
Anul XVIII • Nr. 2 (205) • februarie 2021 Exemplar gratuit

Str. Calea Becicherecului nr. 29, comuna Dudeştii Noi, cod 307041, judeţul Timiş telefon: 0256 378020, 0256 378294 fax 0356 816494

Alin Nica – nominalizat 
din partea judeţelor ca

reprezentant în Comitetul
European al Regiunilor

pagina 4

Albă ca
neaua – 

Dini 
Trandu, 

pârmitlu 
pi 

armâneashti

Început de semestru
la Școala Gimnazială

Dudeștii Noi

pagina 4

LA MULŢI ANI FEMEILOR
DIN DUDEȘTII NOI!

Începutul lunii martie, începutul pri-
măverii, ne dă prilejul de a sărbătorii fe-
meia în toate ipostazele ei: bunică,
mamă, soție, fiică, prietenă, colegă. Este
o ocazie potrivită să ne îndreptăm atenția
spre cele care, zi de zi, ne fac viața mai
frumoasă. Chiar dacă traversăm clipe
mai grele, pricinuite de pandemie, nu
trebuie să uităm să oferim un mărțișor
de 1 martie și o floare de 8 martie, ca
semn al prețuirii pe care le-o purtăm fe-
meilor.

În ce mă privește, ca primar al comu-
nei Dudeștii Noi, vreau să le mulțumesc,
pe această cale, tuturor femeilor care îmi
sunt alături zi de zi în cadrul Primăriei
Comunei Dudeștii Noi, dar și tuturor fe-

meilor din comunitatea noastră pentru
aportul pe care și-l aduc la ceea ce în-
seamnă localitatea astăzi.

Fiecare la locul ei de muncă sau acasă
ne stau alături și ne completează în tot
ceea ce facem.

Să le prețuim nu doar acum, când ca-
lendarul ne indică zilele, să le spun așa,
oficiale de sărbătoare dedicate femeii, ci
în fiecare zi a vieții noastre.

Cu aceste gânduri, le adresez tuturor
femeilor din comuna Dudeștii Noi gân-
durile mele de bine, urări de sănătate și
prosperitate, precum și un sincer 

La mulți ani!
Ion GOȘA,

primarul comunei Dudeștii Noi
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DER ALTE FÖRSTER

An dem dichten Waldesrand
Geht ein dürrer, bärt’ger Greis;

Schritte ziehen wie ein Band
durch das weite, kalte Weiß.

Auf dem weißen Schnee die Raben,
sehen aus wie Punkte klein.

Der Greis muss sein Holz sich tragen –
Scheint aus einer Mär zu sein.

Die Wölfe heulen. Ihm ist nicht bang!
Er fühlt den Frost so eisig;

Weiß, dass es nicht ist so lang
Bis ihm warm sein wird vom Reisig.

Seine Flinte auf der Schulter,
Im breiten Gürtel die Axt so alt,

Die Kappe trägt am Ohr er munter
Und im Herzen … nur den Wald!

BĂTRÂNUL PĂDURAR
Pe sub poale de pădure

Merge-un moş cu barba albă,
Paşii lui pe-ntinsuri pure

Lasă urme ca o salbă.

Ciorile, ca nişte semne
Răspândite-s pe zăpadă;

Moşul duce-un braţ de lemne,
Parcă-i scos dintr-o baladă.

Urlă lupii. Nu se teme!
Simte gerul cum îl taie,
Ştie că-n puţină vreme
Va avea cald în odaie.

Pe umăr c-o puşcă veche,
La brâu şi-a înfipt securea,

Are cuşma pe-o ureche,
Iar în inimă… pădurea!

Dragoș VICOL

GGGGrrrr üüüüßßßß   GGGGooootttt !!!!

Constantin Dini Trandu
Constantin Trandu s-a născut la Dudeștii Noi. Astăzi

trăiește în Statele Unite.
În anii studdenției a fost solistul formației  rock „Mo-

dern-Grup”.
Custandin Tranddu, Dini, s-amintă tu Rumunia, tu-

unâ hoarâ cu numa, Dudestii-Noi, la vărâ dzatsi km
alargu di câsâbâlu Timisoara,

Tu-anjli di studentsii, acatsa s-căntâ cu-unâ parei di
students, cu numa „Modern-Grup”, muzica Pop-Rock, sh-
cu talent-a lui agiumsi un di nai mai cânâscuts Rock vo-
calist dit Rumunii.

Albă ca neaua – 
Dini Trandu, pârmitlu 

pi armâneashti
Tsi ira sh-tsi nu sh-ira. Ira unoară un gioni Amiră tsi băna

deadun cu mushata lui amirâroanji tu ună mari pălathi na-
misa di munts.

Sh-amindolji ira multu avuts ama nu ira sh-ahănt hăriosh
cătse că nu avea cilimeanj. Tu ună dzuuă di iară, Amirăroan-
jea cusea ama nu băgă oară shi s-ntsipă tu dzedzit. Sh-u as-
htersi ntroarâ kicuta di săndzi cu ună shamie albă shi sh-lu
spusi doru tsi lu avea tu inimă.

- Voi s-am ună feată cu kelea albă ca Neaua, cu oclji lăi
ca masina, budzăli roshi ca cireasha sh-ună inimă bună sh-
mplină di harau.

Tu ună dzuuă vrerea-ljei ta s-aibă ună
feată s-featsi. Amirăreasa fetsi ună feată
multu mushată dip cum u vrea năsă sh-lj-u
băgă numa Albăca Neaua.

Amirălu ira sh-năsmultu hărios cum u
videa Alba ca Neauacum acrishtea dzuuă di
dzuuă ma mushată.

