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„Toţi copiii sunt artiști. Problema
este cum să rămâi un artist 

după ce crești” (Pablo Picasso)
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IN MEMORIAM
Remember 

Chiquita Mischke – 
O viaţă în slujba 

semenilor

Crăciun fericit!
La mulţi ani!
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AAșștteeppttăămm ccuu ttooțțiiii ssffâânnttaa 
ssăărrbbăăttooaarree aa CCrrăăcciiuunnuulluuii șșii 

AAnnuull NNoouu,, pprriilleejjuurrii ddee bbuuccuurriiee
ppeennttrruu ffiieeccaarree ccrreeșșttiinn.. 

AAnnuull aacceessttaa ssăărrbbăăttoorriillee 
ssuunntt aallttffeell ddiinn pprriicciinnaa ppaannddeemmiieeii

ddee ccoorroonnaavviirruuss.. 
AAcceesstt lluuccrruu nnuu ttrreebbuuiiee 

ssăă nnee rrăăppeeaassccăă ddiinn sspplleennddooaarreeaa șșii
mmeessaajjuull aacceessttoorr ssăărrbbăăttoorrii.. 

Sărbătoarea sfântă a Nașterii
Domnului și Mântuitorului 
nostru să ne aducă în su(ete

Harul și mântuirea
dumnezeiască. Să avem parte 

de un Crăciun și un An Nou în
liniște, smerenie și, cel mai 

important, în sănătate. Să ne dea
Iisus puterea de a trece peste

toate aceste necazuri și să
revenim din nou la o viață

normală.
SSăă nnee bbuuccuurrăămm ccuu ttooțțiiii ddee
NNaașștteerreeaa DDoommnnuulluuii șșii ssăă

aașștteeppttăămm ccuu îînnccrreeddeerree aannuull nnoouu..

IIoonn GGOOȘȘAA,, pprriimmaarruull ccoommuunneeii
DDuuddeeșșttiiii NNooii,, șșii CCoonnssiilliiuull LLooccaall

DDuuddeeșșttiiii NNooii vvăă uurreeaazzăă
SSăărrbbăăttoorrii ffeerriicciittee!!
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O Tannenbaum

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen.
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, Du kannst mir sehr gefallen.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren.

Stille Nacht
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles Schläft, einsam wacht

nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,

schlaf in himmlischer Ruh’! 

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht.
Durch der Engel Halleluja

tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da. 

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht

Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund’,

Christ, in deiner Geburt!

GGGGrrrr üüüüßßßß   GGGGooootttt !!!!

Seara prindu’ Cârciun
Tora seara voi armânji,
Îi seara prindu` Cârciun
Tora s`amintă Hristolu,

Pirmitlu io voi s`vâ spun…

Picurarii shed maubeti
Un la alantu ma aspun

Că tse aclo, Betleem
S`adunâ ahântâ lumii…

Îi noapti sh`mari lunjinâ
Anghiliceashti la cutari
Anghilu di sus dipuni

Picurari, s`vâ hibâ ambar!

Tora seara, picurari,
Îi seara prindu` Cârciun
Tora s`amintă Hristolu,

Dumnidză î`nhi dzâsi s`v`aspun.

Picurarii si dutsea`
Betleem ei agiuntsea`
Tu cutar di oi intra

Hristolu ei ma`L videa`…

Tut tu atsea noapti cu`ambar
Si turnarâ la cutar

Biricheats`, Dumnidzale
Nâ dideshi marea hâbari…

Armânjii sunt cu Hristolu
Sh`daima va s`hibâ di`adun

Câ di atsei picurari
Un di ei iara armân…

Tora seara voi armânji,
Îi seara prindu` Cârciun
Tora s`amintă Hristolu,

Sh`nâ hârsim armânji di`adun.
(A.M)

Culindu di Cârciun
Vâ dzâc un dultsi zbor

Nâ`msheatâ hâbari
Dischidets`vâ suflitli

Iasti sârbâtoari..
Sh`aprindets` cândila

S`v`agiutâ Dumnidzălu
Ti`a noastâ mileti

S`amintă Hristolu!

Cu unâ mânâ as dai
Cu doauli va s`iai

Tu dzâua di Cârciun
Armâne, s`hii om bun!

Cu unâ mânâ as dai
Cu doauli va s`iai

Tsâ dzâc armâne frate
Cârciun cu sânâtati!

Colindul de Crăciun
Vă transmit prin graiul meu

Frumoasă urare:
Deschideţi-vă sufletele

Este sărbătoare!

Hai, aprindeţi candela
Să ne-ajute Dumnezeu!
Pentru al nostru neam

S`a născut Hristos!

Cu o mână vei da
Cu ambele vei lua
In ziua de Crăciun

Armâne, să fii om bun!

Cu o mână vei da
Cu ambele vei lua

Iţi spun armâne frate
Crăciun cu sănătate!

(A.M.)

Obiceiuri şi tradiţii 
de Crăciun

Obiceiuri şi tradiţii 
de Anul nou

În Banat, tradiţiile creştineşti s-au împletit, în preajma Crăciunului, cu tradiţiile laice, rezultând
un amalgam care dă farmec Sărbătorilor. 

Cel mai spectaculos obicei este cel al sârbilor, care de Crăciun dau foc badnjak-ului. Numeroasele
etnii care trăiesc sau au trăit în Banat de-a lungul timpului şi-au lăsat amprenta asupra tradiţiilor
locale, fie că este vorba despre obiceiuri religioase sau nu.

De Crăciun, în unele sate din Timiş, tradiţiile vechi de secole se mai păstrează şi astăzi, aşa că la
colindat, din casă în casă, merg atât copiii, cât şi cetele de tineri, numiţi „piţărăi”. În prima zi de Cră-
ciun, colindătorii merg cu „Steaua”, amintind de astrul pe care l-au urmat Cei Trei Magi pentru a
ajunge la locul unde s-a născut Pruncul Iisus.

Un alt obicei este cel al „Viflaimului” sau „Irozii”, reprezentând o scenetă prin care copiii refac,
în casa sau în curtea gazdei, povestea naşterii lui Isus. Tradiţia spune că cel care primeşte colindul va
fi binecuvântat şi va avea numai noroc în anul care vine, un semn de bunăstare fiind şi dacă prima
persoană care intră în casă de Crăciun este un bărbat.

