întreb de ce
noi nu putem face acest lucru. Sper ca această pietri-
cică pe care comunitatea din Dudeștii Noi o pune la
fenomenul cultural județean, regional și național să fie
un exemplu și pentru alții și împreună să reușim să
facem din ceea ce ne definește pe noi ca români un pri-
lej de mândrie. 

Să nu ne fie rușine să ne promovăm cultura oriunde
pașii ne vor duce”.

Juriul acestei ediții a Festivalului-Concurs „Rapso-
diile neamului” a fost alcătuit din prof. Ciprian Cipu,
președinte, inițiatorul evenimentului, maestrul Iosif
Todea, dirijorul corului „Ion Românu” al Filarmonicii
„Banatul” din Timișoara, prof. Remus Vălungan, din
partea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș,
și prof. Aurel Safta, dirijorul corului Casei de Cultură
din Dudeștii Noi.

Anul acesta repertoriul grupurilor corale prezente
în festival a fost alcătuit din câte o melodie patriotică,
una religioasă și o colindă.

Primul cor care a intrat în concurs a fost unul vestit
prin numele localității din care provine: Chizătău. Anul
acesta, în 3 noiembrie, a fost omagiat, la Chizătău, cel
care s-a născut în urmă cu 200 de ani și a pus bazele

acestui cor - Trifu Șepețian. Cu această ocazie a fost
reluat un festival coral, cu dorința de a reînvia vremu-
rile de odinioară. 

„Dacă nu era corul de la Chizătău, poate că
mișcarea corală bănățeană nu ar fi fost atât de amplă
și cunoscută, a spus Daniela Băcilă. Poate nu erau co-
ruri în aproape toate localitățile Banatului istoric. De
la Chizătău a pornit o școală de dirijori care mai apoi
și-a făcut o menire nu doar din a cânta, ci și din a lupta
pentru libertatea noastră”. 

Pe scena de la Dudeștii Noi, corul de la Chizătău a
prezentat melodiile „Cât de mărit este Domnul în
Sion”, „Mândru-i cerul, ca argintul” și „Hai să-ntin-
dem hora mare”. Dirijor al corului este preotul Valen-
tin-Dumitru Birău.

A urmat grupul vocal-folcloric „Datina” din Carani.
Acesta reprezintă parohia ortodoxă din localitate, iar
coordonator este Felicia Costa. „Datina” a fost
înființată în urmă cu zece ani, iar în componență intră
tineri cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani. „Ieși, ro-
mâne, la lumină”, „Noi umblăm a colinda” și „Hai,
gazdă, dă-ne ceva” au fost piesele cu care grupul
vocal-folcloric din Carani s-a prezentat în fața publi-
cului și a juriului.

„Grănicerii Văii Bistrei”, din localitatea Voislova,
au urmat pe scena Festivalului-Concurs „Rapsodiile
neamului”. Grupul coral condus de prof. Daniela
Chițiga a mai fost prezent la festivalul de la Dudeștii
Noi, unde a reușit să câștige doi ani la rând Trofeul
„Ion Românu”. El a fost înființat în anul 2014 sub
forma unei formații corale pe două voci, alcătuită din
bărbați. În anul 2015 s-a transformat în cor mixt pe
patru voci. În anul 2016 corul a fost reorganizat și s-
au pus bazele colaborării cu actualul dirijor, prof. Da-
niela Chițiga. În prezent, corul are 30 de membri din
Voislova și alte localități de pe Valea Bistrei și are un
repertoriu bogat și variat. Pentru ediția din acest an a
festivalului de la Dudeștii Noi au fost alese piesele
„Pe-al nostru steag”, „Ce vii, bade, târzior?” și 
„Departe, într-o iesle”.

Corala „Giroceana” a fost cea care a încheiat con-
cursul de anul acesta. Cu o tradiție de peste o sută de
ani, corala bărbătească din Giroc a rămas printre
puținele formații corale biseriești bărbătești din Banat.
Activitatea pe care o desfășoară în prezent este una bo-
gată, diversă și de înaltă calitate: răspunsurile dumini-
cale la sfânta Liturghie, participarea la concursuri și
festivaluri, organizarea de concerte corale. Iar toate
aceste lucruri se leagă de numele dirijorului coralei,
prof. Mircea Sturza, cel care o conduce de peste zece
ani.

Până când juriul a deliberat și a stabilit câștigătorii
premiilor din acest an, corul Casei de Cultură din
Dudeștii Noi, condus de prof. Aurel Safta, a susținut
un recital care a conținut piesele „Treceți batalioane”,
„Iac-așa” și „În seara de Moș Ajun”.