Haraua lor nu dănăsi mult. Tu ună dzuuă
Amirâreasa s-lândidzăsh-dupu trei meshi
muri. Amirălu trapsi mult.

Târcură mults anj pănă cănd Amirălu s-
i nsură diznou cu ună printsesâ tinirâ sh-
mushată ama ira ună mâyistră ceapcânâ
sh-făr-di inimâ.

Cathi dzuuă nidzea di s-mutrea tu ună
yilii mâyipsită sh-ntriba:-Yilii, mâyipsită
yilii, cari easti cama mushată ditaistâ vâsâ-
lii?!

Yilia ntroarâ apândâsea:
- Nitsiună Mâriljea ta! Tini hii cama

mushatâ di tuti!Tu unădzuu, Amirălu lo cali
dipârtoasâ tish câtâ mardzina ali vâsâliish-
u alăsăAlba ca Neauaacasăcu ceapcăna di
Amiroanji.

Cum târcurâ anjlji, Albă ca Neaua,
acriscu ună featâ multu mushatâsh-bunătu inimă.

Nu mult alargu di Pălathi, unu gioni sh-mushat văsiljie,
cum lo s-bea apâ dit arău, lj-u vidzu, ca ti ciudii, fatsa ali
Albă ca Neaua, cum yiulutsea tu apâsh-âlj câdzu tu vreari.

Tu ună tahina ceapcâna di Amirâroanji neasi la yilii sh-
nâpoi u-ntribă:

- Yilii,mâyipsită Yilii, cai esti cama mushată dit aistă vâ-
sâlii? Yilieaapândâsi cu niheamâ fricâ:

- Cu ljirtari, Măriljea ta, ama nu hii tini!Albă ca Neaua
esti cama mushată di tuti. Amirăroanjea u acătsă zuratsa.

Cumavdză apandisea ali yilii lu-acljimăntroară cama
marrudi avinâtor dit Pălathi sh-âlj dimândă cu inati:

- S-u duts Alba ca Neaua tu pâduri shi s-nj-aduts inima a

ljei, tu aistă cutii!!!
Avinâtoru u dusi Alba ca Neaua alargu

nunt tu pâduri, ama avinâtoru iraun om bun
sh-cum u videa pi Alba ca Neaua că ira
bună, mushatăsh-livendănu lu alâsă inima
s-u vatămăsh-âljdzăsi s-fugă ninti shi s-nu
s-toarnâ vărnâoarâ tu nâpoi la Pălathi.

Avinătoru u alâsă Alba câ Neaua tu pâ-
duri sh-cănd ascâpită soarili s-turnă la Pă-
lathish-tu cutii băgăunăinimădi zărcadătu
loc di inima ali Albă ca Neaua.Tu pâduri s-
alâsă scutidea... Alba ca Neau au aplucusi
frica sh-acâtsă s-plăngâ. Plămsi, plămsi sh-
pân-tu soni u acâtsă somu.

Tahinărili u sculară di somu arazili di
soari sh-tsiuratu a puljilor tsi azbuira avi-
găra di năsâ.

Pulji u cânushtea Alba ca Neaua sh-u
scoasiră pi unâ cali tsi dutsea la unâ casâ
njicâ ashtirată tu unâ vâloagă nsurinatâ.

Alba ca Neaua s-aprukiă di ushi sh-cu inima niheamă
streasâ zdicljisi usha. Tsi si-lj veadâ oclji: unu udă njicu iu
tuti lucârli ira sh-eali njits: 7 scamuri, 7 piati, 7 buneli, 7 lin-
guri. Alba ca Neaua s-ciudusi ama acâtsă s-curâ casa shi s-
facăsh-tsiva ti măcari.

Dapoea nesi di vidzu udălu ti durnjeri. Udălu avea 7 câr-
văts, 7 căpitinjishi 7 vilendzi sh-eali tuti njits. A cui s-hibă
aistă casă s-ciudusea Alba ca Neaua ama ira ahănt curmatâ
di cali căs-arucutish-ntroarâ u-acâtsă somu.

Ninti s-ascapitâ soarli, s-turnară di la lucru alor sh-nicu-
kirlji ali casi tsi ira shapti frats, tuts shcurtabadz, demec oa-
minj shcurts ni-acriscuts (giugeanj).

Dicum intrară-n casă arămasiră ciudusits s-veadâ casa
ahănt pâstritâ sh-cu tuti lucârli bâgati tu
aradhâ ama ciudia lâ fu sh-ma mari ti nju-
rizma di gjelâ tsi umplea tutâ udaia sh-lâ
alâsa gura apâ.

Dapoea neasiră tuts tu udălu ti durnjea-
rish-arâmasirâ limnusits s-veadătu cârvati,
cum durnjea cama mushată featâ tsi u-avea
vidzutâ năshtu bana loru.

Feata lj-avdză, zdicljisi oclji, sh-cănd âlj
vidzu pi shcurtabadzcum u mutrea ciudu-
sits, s-i sculă ca lâhtârsitâ sh-cu unâ boatsi
ca aspâratâ mizi li dzăsi:

-Mini mi-acljiamâ Albă ca Neaua... s-mi
ljirtats ama nu aveam tu minti s-vă facu
tsiva cripări...

- Cum s-năfats titi cripări cănd tiniufât-
sesh tutâ huzmetea-li casi sh-nâ fâtsesh sh-
gjielâ dzăsi atsel mintimenu. Noi him
shapti giugeanj (shcurtabadz): Hâriosu,
Sertu, Zvarânjearu, Gagaciu, Pirifanu, mini
hiu Mintimenu sh-Dimbellu.

Albâ ca Neaua lâ dzăsi culăcârnj tu oclji
câ tsi pâtsă sh-câti târcu. Giugeanjlji ăljdză-
sirâ ali Albâ ca Neaua că di aua sh-ninti sâ
sta cu elj tu casa lor.