În unele sate se păstrează şi un alt obicei: cel mai în vârstă membru al familiei trebuie să arunce
în faţa colindătorilor boabe de grâu şi de porumb. Bătrânii spun că, dacă boabele peste care au trecut
colindătorii vor fi amestecate cu sămânţa pe care o vor pune în brazdă, vor avea o recoltă foarte bună
în anul următor.

Tot în Banat, există şi obiceiul ca sub faţa de masă pe care se vor aşeza bucatele sărbătoreşti, să
se pună fire de fân şi seminţe de grâu, porumb sau floarea-soarelui, care se dau apoi la vite, ca să
aibă casa linişte şi bogăţie.

Sârbii din Banat obişnuiesc să sărbătorească Crăciunul de două ori: o dată alături de toţi ceilalţi,
iar a doua după calendarul vechi, în prima săptămână după anul nou. De Ajun, după vecernie, la ei
se face focul pentru arderea badnjak-ului. Este vorba de obicei de un trunchi de stejar tânăr, care este
aprins în mod tradiţional în seara de Crăciun în curtea casei. Focul reprezintă căldura iubirii lui Hris-
tos, iar tradiţia spune că numărul mare al scânteilor provocate de arderea lemnului semnifică şi bogăţia
din casa respectivă, pentru anul care vine.

În Banat, o zonă puternic marcată de multiculturalitate – aici convieţuind români de diverse
naţiona lităţi, şvabi, maghiari, ruşi, sârbi şi bulgari, obiceiurile tradiţionale de iarnă s-au amestecat,
fiecare preluând de la fiecare. De exemplu, de Anul Nou, şvabii bănăţeni obişnuiesc să facă un ca-
lendar al viitorului an. Adică, să desfacă 12 foi de ceapă, pentru fiecare dintre cele 12 luni ale anului.
Se pune sare în fiecare foaie de ceapă şi se aşează pe o suprafaţă uscată. A doua zi, după cum sarea
din ele va fi uscată sau umedă, luna reprezentată de acea foiţă de ceapă va fi secetoasă ori ploioasă.

La etnicii bulgari, obiceiul este altul. Aceştia merg la colindat în ajun de Anul Nou cu un băţ “fer-
mecat”, existând cre din ţa că toţi cei pe care îi ating cu acesta vor fi feriţi de rele în anul care urmează.

Ruşii din Banat, după ora 12 noaptea, când se bate ceasul vechiului an, deschid uşile şi geamurile,
pentru ca noul an să le intre în casă.

Tinerele fete sunt nerăbdătoare să îşi afle ursitul, iar noaptea de Ajun de An Nou este cea mai
prielnică, se spune din bătrâni. 

De aceea, fetele nemăritate fac tot felul de obiceiuri, se piaptănă şi se uită în oglindă, cu câte o lu-
mânare în cele patru colţuri, şi sunt sigure că acolo îşi vor vedea şi ursitul. Ba mai mult, ele ştiu să
ghicească cum va fi acesta: de va fi bogat sau sărac, sănătos sau aprig la mânie. După aceeaşi metodă,
fetele mari află şi după câţi ani se vor mărita.

Un alt obicei practicat în ajunul Anului Nou era şi Vărgelatul, care consta în punerea pe masă, sub
ulcele, a anumitor obiecte, precum bani, grâu, oglindă, pieptene, ac, pâine, etc. Fata trebuia să ridice
trei oale, iar dacă ieşea la iveală acul, pâinea şi pieptenul, însemna că aceasta urma să ia în căsătorie
un om bogat. 

Se făcea haz dacă erau nimerite obiecte ce semnificau defecte.
Tot pentru aflarea ursitului se practica şi obiceiul perilor de porc. Se puneau pe vatra încinsă sau

pe plita cuptorului doi peri din spinarea porcului, unul reprezentând o fată, celălalt un băiat. Dacă
perii, arzând, se depărtau, tinerii nu se căsătoreau. Dacă se apropiau, ră cin du-se, era semn de căsăto-
rie.

Un alt obicei din Banat, practicat în noaptea de Anul Nou, era numărătoarea parilor, de la zece la
unu. Parul cu numărul unu se însemna cu un fir roşu. Dimineaţa se observau parii. Dacă acel par în-
semnat nu avea coajă, ursitul va fi sărac, dacă parul era înalt şi subţire, bărbatul va fi frumos, calităţile
ursitului fiind categorisite în funcţie de parul însemnat.
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
decembrie 2020

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

În 2020 nu mai avem dreptul la poluare. Indiferența față de depozitarea deșeurilor
de orice fel oriunde nu mai este demult o alternativă de bună practică. În 2020 să
arunci deșeurile într-o pubelă oarecare este ușor, dar să le depozitezi separat este...
la fel de ușor.

RETIM și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) și-au
asumat un pas mare spre un viitor verde al întregului județ Timiș, aliniat cerințelor
Uniunii Europene de reducere a deșeurilor, colectând separat și valorificând
deșeurile reciclabile și resturile biodegradabile.

Astfel a fost demarată campania, care îi invită pe toți cetățenii zonei 1 a județului
Timiș la un mod de viață ecologic, prin colectarea separată și depozitarea în mod
corespunzător a deșeurilor reciclabile, în mare parte ambalaje de orice tip.

CEI TREI PAȘI CHEIE PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ ȘI DEPO-
ZITAREA CORECTĂ A DEȘEURILOR RECICLABILE ȘI BIODEGRADA-
BILE SUNT:

1) DEPOZITAREA ÎN PUBELA GALBENĂ / SACUL GALBEN a ambala-
jelor din HÂRTIE, CARTON, METAL, PLASTIC.

Pubela galbenă / sacul galben sunt folosite pentru orice tip de ambalaj din
hârtie, carton, metal sau plastic care poate fi reciclat, după ce a fost golit com-
plet de conținutul inițial: sticle de plastic de apă, suc, sau bere, caserole, pahare de
iaurt, doze de aluminiu de la sucuri sau bere, cutii de pate, conserve de bulion sau
legume, cutii de pantofi, ziare, reviste, cutii de lapte sau suc, folie de aluminiu, pungi
și ambalaje de plastic etc.