Câștigătorii din acest an au fost următorii: Premiul
Special al juriului - formația corală a Casei de Cultură
din Dudeștii Noi; Trofeul „Nicolae Ursu”, în valoare
de 1.500 de lei - grupului vocal al Parohiei Ortodoxe
din Carani; Trofeul „Ion Românu”, în valoare de 2.200
de lei - Corul Parohiei Ortodoxe din Chizătău; Trofeul
„Dimitrie Stan”, în valoare de 2.200 de lei - Corul
„Grănicerii Văii Bistrei”, Voislova; Marele Premiu -
Corala „Giroceana”.

Anton BORBELY

Rapsodiile neamului au răsunat
de 1 Decembrie la Dudeștii Noi
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CCRRĂĂCCIIUUNN FFEERRIICCIITT!!

LLAA MMUULLȚȚII AANNII 22002200!!

Sărbătoarea naşterii lui Iisus, 
cu brad împodobit, daruri şi colinde

Crăciunul, una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii,
celebrează de peste 2.000 de ani naşterea lui Iisus, dar este

şi sărbătoarea care aduce an de an în familie obiceiuri
precum colindatul şi împodobirea bradului, sub care

copiii aşteaptă darurile Moşului.
Creştinii sărbătoresc pe 25 decembrie naşterea

lui Iisus din Nazaret. Odată cu răspândirea
învăţămintelor sale, multe dintre tradiţiile
străvechi ce au precedat sărbătoarea Crăciunului
au fost înglobate de bisericile creştine. Păgânii
de pe vechiul continent european celebrau la
finele anului solstiţiul de iarnă, prilej de veselie,
întrucât prevestea întoarcerea soarelui şi a lu-
minii. Multe dintre obiceiurile lor au fost
„creştinate” şi duse mai departe, fiind acum de

nelipsit în preajma sărbătorilor de iarnă.
Primii creştini nu celebrau naşterea lui Iisus pe

25 decembrie, considerând că aceasta a avut loc în
luna septembrie, odată cu Rosh Hashanah (sărbătoare

din calendarul iudaic). În anul 264, Saturnaliile au căzut
pe 25 decembrie şi împăratul roman Aurelian a proclamat

această dată „Natalis Solis Invicti”, festivalul naşterii invinci-
bilului Soare.

În anul 320, papa Iuliu I a specificat pentru prima dată oficial data naşterii lui Iisus ca fiind 25 de-
cembrie. În 325, împăratul Constantin cel Mare a desemnat oficial Crăciunul ca sărbătoare care
celebrează naşterea lui Iisus.

Numit iniţial „festivalul naşterii”, sărbătoarea creştină care marca venirea pe lume a fiului lui Dum-
nezeu s-a răspândit cu trecerea timpului pe tot continentul european. În jurul anilor 432, Crăciunul era
sărbătorit în Egipt, iar la finele secolului al VI-lea a ajuns şi în Anglia. La sfârşitul secolului al VIII-lea,
Crăciunul devenea o tradiţie împământenită şi în nordul Europei.

Cu toate acestea, cele mai multe ţări nu au acceptat Crăciunul ca sărbătoare legală decât din secolul
al XIX-lea. Mai mult de un mileniu, creştinii au sărbătorit Anul Nou în ziua de Crăciun (25 decembrie),
în imediata apropiere a solstiţiului de iarnă: în Franţa până în anul 1564, în Rusia până în vremea ţarului
Petru cel Mare, iar în Ţările Române până la sfârşitul secolului al XIX-lea.

În Statele Unite, Alabama a fost primul stat care a adoptat Crăciunul ca sărbătoare legală, în 1836.
Oklahoma a fost ultimul stat, în 1907.

În epoca modernă, Crăciunul este asociat cu decorarea bradului, mersul la biserică, mesele în familie,
colindul, dar şi cu venirea lui Moş Crăciun. Obiceiuri care sunt astăzi de nelipsit în aproape toate
colţurile lumii se trag aşadar din lunga istorie a serbărilor luminii, împletite cu datini şi tradiţii răspândite
sau absorbite de sărbătoarea creştină a naşterii lui Iisus Hristos.

Originile colindelor

Primele colinde au fost cântate în Europa în urmă cu mii de
ani, însă în acea perioadă ele aveau o cu totul altă însemnătate. 

Colindele sunt cântece tradiţionale, cu teme folclorice şi urări
epico-lirice specifice fiecărui colţ al continentului european. 