- Cum s-năfats titi cripări cănd tiniufât-
sesh tutâ huzmetea-li casi sh-nâ fâtsesh sh-

gjielâ dzăsi atsel mintimenu. Noi him shapti giugeanj
(shcurtabadz): Hâriosu, Sertu, Zvarânjearu, Gagaciu, Piri-
fanu, mini hiu Mintimenu sh-Dimbellu Albâ ca Neaua lâ
dzăsi culăcârnj tu oclji câ tsi pâtsă sh-câti târcu. Giugeanjlji
ăljdzăsirâ ali Albâ ca Neaua că di aua sh-ninti sâ sta cu elj
tu casa lor. Cum tărtsea dzălilituts ira hăriosh, ama haraua
lor nu dânâsi multu.

Tu unâ dzuuă Amirăroanjea atsea cu inima di cătrani nesi
nâpoi la yilia ljei sh-untribăcari esti cama mushatâ dit vâsâ-
lii,ama yilia ălj dzăsi cătut Alba ca Neaua easti cama mus-
hatâ di tuti. Amirâroanjea s-ciudusi multu câtse câ shtea câ
inima ali Alba ca Neaua iratu atsea cutii tsi lj-u adusi avi-

nătoru.
Tu unâ dzuuă Amirăroanjea atsea

cu inima di cătrani nesi nâpoi la yilia
ljei sh-untribăcari esti cama mushatâ
dit vâsâlii,ama yilia ălj dzăsi cătut
Alba ca Neaua easti cama mushatâ
di tuti. Amirâroanjea s-ciudusi multu
câtse câ shtea câ inima ali Alba ca
Neaua iratu atsea cutii tsi lj-u adusi
avinătoru. Năpoi u apucăzuratsa shi
sh-u fetsi mintea s-u vatâmâ Alba ca
Neaua ta s-arămănănăsăcama mus-
hată; s-prifeatsi tu unămoashi tsi vin-
dea meari sh-lo calea cătă casa a
giugeanjlor.

Cathi dzuu giugeanjlji (shcurta-
badzlji) nidzea ti lucru a lor sh-cat-
hioara Mintimenu âlj dzâtseaali Alba
ca Neaua s-nu tsiva di s-disclji-
dăusha cashti cum văru xenu bati la

ushi.
Cum bâgă nâpoi s-facă măcari, Alba ca Neaua avdză unâ

ciucuteari pi ushi. Ciudusitâ, s-aprukiă di ushi, mutri pit
guva dila cljei sh-vidzu ună moashi tsi pârea multu curmatâ
di cali.

Di nafoarâ di ushi s-avdză unâ boatsi di muljeari aushi.
- Omu bun, mizi gri moashea, zdicljidi ushamushata mea.
Hiu unâ muljeari aushi sh-fucâroanji sh-hiu mult curmată

di cali sh-multă seati nj-esti.
Alba ca Neaua, cum lj-i s-i fetsi njilâ di năsâ u lo moas-

hea-n casă sh-âljdeadi un san mplinu di dzamâ.
- U, curbani muma! Nu shtiu cum s-tsâ haristusecu, ama

ia, amu ndau meari dults ca njerea sh-ma roshi ca budzâli a
tali.Ia, ljea unâ mâshcâturâ s-vedz tsi nostimi săntama meru
tsi lj-u deadi „moasha” ira fârmâcat.

Alba ca Neaua, fără s-minduiascâ, lo unâ mâshcâturâ di
mer shi ni unâ ni dau, lishinâ sh-câdzu teasâ mpadi.

Ali Amirâroanjiâljgiuca inima di haraucum minduia că-
tora nu avea altăma mushatăca năsă.

Cănd s-turarâ shcurtabadzljidi la lucru u aflară Alba ca
Neaua teasâ mpadi ama vidzurâ sh-meru ninga năsâ.

- Aist mer u sibâ fârmâcat dzăsi Mintimenu. Mash ceap-
cânadi Amirâroanji putea s-u facâ aistâ nifaptă.Shcurta-
badzlji, cu inima lai, u bâgarâ Alba ca Neaua tu unâ cutii di
kelki sh-u dusirâ pi unâ dzeanâ, ta s-u veadâ tutâ dunjeaua,
cât di mushatâ esti.

- Aist mer u sibâ fârmâcat dzăsi Mintimenu. Mash ceap-
cânadi Amirâroanji putea s-u facâ aistâ nifaptă.Shcurta-
badzlji, cu inima lai, u bâgarâ Alba ca Neaua tu unâ cutii di
kelki sh-u dusirâ pi unâ dzeanâ, ta s-u veadâ tutâ dunjeaua,
cât di mushatâ esti. Tu unâ dzuuâ târcu calea văsiljelu, tsi u
avea vidzutâ fatsa ali Alba ca Neauacum yiulutsea tu arău.
Di atumtsea tut u câfta Alba ca Neaua tsi lj-avea câdzutâ tu
vreri. Cănd u vidzu cum shidea teasâ tu cutia di kelkitish-
cănda durnjea, u scoasi câpakea ali cutii, u bâshe Alba ca
Neaua sh-u mutri cu oclji mplinj di vreari.

Ti nipistupseari, Alba ca Neaua zdicljisi oclji sh-cănd lu
vidzu vâsiljelus-i sculă sh-amindolji s-ambârtsâtarâ aplucu-
sits di vreri. Vrerea lor lu frămsi blâstemu ali zuljearicădi
Amirâroanji.