CLĂTIȚI ambalajele reciclabile și STRIVIȚI-LE alături de ambalajele din hârtie
și dozele din aluminiu, pentru a economisi spațiu în coș, în sac sau în pubelă!

IMPORTANT: NU SE COLECTEAZĂ baterii, LED-uri electrice și oale sau
tigăi! 

2) DEPOZITAREA ÎN CLOPOTUL VERDE a ambalajelor din STICLĂ
În clopotele stradale VERZI sunt colectate ambalajele din sticlă ale băutu-

rilor răcoritoare, alcoolice și borcanele. 
IMPORTANT! GOLIȚI și CLĂTIȚI recipientele înainte de a le depozita în clo-

potul verde! NU SE COLECTEAZĂ sticla de geam, decorațiuni din sticlă, parbrize
și deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

3) COMPOSTAREA LA DOMICILIU 
Compostoarele se folosesc pentru obținerea unui compost din deșeurile biode-

gradabile din gospodărie: resturi de legume și fructe, coji de ouă, flori uscate, frunze,
pliculețe de ceai și alte deșeuri care se descompun total prin putrezire. 

Compostul rezultat poate fi folosit ca ÎNGRĂȘĂMÂNT NATURAL.
Cei 5 pași simpli pentru compostarea acestor deșeuri  sunt:

Adunați toate deșeurile biodegradabile (de origine vegetală) din gospodărie: res-
turi de fructe și legume, coji de ouă, flori, ramuri, iarbă, paie, fân, crengi, etc; 

Separați aceste tipuri de deșeuri de alte resturi;
Așezați la baza compostorului un strat de 10-15 cm de crengi rupte sau alte resturi

din grădină;
Depozitați alternativ un strat de deșeuri biodegradabile, cu un strat de sol uscat

din grădină;
Utilizați compostul finit ca și îngrășământ natural.
Pământul devine mai fertil când simte grija față de natură!
FII RESPONSABIL! COLECTEAZĂ SEPARAT ACUM PENTRU UN VII-

TOR MAI BUN!
Mai multe detalii despre colectarea separată a deșeurilor reciclabile pe

https://retim.ro/utile/ghid_tm/

COLECTAŢI SEPARAT ȘI DEPOZITAŢI
CORECT DEȘEURILE!
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IN MEMORIAM
Remember Chiquita Mischke – 

O viaţă în slujba semenilor

Sora Chiquita Mischke ne-a părăsit. 
Deplângem o femeie și o prietenă extraor-
dinară. Viața ei s-a caracterizat prin devo-
tamentul față de copiii vulnerabili și grav
bolnavi din România. Credința ei profundă
în Dumnezeu i-a dat întotdeauna puterea
de a trece peste cele mai di;cile situații.
„Dumnezeu este dragoste” i-a creditat
sursa zilnică de viață în Dudeștii Noi. În
amintirea numeroaselor întâlniri cu ea,
„Ecumenicul Arbeitskreis Rumännienhilfe
Schlotheim” și Rotary Club Mühlhausen.
Dragă Chiquita, nu te vom uita niciodată -
Odihnește-te în pace!

Schwester Chiquita Mischke ist von uns
gegangen. Wir trauern um eine außerge-
wöhnliche Frau und Freundin. Ihr Leben
war geprägt durch ihren aufopferungsvol-
len Einsatz für hilfsbedürftige und schwer-
stkranke Kinder in Rumänien. Ihr tiefer
Glaube an Gott gab ihr immer wieder die
Kraft auch schwierigste Situationen zu
meistern. Ihr Credo „Gott ist die Liebe” hat
sie im Haus Lebensquell in Dudestii Noi
täglich verwirklicht. In Erinnerung an die
vielen Begegnungen mit Ihr, trauern der
„Ökumenische Arbeitskreis Rumänienhilfe
Schlotheim” und der Rotary Club Müh-
lhausen. Liebe Chiquita wir werden dich
nie vergessen - Ruhe in Frieden!

Pentru dudeşteni şi nu numai, numele Chiquita
Mischke nu mai are nevoie de nici o prezentare.
Este un om care şi-a legat destinul de îngrijirea oa-
menilor cu boli rare, cu boli incurabile, cu handi-
capuri dintre cele mai severe. De-o viaţă, doamna
Chiquita, ajunsă acum la vârsta senectuţii, s-a ocu-
pat îndeaproape să aline suferinţele celor aflaţi în
luptă cu boala. Nu a făcut-o doar în România, unde
s-a stabilit în urmă cu mai bine de 20 de ani, ci şi
în ţări precum Germania (de unde este de origine),
Anglia sau chiar India. Şi-a răsfrânt dragostea
pentru oameni asupra leproşilor, asupra celor orbi
ori asupra celor paralizaţi şi cu handicapuri loco-
motorii. Îi tratează pe fiecare ca pe egalii săi, cu o
dragoste sinceră şi fără margini. Necondiţionat,
pentru că menirea ei este de a ajuta oamenii, de a-
şi ajuta aproapele, iar din acest punct de vedere
este omul cel mai aproape de pilda Bunului sama-
ritean.

La casa Izvorul Vieţii din Dudeştii Noi, doamna
Chiquita a îngrijit o mulţime de copii şi tineri. Nu
le mai ţine minte numărul, dar nici nu contează,
pentru că important pentru ea este ca fiecare copil
care îi trece pragul să fie tratat aşa cum trebuie.
Iar dacă boala dă înapoi, iar pacientul îşi amelio-
rează starea, doamna Chiquita se simte împlinită.
Acum, în casa pe care doamna Chiquita a cumpă-
rat-o din pensie şi cu ajutorul unui credit bancar,
casă pe care ulterior a donat-o Fundaţiei Caritas,
pentru a fi sigură de continuitatea demersului său
umanitar, locuiesc cinci pacienţi. Sunt adolescenţi
şi tineri care au fost abandonaţi la naştere pentru
că s-au născut cu diverse handicapuri. În bunăta-
tea ei, doamna Chiquita încearcă să înţeleagă ges-
tul extrem al mamelor copiilor: în România de
astăzi este foarte greu să îngrijeşti copii cu astfel
de probleme şi atunci, de multe ori, mamele aleg
să-şi lase odraslele în spital. Dar există, pentru
mulţi dintre ei, un înger păzitor. Numele lui este
Chiquita Mischke.