Odată cu răspândirea creştinismului, versurile au fost
influenţate de motive religioase.

Unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri de Crăciun, colindatul,
era pe vremuri interzis. 

Cel care a decis că muzica este nepotrivită pentru o zi solemnă
cum este Crăciunul a fost Oliver Cromwell, care, în secolul al
XVII-lea, a interzis colindele.

Cel mai vechi cântec creştin de Crăciun este „Jesus refulsit om-
nium”, compus de St. Hilary din Poitiers, în secolul al IV-lea. 

Cea mai veche transcriere după un colind englezesc îi aparţine
lui Ritson şi datează din 1410.

În 1818, ajutorul de preot austriac Joseph Mohr a fost anunţat
cu o zi înaintea Crăciunului că orga bisericii sale s-a stricat şi nu
poate fi reparată la timp pentru slujba de Crăciun. 

Foarte trist din această pricină, el s-a apucat să scrie trei piese
care să poată fi cântate de cor şi acompaniate la chitară. Una din-
tre ele era „Silent Night, Holy Night”, care în prezent este cântată
în peste 180 de limbi străine de milioane de persoane.

Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se
păstrează cel mai bine şi în satele româneşti.

Anul Nou este sărbătorit prin obiceiuri diverse şi inedite de diferitele popoare, însă peste tot
se manifestă credinţa unui nou început şi speranţa unui viitor mai bun, prin aruncarea lucrurilor
vechi din casă, aprinderea de artificii sau exprimarea unor dorinţe.

Ceremonialul de înnoire simbolică a timpului calendaristic în noaptea de 31 decembrie - 1
ianuarie este numit la români „Îngropatul Anului”, denumirea de „Revelion” aparţinând tim-
purilor moderne. Potrivit lui Ion Ghinoiu, autorul cărţii „Zile şi mituri”, asemănător divinităţii,
timpul se naşte anual, întinereşte, se maturizează, îmbătrâneşte şi moare, pentru a renaşte după
alte 365 de zile. Ciclul sărbătorilor de Anul Nou este unul ritualic, împărţit simetric de Revelion
în două segmente: perioada dintre Crăciun şi miezul nopţii de 31 decembrie şi apoi până la
Bobotează. În prima parte a ciclului, timpul se degradează: se măreşte noaptea, sporeşte frigul
şi întunericul şi, odată cu acestea, spaima oamenilor că lumea merge spre pierzanie, că va veni
momentul când Soarele va dispărea definitiv de pe cer. Se face apoi simţit fenomenul solstiţiului
de iarnă, când Soarele începe să urce pe bolta cerului şi ziua să crească puţin câte puţin, „cu cât
sare cocoşul pe pragul casei” sau „cu cât se mişcă puiul în găoacea oului”. 

Prin multe obiceiuri şi credinţe care exprimă iniţial teama, dezordinea şi haosul, iar, după
miezul nopţii de Revelion, optimismul, veselia, ordinea şi echilibrul, oamenii acordă diverse
semnificaţii fenomenelor naturale.

În prima zi a noului an, se merge cu „Pluguşorul” şi cu „Sorcova”, obiceiuri
ce invocă prosperitatea şi belşugul pentru gospodăria celui care primeşte
colindătorii. Se spune că cei care nu primesc cetele de colindători vor avea
necazuri şi sărăcie în anul ce vine.

În ajunul Anului Nou, în Moldova, cete de flăcăi şi de bărbaţi de curând
însuraţi pleacă cu Plugul. Străvechi obicei agrar derivat dintr-o practică
primitivă, trecut printr-un rit de fertilitate, „Pluguşorul” a ajuns o urare obişnuită
de recolte bogate în anul care abia începe. Pluguşorul este întotdeauna însoţit de
strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi,

a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai uşor de purtat, sau de buhaiul
care imită mugetul boilor. La sate, „Pluguşorul” este însă extrem de complex,
iar alaiurile care merg din casă în casă duc cu ele chiar un plug. „Aho, aho, ho-
ho / Mâine anul se-noiește / Plugușorul se pornește / Și începe a brăzda / Pe la
case a ura / Iarna-i grea, omătu-i mare, Semne bune anul are / Semne bune de
belșug / Pentru brazda de sub plug”, sunt primele versuri ale Pluguşorului, care
tradiţional se cântă în ultima zi a anului. De asemenea, o dată cu intrarea în Noul
An, de Sfântul Vasile, este bine să se ureze pentru bunăstare, iar în acest sens
„Sorcova” este cel mai cunoscut colind.
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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

Cabinet veterinar
dr. Cătălin
Lupăștean

Str. Calea Sînandreiului nr.
42, telefon 0757-407.262.