La Pălathi, Amirâlu dicăra s-turnă dit mardzinaali văsălii,
li află tuti cripărili tsi li-avea faptâ Amirâroanjea. Neasi la
yilia atsea mâyipsită sh-u fetsi cumătssh-ceapcâna di Ami-
răroanji u xinumsi di la Pălathi.

Alba ca Neaua, deadun cu văsiljelu sh-cuatselj shapti
shcurtabadz, s-turnă la tatu-su, la Pălathi. Amirălu cu inima
mplinâ di harau lâ featsi unâ numtă mari cum nu s-avea
faptă vărâoarâ tu vărâ altă Amirârie sh-bânarâ tuts deadun
cu sânâtati sh-harau pânâ sh-ma-nclo di eta a etilor.

Amirălu mi-acljimă sh-mini la numtâ ama dicăra mi acât-
sai s-lu bagu pi cali aist pirmith nj-ishă dip dit minti s-neg
la numtâ.

DDDD iiii nnnn iiii   TTTT rrrr aaaa nnnn dddd uuuu   șșșș iiii   VVVV iiii cccc tttt oooo rrrr   EEEE nnnn aaaa cccc hhhh eeee   
llll aaaa   MMMM oooo ssss cccc oooo pppp oooo llll eeee
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
februarie 2021

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 2021 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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Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a
fost nominalizat în Comitetul European al Regiunilor ca
reprezentant al României din partea județelor. „Este o
onoare și o bucurie să continui munca de 15 ani în cadrul
acestei reputate instituții europene. Voi promova, ca și până
acum, interesele tuturor cetățenilor români. Nominalizarea
a venit în cadrul lucrărilor Uniunii Naționale a Consiliilor
Județene din România, unde am ridicat probleme adminis-
trative care țin de buget și de modificarea Codului admi-
nistrativ. 

Una dintre cele mai importante sesizări pe care le-am
făcut în cadrul lucrărilor a fost către ministrul dezvoltării
referitor la plafonarea echilibrării bugetelor locale la suma
de 13.500.000 de lei, ceea ce înseamnă de trei ori mai
puțini bani pentru comunele și orașele noastre. Am încre-
dere că argumentele aduse de mine vor fi luate în conside-
rare și vor duce la o modificare echitabilă a
reglementărilor”, a declarat Alin Nica.

Alin Nica – nominalizat din partea
judeţelor ca reprezentant în

Comitetul European al Regiunilor

Măsuri pentru
protejarea 
animalelor 

împotriva pestei
porcine africane
Ca urmare a confirmării unui focar de pestă

porcină africană în localitatea Orțișoara,
Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Animalelor Timiș prezintă un set de
măsuri pentru protejarea animalelor din gos-
podării împotriva acestei boli. Măsurile pe
care proprietarii de animale trebuie să le res-
pecte sunt:

- să nu achiziționeze și să nu vândă animale
neidentificate, fără documente de mișcare,
fără certificat sanitar-veterinar pentru por-
cine/cabaline, respectiv pentru animalele des-
tinate 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 medicului 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 adăpos-
tul animelelor/porcilor;

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

- să nu hrănească porcii cu resturi alimen-
tare de la bucătărie (lături – resturi de la carne
și produse din carne de porc/mistreț, în spe-
cial nepreparate termic);

- să evite intrarea în adăpostul porcilor,
timp de 48 de ore, în cazul în care participă la
activități de vânătoare;

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

- să evite accesul persoanelor străine, ne-
justificat, în adăpostul animalelor;

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

- să folosească paiele, ca așternut, după mi-
nimum 90 de zile de la recoltarea acestora;

- să igienizeze și să dezinfecteze orice echi-
pament pe care îl folosesc.

Semestrul II al anului şcolar 2020-2021 a început ţinând
cont de prevederile Ordinului comun al Ministerului Să-
nătăţii şi Ministerului Educaţiei 3235/93/2020. Având în
vedere rata de infectare din comuna Dudeştii Noi de 2,54
la data de 05.02.2021, conform adresei DSP, am început
cursurile în scenariul galben: cele trei grupe de grădiniţă,
clasele ciclului primar şi clasa a VIII-a, în total un număr
de 257 elevi şi preşcolari. Elevii din clasele V-VII continuă
cursurile în sistem on line până când rata de infectare la
nivelul comunei va scădea sub 1.

Pentru asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării unui
învăţământ de calitate, folosind tehnologiile moderne, încă

de la începutul anului şcolar Primăria comunei Dudeştii
Noi a achiziţionat un număr de 100 de tablete şi 13 lapto-
puri. Tabletele au fost distribuite elevilor care nu deţineau
dispozitive necesare conectării la cursurile desfăşurate on-
line și care au depus cereri în acest sens. Laptopurile sunt
folosite de cadrele didactice pentru a asigura desfăşurarea
cursurilor în sistem online. 

De asemenea, pentru a onora toate solicitările, şcoala a
primit un număr de 23 de tablete de la Inspectoratul Şcolar
Judeţean Timiş. Astfel, toţi elevii ai căror păriniţi au soli-
citat dispozitive de conectare online au intrat în posesia
lor. Acest lucru s-a realizat în baza unui contract de como-
dat, semnat de părintele elevului minor, care prevede, prin-
tre altele:

a) Să se îngrijească de conservarea bunului dat în folo-
sinţă gratuită ca un bun proprietar;

b) Să întrebuinţeze bunul numai pentru destinaţia deter-
minată prin natura lui;

c) Să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepţia
întrebuinţării normale şi fără culpă din partea sa;

d) Să nu încredinţeze bunul cu orice titlu unei terţe per-
soane;

e) Să restituie bunul la scadenţă în natura sa specifică.
Tot cu sprijinul Primăriei Comunei Dudeştii Noi au fost

montate dozatoare cu substanţe dezinfectante în toate sălile
de clasă şi la intrările în unitate pentru a permite atât ele-

vilor cât şi personalului să desfăşoare activităţile în sigu-
ranţă. Pe perioada vacanţei toate spaţiile din clădirea şcolii
şi grădiniţei au fost igienizate şi dezinfectate, a fost supli-
mentat stocul de materiale necesare dezinfectării şi igieni-
zării, au fost achiziţionate măşti de protecţie pentru
personalul instituţiei.  