Doamna Chiquita este foarte mândră de copiii
de la Izvorul Vieţii. Ne povesteşte despre Ema, care
a împlinit 17 ani. “Când venea aici, nici nu putea
mânca. Acum se descurcă singură la masă, deşi
este nevăzătoare. Din cei cinci copii pe care îi avem
acum în îngrijire doi sunt orbi, doar doi dintre ei
vorbesc şi, fără excepţie, toţi suferă de o maladie a
creierului”. Faptul că la Izvorul Vieţii… vieţile
acestor copii s-au ameliorat ni-l dovedeşte şi Ioana,
care a învăţat să tricoteze, ori Toni, care a făcut o
adevărată pasiune pentru jocurile pe computer.
Multe dintre problemele acestor adolescenţi îşi au
cauza în perioada petrecută în spitale. Toţi, fără
excepţie, din pricina handicapului, au fost negli-
jaţi. Aici, la Dudeştii Noi, li se acordă atenţie şi
mulţi dintre ei au început să deprindă lucruri pe
care în altă parte nu le-ar fi învăţat niciodată.

Larisa, fetiţa care i-a schimbat destinul
Doamna Chiquita Mischke a venit prima dată

în România în anul 1991. A lucrat împreună cu
persoane care s-au implicat umanitar în această
parte de ţară, cum ar fi doctorul Dunăreanu ori
doctorul Hubertus Golnick. A avut trei ani con-
tract cu o fundaţie şi s-a îngrijit de copiii din Timi-
şoara. A fost marcată de suferinţele celor mici, dar
cel mai tare a impresionat-o Larisa, o fetiţă nevă-
zătoare. Ca o paranteză, spunem că doamna Chi-
quita a fost tentată, la un moment dat, să se
stabilească în India. Timp de patru ani, câte două
luni pe an, se îngrijea de bolnavii de lepră din
Bombay. Însă, micuţa Larisa a făcut-o să-şi
schimbe complet planurile. Mai întâi a luat-o în
plasament, apoi a înfiat-o. A învăţat-o să scrie şi să

citească, în ciuda handicapului de care suferea.
Acum, Larisa este în Germania, unde munceşte
într-un atelier. Este încă o dovadă a faptului că
acolo unde este chemare, har şi dăruire, lucrurile
intră, până la urmă, pe un făgaş normal.

Condamnaţi de sistem
Copiilor de la Izvorul Vieţii li se oferă, în casa

doamnei Chiquita Mischke, o viaţă pe care altun-
deva nu o pot avea. Au, în curte, un loc de joacă,
înăuntru condiţii dintre cele mai bune şi, cel mai
important, dragoste din partea celor care se ocupă
de ei. Este şi exemplul Magdalenei Florea şi a fa-
miliei lui Gigi, care sunt încă de la început alături
de demersul doamnei Chiquita. Din păcate pentru
aceşti copii, faţă de ceea ce se întâmplă în alte ţări,
ei sunt refuzaţi de învăţământul special. În urmă
cu câţiva ani, la şcoala din Dudeştii Noi funcţiona
o clasă pentru copiii cu nevoi speciale. Acum, mi-
nisterul de resort refuză plata unor educatori care
să-i îndrume pe aceşti copii. Doamna Chiquita şi
personalul de la Izvorul Vieţii încearcă, şi reuşesc,
să compenseze aceste lipsuri, însă puterea lor e li-
mitată doar la pacienţii aşezământului. Din expe-
rienţa sa ca asistentă medicală, doamna Chiquita
le-a împărtăşit şi celor care sunt angajaţi la Izvorul
Vieţii. Astfel, copiii au parte aici de o îngrijire spe-
cială, de masaje, de şedinţe de reflexoterapie. Mai

greu se descurcă doamna Chiquita cu găsirea fon-
durilor necesare funcţionării. Statul român ajută,
însă nu suficient. În aceste condiţii, an de an,
doamna Chiquita face adrese către diferite com-
panii sau oameni potenţi financiar din Germania,
prin care le cere sprijinul. Sponsorizările se adună,
până la urmă, iar centrul de la Dudeştii Noi func-
ţionează. Un mare avantaj îl constituie grădina
aşezământului. Se fac mari economii la legume, de
exemplu, pentru că în grădină sunt cultivate o su-
medenie de astfel de produse. 

Răsplată pentru o viaţă de caritate
Pentru că şi-a pus viaţa în slujba semenilor săi

– doamna Chiquita spune că este şi har, dar este şi
vorba despre pregătirea profesională de care a
avut parte – oamenii au privit-o mereu cu respect.
Acum, uitându-se puţin înapoi, se întreabă uneori
de unde i-a venit curajul unui astfel de demers…
Să ajuţi oameni în suferinţă, mai ales tineri şi copii,
nu este un lucru uşor. Dar merită, mai ales atunci
când vezi că pe feţele lor a revenit zâmbetul. Do-
vadă a recunoştinţei pentru faptele sale de caritate
stau cele două titluri de Cetăţean de Onoare pe
care doamna Mischke le-a primit, unul de la Pri-
măria Becicherecu Mic şi unul de la Primăria Du-
deştii Noi.