Oferim: consultații 
și tratamente, deparazitări,

vaccinări, intervenții 
chirurgicale, deplasări 
la domiciliu în regim 

de urgență.

STAREA CIVILĂ

Vând țuică 45 grade - 
16 lei/litru.

Telefoane: 0727357445,
0256378902

,

În ultima vreme a 
plecat dintre noi

Oghinciuc Elisabeta (70 de ani)

Dumnezeu să o odihnească!
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Ca în fiecare an, și în acest decembrie la
Dudeștii Noi a avut loc Festivalul de datini, co-
linde și obiceiuri de iarnă. 

Organizat de Primăria și Consiliul Local
Dudeștii Noi, cu sprijinul Asociației „Pro Datina”,
în preajma sfintei sărbători a Nașterii Domnului,
evenimentul s-a bucurat de prezența ansambluri-

lor: „Dudeșteana”, „Mărginimea” din Sibiu,
„Flori de Bucovina” din Sadova, Suceava, „Junii
Becleanului”, din Beclean, Brașov, precum și de
a soliștilor Alexandra Chira, Silvia Timiș, Raluca
Radu, Luciana Ene, Ioan Surdu, Cosmin Bîrlan,
Ciprian Roman și Cristian Fodor. 

A acompaniat Taraful „Pro Datina”, iar prezen-

tatoare a fost Felicia Stoian. 
Evenimentul a avut loc la Casa de Cultură și a

fost un succes, numeroși dudeșteni venind să vadă
obiceiuri de iarnă din Banat și din alte colțuri ale
țării.

A. BORBELY

Festival de datini, colinde și obiceiuri
de iarnă, în preajma Crăciunului

Primăria și Consiliul Local Dudeștii Noi, precum și
Clubul Sportiv Comunal, au organizat ediția a doua a
Turneului internațional de minifotbal pentru copii și ju-
niori „Cupa Crăciunului”, precum și o competiție de
tenis de masă dotată cu același trofeu. La minifotbal,
copiii născuți în anul 2012 au evoluat în ziua de 7 de-
cembrie, iar cei născuți în 2008, în 8 decembrie, la
Arena Sportivă. Rezultatele grupei 2012: CSC Dudeștii
Noi - Galaxy Timișoara 5-0; ACS Electrica - AS Roma
2-0; Galaxy Timișoara - AS Peciu Nou 1-0; AS Roma -
CFR Timișoara 1-2; CSC Dudeștii Noi - AS Peciu Nou
2-1; ACS Electrica - CFR Timișoara 3-1.

În grupa A primul loc a fost ocupat de CSC Dudeștii
Noi, cu 6 puncte, urmat de Galaxy Timișoara, cu 3
puncte. Grupa B a fost câștigată de ACS Electrica, cu
6 puncte, urmată de CFR Timișoara, cu 3 puncte. La
finalul competiției, CSC Dudeștii Noi a ocupat locul
3, după ce a învins în finala mică cu 4-1 pe Galaxy
Timișoara, în timp ce primele două locuri au fost ocu-

pate de CFR Timișoara și ACS Electrica.
Rezultatele categoriei 2008: CSC Dudeștii Noi (gal-

ben) - Ripensia Timișoara 1-0; UTA - CSC Dudeștii
Noi (verde) 3-1; CSM Reșița - Zarandul Criscior 3-1;
Bambi Zrenjanin - Galaxy Brad 2-1; Ripensia - Zaran-
dul 2-1; CSC (verde) - Galaxy Brad 1-0; CSC (galben)
- CSM Reșița 0-2; UTA - Bambi 0-2; CSM Reșița -
Ripensia 1-1; Bambi - CSC (verde) 8-0; Zarandul -
CSC (galben) 2-1; Galaxy - UTA 0-4. În clasamentul
turneului primul loc l-a ocupat Bambi Zrenjanin, în
timp ce echipele CSC Dudeștii Noi au încheiat pe
pozițiile 6 și 7.

La tenis de masă câștigătorii competiției de simplu
au fost, în ordinea locurilor: Doru Popeț, Ankar Wasim
și Vasile Dohotar. La dublu au alcătuit podiumul cu-
plurile: Doru Popeț - Ankar Wasim, urmați de Vasile
Dohotar - Daniel Dănilă și Cosmin Șoica - Florin Ghe-
lan. La simplu au fost 18 participanți, iar la dublu opt
perechi. (A.B.)

„Cupa Crăciunului” la minifotbal și tenis de masă