Având în vedere adresa DSP din data de 12.02.2021 care
specifică rata de infectare la nivelul comunei de 4,06 la
mia de locuitori, începând cu data de 15 februarie cursurile
la nivelul unităţii s-au desfăşurat în scenariul roşu: grădi-
niţa şi ciclul primar cu prezenţa fizică, iar ciclul gimnazial
în sistem online.

Prof. Petronela TATOV, 
directoarea Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi

Început de semestru la Școala
Gimnazială Dudeștii Noi
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Etimologia cuvântului care definește sărbătoarea a fost
dezbătută de numeroși etnologi și filologi, propunându-se
variate explicații pentru originea sa.

Nicolae Constantinescu, etnolog al Universității din
București, a afirmat că nu există atestări documentare ale
acestei sărbători decât în secolul al XIX-lea, „ceea ce nu în-
seamnă mare lucru pe scara timpului”. Profesorul a propus
ca etimologic, el provine din derivarea cuvântului „drag-
dragul” (cu temă slavă), adăugând că „nu putem ști sigur,
pentru că în domeniul etimologiei ești tot timpul pe nisipuri
mișcătoare”. Lingvistul Lazăr Șăineanu a propus analogia
cu „dragu-bete”, sufixul „-bete” fiind folosit în zonele din
Oltenia, semnificând „adunare, mulțime”. Etnograful Mar-
cel Lutic de la Muzeul de Etnografie al Moldovei a prezen-
tat etimologia acestei sărbători populare, considerând că
majoritatea denumirilor ei provin de la „Aflarea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul”, sărbătoare religioasă celebrată
pe 24 februarie care în slavă se numește Glavo-Obretenia.
Românii au adaptat-o, astfel apărând sub diverse nume
(„Vobritenia”, „Rogobete”, „Bragobete”, „Bragovete”) în
perioada Evului mediu, până când s-a impus în unele zone
(sudul și sud-estul României) ca Dragobete. Această
explicație este data și de „Micul dicționar academic”, care
atestă folosirea cuvântului din anul 1774. „E foarte posibil
ca la forma actuală să se fi ajuns prin confuzii paronimice,
etimologie populară, prin apropierea compusului slav de cu-
vinte cunoscute din familia lui drag și prin reinterpretarea
lui ca nume propriu de persoană; în acest caz, «zeul» s-a
născut pornind de la un nume”, a afirmat Rodica Zafiu de
la România literară. N.A. Constantinescu, în „Dicționar
onomastic românesc”, 1963, tratează cuvântul „Dragobete”
la articolul despre „drag” (cu temă slavă) și ca substantiv
comun, însemnând „gândăcel de culoare arămie, verde-des-
chis pe spate, cu puncte albe pe fiecare elitră”, cunoscută și
sub numele de „târtăriță” sau „repede” (Cicindela campes-
tris). În „Dicționarul etimologic al limbii române”, Al. Cio-
rănescu propune ca etimon, cu rezerve, cuvântul sârb
„drugobrat” ce se traduce prin „cumnat”. Alte teorii expuse
de Lutic consideră proveniența numelui de la cuvintele din
slava veche „dragu” și „biti”, care s-ar traduce prin „a fi
drag” sau de la cuvintele dacice „trago” - țap și „pede” - pi-
cioare, acestea transformându-se, în timp, în drago, respec-
tiv bete: „În paranteză fie spus, credem că dacii au avut o
divinitate celebrată în această perioadă a anului, divinitate
al cărei nume nu ni s-a păstrat, după cum multe alte nume
ale divinităților dacice nu ne mai sunt cunoscute”.

Reprezentări
Ion Ghinoiu, în „Obiceiuri populare de peste an –

Dicționar” (1997), asociază numele de Dragobete cu un per-
sonaj din mitologia populară românească: „zeu tânăr al Pan-

teonului autohton cu dată fixă de celebrare în același sat,
dar variabilă de la zonă la zonă (...), patron al dragostei și
bunei dispoziții pe plaiurile românești”, fiind identificat cu
„Cupidon, zeul dragostei în mitologia romană, și cu Eros,
zeul iubirii în mitologia greacă”. Autorul oferă detalii despre
familia acestuia, numindu-l „fiu al Babei Dochia și cumnat
cu eroul vegetațional Lăzărică”. Dicționarul menționează
(în plan secund) că Dragobete este și o „sărbătoare dedicată
zeului dragostei cu același nume”. Romulus Vulcănescu în
„Mitologia română” (din 1985) îl descrie ca o „făptură mi-
tică”, fiind „tânăr, voinic, frumos și bun”. Simeon Florea
Marian, în „Sărbătorile la români” (1898-1901, reeditare din
1994), a scris că „în mai multe comune din Muntenia” și
mai ales în Oltenia sărbătoarea creștină „Aflarea capului Sf.
Ioan Botezătorul” (din 23 februarie) „se numește Drago-
bete”. El a afirmat că după credința poporului, aceasta este
ziua în care toate păsările și animalele se împerechează.
„Dragobetele în aceste părți este o zi frumoasă de sărbă-
toare”; „băieții și fetele au deci credință nestrămutată că în
această zi trebuie ca și ei să glumească, să facă Dragobetele,
după cum zic ei, ca să fie îndrăgostiți în tot timpul anului”.
Este menționată o legendă din comuna Albeni, potrivit că-
reia „Dragobete Iovan era fiul Babei Dochia”. Autorul l-a
descris ca fiind „o ființă parte omenească și parte înge-
rească, un june frumos și nemuritor, care umblă în lume ca
și Sântoaderii și Rusalele, dar pe care oamenii nu-l pot
vedea, din cauză că lumea s-a spurcat cu sudalme și fărăde-
legi”. A fost prezentat în aceeași lucrare și ca zeul dragostei
și al bunei dispoziții, de ziua lui se organizau petreceri, des-
eori urmate de căsătorii. El este protectorul și aducătorul iu-
birii în casă și în suflet”. Dragobetele mai poate fi întâlnit
și sub denumirea de „Dragomir”, cunoscut ca un cioban care
o însoțește pe Baba Dochia în călătoriile prin munți, dar re-
prezintă de asemenea și o figură pozitivă, simbol al primă-