Anton BORBELY
Articol apărut în ziarul „Dudeșteanul” 

din luna martie a anului 2012



pagina 5,

Artistul lasă în urmă lucrările sale, în care frumusețea
lumii se transfigurează așa cum i se relevă lui.  De aceea
sfatul lui Margaret Mead pentru părinții cu copii talentați
este: „Copiii trebuie învățați cum să gândească, nu ce să
gândească”. În spatele fiecărei persoane, copil sau adult,
există acel ceva care ne deosebește de toți și de toate: talen-
tul sau pasiunea. Talentul este modul prin care ajungem să
ne luminăm și să ne descoperim singuri destinul. E adevărat:
talentul aduce cu sine și expresivitatea artistică. Degeaba
muncești, dacă nu ai talent sau invers, degeaba ai talent,
dacă nu muncești. Și degeaba ai talent și vrei să muncești
dacă nu înveți mai întâi să stăpânești tehnicile de pictură,
de exemplu. Iar dacă pe lângă talent ai și pasiune, vei învăța
o nouă tehnică și ai să muncești la punerea ei în aplicare,

chiar dacă la început vei picta subiecte știute și pictate de
toată lumea, vei putea dezvolta un stil al tău personal și poți
ajunge un artist apreciat. Important e să simți și să vrei să
creezi ceva nou, frumos, pe care să îl împărtășești cu alții.

Pentru artiștii la început de drum materia primă poate fi
o problemă. Este greu de crezut că peste jumătate din ceea
ce reprezintă prețul unui tablou sunt materialele de pictură.
Pentru că acestea sunt într-adevăr scumpe, în special dacă
dorești ca munca ta să aibă culoarea și texura pe care o me-
rită. Și apropo de merit, un elogiu părinților, care cu eroism
și sacrificii susțin aspirațiile copiilor lor. Tuturor le dorim
ca la finalul drumului spre culmi să ne ridicăm pălăria în
fața a ceea ce dorim să ajungă fiecare copil, și să ne adresăm
cu admirație și respect: Maestre!

Fata lui Roncea
Fata lui Roncea se numește Lavinia Maria Toader și s-a

născut în anul 2004. De mică s-a jucat combinând în fel și
chip culorile. Orice îi pica în mână trebuia să aibă o culoare,
două culori sau chiar trei. Părinții, Ioan Toader și Cristina-
Viorica Toader, se amuzau de ceea ce putea să-i treacă fetei
prin cap în legătură cu culorile. Probabil fata lor ar fi colorat
și curcubeul altfel dacă ar fi putut.

Curcubeul este mai mult decât ce pare. Curcubeiele con-
ţin mai multe nuanţe decât stelele de pe cer. Puterea de per-
cepţie a ochiului uman este cea care limitează gama de
culori a curcubeului. Roșu, portocaliu, galben, verde, albas-
tru, indigo și violet. Culorile curcubeului sunt binecunoscute
de oricine. Cu toate acestea, studiile științifice au arătat mult
timp că astfel de culori nu aparțin în mod firesc lumii fizice.
Mai degrabă, aceste culori sunt rezultate în urma modului
prin care creierul nostru procesează lumina.

Fata lui Roncea a crescut. De la „generala” din Dudești
a plecat unde o chema vocația, la Liceul de Artă din
Timișoara, unde este în clasa a zecea. Creierul ei procesează
lumina într-un fel aparte. Culorile dragi au nuanțe multiple
și exprimă viziunea ei despre ele. Dar acestea trebuie aran-
jate într-un anume fel, o tehnică pe care o înveți de la dascăli
cu experiență. Înțelegerea și efortul financiar al părinților
este dublat de grija profesorilor de a descoperi și îndruma
elevul spre acea parte a artei pentru care are har. Darul de
la Dumnezeu, dragostea și înțelegerea părinților și
experiența profesorilor pot să o ducă pe copila din Dudeștii
Noi spre ceea ce ar trebui să năzuiască orice copil talentat:
spre glorie. Succes, Lavinia Maria Toader!

Victor ENACHE

„Toţi copiii sunt artiști. Problema este
cum să rămâi un artist după ce crești”

Pablo Picasso

Iarna
Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;

Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.
Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!

Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară;
Soarele rotund și palid se prevede printre nori

Ca un vis de tinerețe printre anii trecători.
Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,

Ca fantasme albe plopii înșirați se perd în zare,
Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele perdute sub clăbucii albi de fum.

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Strălucește și dezmiardă oceanul de ninsoare.

Iată-o sanie ușoară care trece peste văi…
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.

Vasile ALECSANDRI
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În luna noiembrie a acestui an, mai multe state
membre au notificat la Comisia Europeană confirma-
rea de noi focare de gripă aviară înalt patogenă, subti-
pul H5N8. Statele care au raportat focare de gripă
aviară înalt patogenă la păsările domestice sunt Olanda
(patru focare), Marea Britanie (două focare), Germania
(șapte focare) și Suedia (un focar).

În data de 16 noiembrie Danemarca a depistat un
focar la o fermă de găini ouă-consum din orașul Turs-
trup, peninsula Jutland, iar Franța a confirmat un focar
lângă orașul Bastia de pe insula Corsica.

Pe data de 24 noiembrie în Polonia a fost confirmat
un focar, într-o fermă de găini ouă-consum (924.185
de capete) din localitatea Wroniawy, municipalitatea
Wolsztyn.

În acest context epidemiologic, având în vedere nu-
mărul mare de cazuri de gripă aviară înalt patogenă
depistate la păsările sălbatice, precum și faptul că un
număr mare de păsări sălbatice străbat teritoriul Ro-
mâniei folosind culoarul „panono-bulgar” de migrație,
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Ali-
mentelor (DSVSA) Timiș impune aplicarea următoa-
relor măsuri de biosecuritate:

La nivelul gospodăriilor populației:
- separarea în cadrul gospodăriei, în măsura

posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări do-
mestice;

- se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor
domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obli-
gatoriu în spații de cazare special amenajate; atunci
când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea
păsărilor se va realiza în zona acoperită la care nu pot
avea acces păsările sălbatice;

- se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă
din rezervoarele de apă de suprafață neacoperite acce-
sibile păsărilor sălbatice;

- se va evita intrarea mai multor persoane în zona
de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limi-
tându-se la o singură persoană (proprietarul
exploatației);

- se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte
specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale
de companie;

- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a in-
troducerii/diseminării unei eventuale infecții prin fo-
losirea unei încălțăminte diferită în spațiul de
exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasa-
ment special amenajat pentru dezinfecția
încălțămintei;

- prevenirea oricărui contact direct sau indirect între
păsările sălbatice, în special cele de apă, și păsările do-
mestice și alte păsări, în special rațele și gâștele, va
trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor
domestice și păsărilor sălbatice captive la luciuri de

apă, lacuri, bălți, râuri și orice amenajare hidrologică
artificială sau naturală.

La nivelul Grădinilor Zoologice sau altor
instituții sau unități

- care dețin păsări sălbatice captive, fiind obligatorie
asigurarea protecției în vederea evitării oricărui con-
tact direct sau indirect cu păsările sălbatice.

Exploatațiile comerciale autorizate/înregistrate
sanitar-veterinar:

- au obligația să reactualizeze măsurile generale și
specifice de biosecuritate aplicate la nivelul acestor
exploatații, conform Ordinului ANSVSA nr. 21 din
2018;

- programele de biosecuritate aferente fiecărei
unități avicole vor fi revizuite, după introducerea de
măsuri suplimentare de biosecuritate, țintite, pentru a
se evita introducerea și diseminarea virusului
influenței aviare;

- să respecte programul de monitorizare și control
al influenței aviare, conform Ord. ANSVSA nr.
35/2016;

- să respecte Ord. 14/2014 privind condițiile sani-
tar-veterinare care trebuie respectate la comercializa-
rea păsărilor domestice pe teritoriul României.

În ceea ce privește monitorizarea păsărilor săl-
batice:

- aceasta va fi intensificată, în special în zonele în
care păsările sălbatice sunt staționare (unde este cazul),
monitorizare efectuată de către administratorii fondu-
rilor cinegetice, cu raportare către DSVSA Timiș a ori-
căror modificări ale statusului de sănătate al acestora.

Focar secundar de pestă porcină
africană în judeţul Timiș

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimen-
telor (DSVSA) Timiș anunță că în localitatea timișeană Dri-
nova, comuna Bârna, a fost descoperit un focar secundar de
gripă porcină la mistreți.

Ca urmare, DSVSA a emis un comunicat cu principalele
măsuri recomandate cetățenilor:

- să nu achiziționeze și să nu vândă animale neidentifi-
cate, fără documente de mișcare, fără certificat sanitar-ve-
terinar pentru porcine, respectiv pentru animalele destinate
abatorizării, eliberat de medicul veterinar;

- să nu scoată/introducă scroafe/vieri din/în exploatație în
vederea efectuării montei;

- să nu sacrifice porci aflați în gospodăriile populației
aflate în zona de supraveghere și protecție fără avizul me-
dicului veterinar;

- să anunțe orice caz suspect (animal mort sau cu semne
clinice) medicului veterinar;

- să folosească echipamente de protecție (salopetă, cizme
de cauciuc) numai în adăpostul animalelor/porcilor;

- să utilizeze dezinfectanți pentru încălțămintea folosită,
la intrarea și ieșirea din adăpostul animalelor/porcilor; în
acest sens se vor amenaja dezinfectoare pietonale la intrarea
în adăpost;

- să nu hrănească porcii cu resturi alimentare de la bucă-
tărie (lături – resturi de la carne și produse din carne de
porc/mistreț, în special nepreparate termic);

- să evite contactul direct sau indirect cu mistreți/mediul
silvatic;

- să evite accesul persoanelor străine, nejustificat, în adă-
postul animalelor;

- să folosească în hrana porcilor nutrețurile vegetale
numai după minimum 30 de zile de la recoltarea acestora;

- să igienizeze și să dezinfecteze orice echipament pe care
îl folosesc.

Măsuri specifice aplicate ca urmare a evoluţiei gripei aviare

Recomandări ale pompierilor 
pentru sezonul rece

Avertisment al pompierilor timișeni la începutul
sezonului rece. Salvatorii spun că această perioadă
aduce o creștere a incendiilor produse în gospodării
și îi îndeamnă pe timișeni să fie precauți.

Pompierii timișeni spun că, în perioada similară
a lui 2019, au intervenit la 1.614 incendii, dintre
care 465 s-au manifestat la gospodării. Focul a pro-
vocat pagube de peste 17 milioane de lei, iar 17
persoane au fost rănite și șapte au decedat.

„Începutul sezonului rece aduce cu el o creștere
semnificativă a incendiilor produse la gospodăriile
populației.

În ciuda campaniilor de informare demarate
anual, în colaborare cu autoritățile publice locale,
numărul incendiilor la gospodării în sezonul rece
continuă să crească producând pagube materiale,
iar în cazuri mai grave, ducând la pierderi de vieți
omenești”, transmit reprezentanții ISU Banat.

Mai bine de jumătate dintre incendiile din gos-
podării înregistrate în aceeași perioadă din 2019 s-
au produs din cauza instalațiilor electrice defecte
sau exploatate necorespunzător.

Pe a doua poziție s-au clasat incendiile provocate
de coșurile de fum defecte sau necurățate, iarna tre-
cută înregistrându-se 110 astfel de incendii.

Nu în ultimul rând, a treia cauză stabilită de pom-
pieri în timpul intervențiilor a fost fumatul în locuri
neprotejate. Numai în iarna lui 2019 au fost înre-
gistrate 79 de astfel de intervenții. Astfel, cei de la
ISU Banat vin cu următoarele recomandări:

Recomandări privind exploatarea
instalaţiilor electrice:

Nu folosiți instalaţii și/sau aparate electrice cu
defecţiuni sau improvizaţii.

Nu suprasolicitați reţeaua electrică prin folosirea
simultană a mai multor receptori.

Nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice sub
tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi
altele asemenea.

Este interzisă folosirea siguranţelor fuzibile su-
pradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului

calibrat.
Nu efectuați lucrări de întreţinere, revizii şi re-

paraţii la instalaţiile electrice cu personal necalificat
şi neautorizat.

Recomandări privind folosirea coşurilor 
şi a burlanelor pentru evacuarea fumului:

Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele
combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei
de cărămidă a coşului cu 25 cm. 

În spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă in-
troducerea unui strat de materiale necombustibile.

Se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de
elemente combustibile ale acoperişului sau plan-
şeului.

Coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului
cu cel puţin 80 cm.