verii, iar de ziua lui se sărbătorea înnoirea firii și se pregătea
de primăvară. O altă reprezentare a acestuia este cea a unei
plante, numite Năvalnic, în folclor fiind răspândită ideea că
Maica Domnului l-a transformat în aceasta pe Dragobete
deoarece el a încercat din nesăbuință să-i încurce cărările.

Ovidiu Focșa, etnograf în cadrul Muzeului de Etnografie
al Moldovei, a precizat că „despre Dragobete se crede că
este un protector al păsărilor, fiind o sărbătoare strâns legată
de fertilitate, fecunditate și de renașterea naturii. (...) Această
sărbătoare marca revigorarea naturii și nu numai, ci și a
omului care, cu această ocazie, se primenea. Era o sărbă-
toare a revigorării vegetației, a vieții în creștere, o dată cu
trecerea la anotimpul de primăvară durata zilei creștea, în
contrapondere cu noaptea care descrește, ca dovadă și zilele
sunt mai însorite. Se pare că, în această perioadă, păsările,
vegetația dar și oamenii se puneau în acord cu natura, era o
nuntă a naturii, însemnând renașterea acesteia, retrezirea la
viață, ceea ce este și semnificația centrală a sărbătorii”. Mar-
cel Lutic a afirmat că, în trecut, Dragobetele era „o zi fru-
moasă pentru băieții și fetele mari, ba chiar și pentru bărbații
și femeile tinere”. Dragobetele mai are și alte nume: „Cap
de primăvară”, „Cap de vară”, „Sânt Ion de primăvară”, „lo-
godnicul pasărilor”, „Dragomiru-Florea” sau „Granguru”.

Tradiţii
Dragobetele tradițional se sărbătorește pe 24 februarie.

Marcel Lutic a observat ca acestea se află „în preajma zilelor
Babei Dochia și a echinocțiului de primăvară. Mai ales în
sudul României, există o perioadă întreagă, la îngemănarea
lunilor februarie cu martie sau, cel mai adesea, în martie,
care stă sub semnul Dragobetelui”. În majoritatea locurilor,
data celebrării este 24 februarie, iar Nicolae Constantinescu
a declarat că a descoperit un document în care Bogdan Pe-
triceicu Hașdeu confirma 1 martie ca ziua în care se sărbă-
torea Dragobetele. 

Îmbrăcați de sărbătoare, fetele și flăcăii se întâlneau în
fața bisericii și plecau să caute prin păduri și lunci flori de
primăvară. Dacă se găseau și fragi infloriți, aceștia erau
adunați în buchete și se puneau ulterior în lăutoarea fetelor,
timp în care se rosteau cuvintele: „Flori de fragă / Din luna
lui Faur / La toată lumea să fiu dragă / Urâciunile să le
desparți”. 

Pe dealurile din sat se aprindeau focuri, iar în jurul lor
stăteau și vorbeau fetele și băieții. La ora prânzului, fetele
se întorceau în sat alergând, obicei numit zburătorit, urmă-
rite de băieții cărora le căzuseră dragi. Dacă băiatul era iute
de picior și o ajungea, iar fata îl plăcea, îl săruta în văzul tu-
turor. De aici provine expresia „Dragobetele sărută fetele!”.
Sărutul acesta semnifica logodna celor doi pentru un an, sau
chiar pentru mai mult, Dragobetele fiind un prilej pentru 
a-ți afișa dragostea în fața comunității.

DRAGOBETELE – SĂRBĂTOAREA DRAGOSTEI

Ziua de 1 Martie aduce cu ea un frumos obicei de primă-
vară numit mărțișor. Mărțișorul este reprezentat fizic de un
obiect micuț legat cu două fire împletite, înnodate, alb și
roșu, care semnifică lupta vieții asupra morții, a sănătății
împotriva bolii. De asemenea mărțișorul este considerat un
talisman al norocului, al bunăstării și al prețuirii. Se
obișnuiește ca bărbații să ofere doamnelor și domnișoarelor
din viața lor mărțișoare, în semn de respect și admirație.

Scopul legării sau punerii mărțișorului este de a avea
noroc în decursul anului, de a fi sănătos și curat ca argintul
odată cu venirea primăverii.

De asemenea, mărțișorul este considerat un simbol al pri-
măverii, al revenirii la viață a naturii și a tot ce o înconjoară.
Mărțișorul este purtat la vedere timp de aproximativ două
săptămâni sau toată luna martie, pentru că aduce optimism
și credință.

Ziua de mărțișor aduce cu ea două frumoase legende care
circulă și astăzi în spațiul public. Aceste legende dezvăluie
modul în care au apărut primii vestitori ai primăverii și cum
apariția acestora este legată de culorile mărțișorului – roșu
și alb.

Prima legendă ne dezvăluie că Soarele, pus de Dumnezeu
să lumineze și să încălzească pământul, a fost furat de un
zmeu timp de trei anotimpuri, până iarna. Atunci un viteaz
l-a înfruntat pe zmeu și a eliberat Soarele. Eroul nostru a
fost rănit în luptă și sângele i s-a scurs pe zăpada albă. După
ce zăpada s-a topit, în acel loc au răsărit ghiocei, vestitori ai
primăverii.

A doua legendă ne spune că Primăvara, aflată la plimbare
la marginea unui păduri, a zărit un ghiocel pe care a vrut să-
l ajute să crească, îndepărtând zăpada din jurul lui. Pentru
acest lucru Primăvara a fost pedepsită de Iarna rea și
necruțătoare, care a trimis ger și zăpadă, astfel că ghiocelul
a înghețat. Dorind să-i țină de cald cu ajutorul mâinilor, pri-
măvara s-a rănit la un deget și câteva picături din sângele

acesteia s-au scurs peste ghiocel și peste zăpada din jurul
lui. Ghiocelul a revenit astfel la viață, iar Primăvara a învins
Iarna.

În tradiția populară se spune că firul mărțișorului, funie
de 365 sau 366 de zile, ar fi fost tors de Baba Dochia în timp
ce urca cu oile la munte. Astfel, în plan simbolic, firul
mărțișorului este firul anului, al tuturor zilelor de peste an.

Baba Dochia umblând cu oile prin pădure, torcea lână
din furcă și, găsind o para, i-a făcut bortă, legând-o cu un
fir de ață. Asta a fost la 1 martie și de atunci s-a lățit obice-
iul.

Despre tradiția mărțișorului nu se cunoaște exact când a
apărut, dar se estimează că este veche de sute de ani. Fiind
un obicei atât de frumos a fost însă împrumutat și de vecinii

noștri bulgari și moldoveni.
În prima zi a primăverii, de mărțișor, în unele zone din

țară există obiceiul conform căruia părinții leagă la gâtul sau
la mâna copiilor câte un bănuț de argint, ori de aur. Acest
talisman este însoțit bineînțeles de două fire răsucite, din
mătase albă și roșie. În acest mod copiii vor fi feriți de razele
arzătoare ale soarelui în timpul verii.

Unii copii vor purta mărțișorul 12 zile la gât, apoi îl vor
lega de ramura unui pom tânăr. Dacă pomului îi merge bine
(înflorește, înverzește, face fructe) se crede că și copilului
îi va merge bine. Alți copii vor purta mărțișorul până când
vor vedea prima dată un pom înflorit și abia atunci îl lasă
pe ramurile pomului.

Se leagă copiilor ață roșie cu alb și cu bani la gât, păs-
trându-le până când vin berzele, și atunci zic: Na-ți negrețele
și dă-mi albețele!

În alte zone se obișnuiește ca mamele tinere să-și pună
la gât un bănuț de argint. Bănuțul este tras prin brânză în-
ainte de a fi purtat, ca să fie albe ca brânza și atârnat de un
fir roșu pentru a se păstra rumene la față. 

Bănuțul este purtat până când vor înflori cireșii, când va
fi agățat de ramurile acestora pentru a fi frumoase și sănă-
toase ca florile de cireș.

În zilele noastre mărțișorul primit în dar de la o persoană
dragă se poartă toată luna martie, după care se pune într-un
pom înflorit, pom roditor. De asemenea, există credința că
dacă îți vei pune o dorință atunci când vei agăța mărțișorul
de ramurile pomului, aceasta se va îndeplini.

La începutul lunii aprilie, prin orașe, se pot observa mulți
pomi care sunt împodobiți de șnururile mărțișoarelor
agățate, semn că tradițiile și obiceiurile sunt încă vii și păs-
trate de mulți dintre noi.

În zona Transilvaniei există obiceiul ca mărțișoarele pur-
tate să fie agățate pe la uși și fereste pentru ca norocul să
intre în casă, iar ghinionul să fugă și să lase loc binelui.

1 Martie – tradiţii și obiceiuri de mărţișor
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Întâmpinarea Domnului este prăznuită
la 40 de zile de la nașterea lui Hristos, pe 2
februarie. 

Mântuitorul este dus la Templu de Fe-
cioara Maria și dreptul Iosif pentru împli-
nirea Legii, care prevedea ca orice întâi
născut de parte bărbătească să fie afierosit
lui Dumnezeu în a 40-a zi de la naștere. 

În acel moment se făcea și curățirea
mamei. În Templu sunt întâmpinați de
dreptul Simeon și prorocița Ana. 

Potrivit Tradiției, dreptul Simeon a făcut
parte din traducătorii Pentateuhului din
limba ebraică în greacă. 

În momentul în care a ajuns la textul
„Iată Fecioara va lua în pântece și va naște
fiu”, a înlocuit termenul „fecioara” cu 
„femeie”. Pentru necredința sa, Dumnezeu
i-a făgăduit că nu o să moară până nu va
vedea pe Mesia născut din Fecioara (Luca
2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, reprezintă
așteptarea împlinirii profețiilor. În momen-
tul în care acesta Îl ia în brațe pe Hristos,
rostește: „Acum slobozește (eliberează) pe
robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în
pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe
care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoa-
relor, lumina spre descoperirea neamurilor și
slava poporului Tău, Israel” (Luca 2, 29-32). Si-
meon cere a fi eliberat nu pentru că era plictisit
sau obosit, ci pentru că era împlinit. 

Din cântările specifice acestei sărbători aflăm
că el pleacă spre a vesti și morților că Fiul lui
Dumnezeu S-a întrupat.