Se va realiza curăţirea anuală a coşurilor de eva-
cuare a fumului, de către personal specializat în do-
meniu.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor
cauzate de fumat:

Nu fuma în pat sau când ești obosit ori ai luat
medicamente. 

Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.
Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea
şi umple cu apă scrumiera în care se află mucurile
înainte de le arunca.
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Telefoane utile locuitorilor din comuna Dudeştii Noi
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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

Din DEPOZIT direct 
la tine ACASĂ!

Ai nevoie de hrana potrivită pentru anima-
lele din ogradă şi nu ai timp să alergi prin ma-
gazine? Noi venim cu soluția!

Hrană câini
Hrană pisici
Concentrat găini ouătoare/pui de carne
Furaj găini ouătoare
Hrană porumbei
Concentrate purcei/porci și iepuri.

Cu un simplu apel la tel: 0757-407.262 îți
aducem direct acasă hrana de care ai nevoie
pentru necuvântătoarele din ograda ta.

ÎN PLUS OFERIM:
Consultații, Tratamente, Deparazitări,

Vaccinări, Intervenții Chirurgicale.
DEPLASĂRI LA DOMICILIU ÎN

REGIM DE URGENȚĂ.

Cabinet Veterinar Dr. Cătălin Lupaștean
Tel: 0757-407.262.

,

Vând țuică de sărbători și
cauciucuri 185/195/205. 

Becicherecu Mic, telefon
0722-572.448.
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Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Dudeșteanul”

Anul Nou reprezintă, în întreaga lume, înnoirea simbolică
a timpului, marcată în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianua-
rie, fie că omul sărbătoreşte momentul printr-un ceremonial
cu specific local, naţional sau printr-o simplă reuniune în fa-
milie. Desigur, ţinând cont că în anumite zone ale lumii există
calendare diferite, Anul Nou nu este sărbătorit peste tot în
acest moment al anului.

Complexul de tradiţii şi obiceiuri de Anul Nou este strâns
legat de modul în care se sărbătorea evenimentul încă din
cele mai vechi timpuri, începând din vremea Babilonului. În
jurul anului 2000 î.Hr., Anul Nou babilonian începea cu
prima lună plină după Solstiţiul de Iarnă care era considerată
prima zi de primavară, iar celebrarea Anului Nou dura 15
zile, fiecare dintre acestea fiind sărbătorită în mod diferit.
Unele obiceiuri, care s-au păstrat până astăzi, presupuneau
fixarea anumitor obiective pentru anul care urma, ori înapo-
ierea către proprietar a uneltelor împrumutate în anul trecut.

Sunt cunoscute popoare antice care aveau propriile calen-
dare, unele culturi primitive utilizând săptămâna de 4 zile,
asirienii foloseau calendarul săptămânii de 6 zile, iar romanii
– săptămâna de 8 zile. În Egiptul Antic, spre exemplu, Anul
Nou era sărbătorit în momentul în care Nilul ieşea din matcă
– aproximativ la sfârşitul lunii septembrie şi fără de care re-
coltele nu ar mai fi existat.

Anul Nou a devenit zi de sărbătoare recunoscută de bise-
rică în anul 487, când se celebra Circumcizia pruncului Isus,
devenind general recunoscută abia în jurul anului 1500, la
introducerea calendarului gregorian.

În anul 1582, Papa Grigore al XIII-lea a modificat calen-
darul lui Iulius Caesar, considerând că perioada anului de
365,25 de zile este prea lungă, stabilind că anul are 365,14
zile, ceea ce însemna că diferenţa de 11 minute creştea anul
calendaristic cu 7 zile la fiecare 1000 de ani.

În anul 1691, Papa Inochentie al XII-lea a stabilit data de
1 ianuarie ca început de an religios, momentul fiind precedat
mai întâi de Solstiţiul de iarnă, şi mai apoi  de Crăciun, ca
început de An Nou calendaristic.

În tradiţia religioasă ortodoxă, 1 ianuarie este şi ziua Sfân-
tului Vasile cel Mare, episcop al Cezareii Capadociei, în re-
ligia catolică, liturghia din 1 ianuarie marchează o octavă de
la Crăciun, această zi fiind dedicată Fecioarei Maria.

În zilele noastre, la nivel mondial sunt utilizate circa 40
de calendare, cele mai importante fiind calendarul gregorian,
calendarul islamic şi cel iudaic.

Anul Nou contemporan se sărbătoreşte diferit, în funcţie
de regiune şi mai ales de religie. Spre exemplu, evreii sărbă-
toresc Rosh Hashanah („Capul anului”) – la o dată variabilă
din septembrie sau octombrie, în China acesta cade în pe-
rioada 21 ianuarie – 19 februarie, în Iran – în luna martie, iar
Biserica ortodoxă rusă marchează Anul Nou la 14 ianuarie.
În continuare vă prezentăm câteva elemente legate de mo-
mentul şi tradiţiile Anului nou în câteva zone ale lumii.

Africa de Sud – păstrează tradiţia tragerii clopotelor bise-
ricilor şi chiar a focurilor de armă, precum şi dansurile stra-
dale, în costume colorate. Austria şi Elveţia – în unele zone
din aceste ţări există tradiţia costumării – stridente şi neobiş-

nuite – pentru sărbătoarea ajunului Sfântului Silvestru, moş-
tenită încă din anul 314, atunci când se credea că Papa Sil-
vestru a capturat un monstru de mare care urma să distrugă
lumea în anul 1000. Un alt obicei este cel de răsturnare pe po-
deaua casei a unui recipient cu frişcă, care anticipează un an
cu noroc din abundenţă. La miezul nopţii de Anul Nou, în El-
veţia există obiceiul toasturilor pentru lucrurile bune din anul
trecut, iar cantitatea de îmbrăţişări şi săruturi din acest mo-
ment este văzută ca fiind direct proporţională cu norocul oa-
menilor din noul an. Birmania – Anul Nou se sărbătoreşte în
cea mai caldă zi a anului, în care oamenii stropesc pe oricine
cu apă din abundenţă, fără ca nimeni să se supere, acesta fiind
gestul care simbolizează fertilitatea. Bolivia şi Chile – Anul
Nou al culturilor aimara (Bolivia) şi mapuche (Chile) este
marcat la 21 iunie, prin ritualuri ancestrale de slăvire a divi-
nităţilor, iar în cultura tiwanakota, Anul Nou este sărbătorit la
solstiţiul de iarnă din emisfera sudică, prin mulţumiri aduse
divinităţilor Pachamama – „Mama Pământ” şi Tata Inti – Tatăl
Soare, mai ales pentru roadele recoltelor. În provincia Arau-
cania, comunitatea mapuche păstrează obiceiul de a se scălda
în apele reci – un ritual de purificare care durează până la 24
iunie, când este marcată Ziua naţională a popoarelor indigene.

Brazilia – la festivităţile din ajunul Anului Nou, brazilie-
nii participă la ritualul de omagiere a personajului Iemanja –
zeiţa mării care a ajuns pe pământ pentru a împărtăşi oame-
nilor dragostea – obicei care presupune că în larg plutesc mii
de bărcuţe de hârtie în care câte o lumânare însoţeşte imagi-
nea zeiţei, iar ca ofrandă adusă acesteia sunt aruncaţi în apă
crini sau trandafiri albi. China – Anul Nou – care vine în
prima zi cu lună plină după intrarea Soarelui în constelaţia
Vărsătorului – se numeşte ”Sărbătoarea Primăverii”, cu o is-
torie de circa 4000 de ani, o zi de mulţumire şi recunoştinţă
pentru lucrurile bune primite în anul care s-a încheiat.Înainte
de petrecerea de Anul Nou, se face curăţenie în casă, pentru
alungarea spiritelor rele, iar ferestrele şi uşile caselor sunt
vopsite şi apoi decorate cu ornamente de hârtie simbolizând
fericirea, bunăstarea şi viaţa lungă.

Fiecare naţionalitate are tradiţii diferite în legătură cu Anul
Nou, dar există numitorul comun al masei din seara de Re-
velion – ”Masa Reîntregirii”, care reprezintă un moment im-
portant în care toţi membrii familiei încearcă să se întoarcă
la casa părintească. În istorie a rămas consemnat faptul că în

anumite perioade, chiar cei condamnaţi la închisoare erau eli-
beraţi pentru această noapte, pentru a fi alături de familie.

Cât despre obiceiurile culinare din noaptea dintre ani,
masa este de obicei extrem de copioasă, cuprinzând peste 10
feluri de mâncare, fiecare reprezentând diferite dorinţe:
brânza de soia şi peştele simbolizează bogăţia, creveţii – fe-
ricirea, stridile uscate – bunăstarea, sau salata de peşte crud
– norocul şi prosperitatea. Iar colţunaşul – cu o monedă în
interior – este pentru cel care o găseşte semn de noroc în anul
ce vine. Aici există şi o etnie – luoba (care nu are o limbă
scrisă iar tradiţiile, cultura şi literatura s-au transmis prin viu
grai), care sărbătoreşte de trei ori Anul Nou: la 1 noiembrie
când se strâng recoltele, Anul Nou – Anul Mare – care începe
la 1 decembrie – o zi marcată de supersitiţii şi obiceiuri legate
tot de recolte şi 1 ianuarie.

Peninsula Coreea – are o tradiţie neobişnuită care presu-
pune că în noaptea de Ajun, nu se doarme, pentru a se evita
trezirea în noul an cu sprâncenele încărunţite, iar pentru a
evita acest lucru, toate casele sunt puternic luminate. Tot în
ajun se face curăţenie în case, obicei însoţit de arderea unor
beţişoare de bambus pentru alungarea spiritelor necurate.
Adăugarea a încă unui an de viaţă este marcată simbolic prin
consumul unei prăjituri cu orez – Tokkuk, în noaptea de Anul
Nou. Egipt – pentru trecerea în noul an, egiptenii se îmbracă,
fără excepţie, în haine neapărat noi, foarte colorate. Un alt
obicei întâlnit la egipteni este întânit mai ales în zonele ru-
rale, unde oamenii merg din casă în casă, întâi la prieteni, pe
care îi iau la drum, mergând pentru a face urări la casa pri-
marului. Germania – de Anul Nou există la nemţi obiceiul
de a pune în apa rece o crenguţă de brad, iar forma pe care o
fac valurile create anticipează ce se va întâmpla în anul care
vine: dacă se crează forma unei inimi sau a unui inel, în-
seamnă că va urma o nuntă, bărcuţa anticipează o călătorie,
iar forma unui porc vesteşte bunăstare şi mâncare din abun-
denţă în anul următor.Iar la masa de Anul Nou există obiceiul
de a lăsa în fiecare farfurie, până după miezul nopţii, câte
puţin din fiecare fel de mâncare, simbolizând asigurarea unei
„rezerve” de hrană şi pentru noul an.

Grecia – ziua de Anul Nou este dedicată Sfântului Vasile,
iar copiii îşi lasă încălţările lângă şemineu, pentru ca în noap-
tea dintre ani să primească cadouri de la sfântul celebru pen-
tru bunătatea sa. Felul de mâncare tradiţional de Anul Nou
este prăjitura „vassilopitta”, în care este pusă o monedă de
argint sau aur, iar cine găseşte moneda se spune că va avea
noroc în anul care urmează. Hinduşii – nu sărbătoresc noul
an în acelaşi timp sau mod. În Bengalul de Vest, oamenii se
împodobesc cu flori, variat colorate, iar femeile poartă haine
galbene, aceasta fiind culoarea primăverii. În India Centrală,
steagurile portocalii împodobesc clădirile în ziua de Anul
Nou, în vestul Indiei, anul nou este celebrat la sfârşitul lunii
octombrie, concomitent cu festivalul Diwali, obiceiul con-
stând în aşezarea pe acoperişuri a unor mici opaiţe aprinse
cu ulei. În sudul Indiei, mamele pun mâncare, flori şi daruri
într-o cutie specială, pentru copii, iar în dimineaţa anului nou,
copiii sunt conduşi cu ochii închişi, de mamele lor, la cutia
cu daruri.

Cum este sărbătorit Anul Nou în lume

la multi ani 2021!,