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost in-
trodusă la Roma de papa Gelasiu în anul 494.
Astfel, a fost înlocuită străvechea sărbătoare pă-
gână a Lupercaliilor, de la începutul lui februa-
rie, când aveau loc și procesiuni în jurul orașului
cu făclii aprinse, în onoarea zeului Pan, supra-
numit și Lupercus, adică ucigătorul lupilor sau
ocrotitorul turmelor împotriva lupilor. 

În Răsărit această sărbătoare s-a introdus în

penultimul an al domniei împăratului Justin I
(526), iar generalizarea ei s-a făcut în cursul se-
colului VI, începând din anul 534, când împă-
ratul Justinian a schimbat data sărbătorii de la
14 februarie la 2 februarie (40 de zile socotite
de la 25 decembrie, noua dată a sărbătorii
Nașterii Domnului).

Întâmpinarea Domnului sau aducerea Lui
spre închinare a rămas ca pildă și la noi, ca în-
datorire a mamelor de a aduce pruncii la bise-
rică, la patruzeci de zile după naștere, pentru
molifta de curățirea lor și închinarea pruncilor
la sfintele icoane. 

Mama care a născut vine în biserică și în nu-
mele familiei aduce pe noul născut ofrandă lui
Dumnezeu, închinându-l la altar.

Întâmpinarea DomnuluiDe folos oricărui
creştin

Cum se ia anafura şi agiazma mare şi mică? În orice zi pe
nemâncate se poate lua anafură sau agiazmă mică.

Regula este ca dimineaţa, după ce te-ai trezit, să te speli şi
să-ți spui rugăciunile şi abia apoi să iei anafură şi aghiazmă
mică. Aghiazma mare are o putere foarte mare, se ia din ajunul
Bobotezei timp de nouă zile. Se mai ia în ajunui Sfintei Împăr-
tăşanii sau în zilele de miercuri şi vineri, când nu se mănâncă
şi nu se bea apă până la ora 17. De asemenea, se face cu ea îm-
părtăşirea unui muribund în absenţa preotului. Atenţie! Se va
lua întâi aghiazma mare şi apoi anafura.

În zilele de sâmbătă şi duminică nu se posteşte şi nu se aju-
nează, doar în sfintele posturi sau în ajunul Sfintei Împărtăşanii,
ca pregătire deosebită pentru aceasta.

Nu se fac mătănii de vineri de la ora 16 şi până duminica la
ora 16. La fel de miercuri din săptămâna Sfintelor Patimi ora
12 şi până în joia Înălţării Domnului, ora 16.

Se face excepţie în Joia Mare la scoaterea Sfintei Cruci şi în
Vinerea Mare, la scoaterea Sfântului Epitaf.

Dreapta măsură
Un pic de durere te face profund,

Mai multă durere te-afundă prea mult.
C-un pic de avere n-ai lipsuri în casă,
Cu multă avere n-ai somn şi te-apasă.
Un pic de-mplinire te face mai bun,
Prea multă împlinire te face nebun.
Un pic de putere te face mai tare,

Prea multă putere pe alţii îi doare.
C-un pic de respect eşti încrezător,

Cu prea mult respect devii sfidător.
Un pic de-ngrijire te ţine mai bine,

Prea multă îngrijire-i o hibă-n gândire.
C-o slujbă, desigur, ai pâine pe masă,
Dar dacă ai zece, n-ai masă, n-ai casă.
Păstrează, creştine, măsura în toate,

Deloc nu e bine, iar prea mult te-abate
Încet, dar şi sigur de la pocăinţă

Şi te pricopseşte c-o altă credinţă.

Domnul nostru Iisus Hristos întâi l-a învăţat pe Sfin-
ţii Apostoli Evanghelia şi Sfintele Scripturi, le-a dăruit
înţelepciune multă, puterea cuvântului, apoi i-a blago-
slovit şi i-a iniţiat în misiunea de a propovădui ceea ce
au învăţat de la Dânsul, apoi trimiţând Duhul Sfânt
peste ei, i-a trimis la neamurile toate să binevestească
dreapta credinţă şi să-i aducă la Biserica Lui Hristos.

Asemenea şi creştinii zilelor noastre, au trebuinţă de
a învăţa cuvintele Evangheliei şi Sfintele Scripturi,
apoi cu luare aminte să se înţelepţească din învăţăturile
Sfinţilor părinţi şi din înţeleptele învăţături ale Bisericii
Ortodoxe pentru a înţelege puterea cuvintelor  pildui-
toare ale, Scripturii şi prin această putere să depărteze
de la dânşii toată răutatea şi patimile, ca vindecându-
se de toată vătămarea păcatului să dobândească darul
grăirii de cele Sfinte, având întru toate blagoslovenia
preotului duhovnic, care, de va fi rânduit de la Dum-
nezeu, îl va iniţia în misionarismul pravoslavnic de a
propovădui învăţătura dreptei credinţe la toţi cei
aproape lui, la cunoscuţi şi necunoscuţi, pentru a de-
prinde meşteșugul predicării şi vorbirii cu oamenii,
roade fiind acelea de a învăţa, pe mulţi cuvântul Lui
Dumnezeu. 

Viaţa aceasta pe pământ este asemenea unei scări.
Fiecare faptă pe care o săvârşim este o treaptă. 

Deci, de săvârşim lucru plăcut Lui Dumnezeu,
păşim cu o treaptă spre împărăţia cerurilor, locul unde
Domnul îi veseleşte pe cei ce bine i-au plăcut în viaţa
lor; iar orice faptă rea şi orice păcat este asemenea alu-
necării de pe scara cea către cerurile desfătărilor veş-
nice, şi căderea spre iadul chinuitorilor diavoli. 

Scara vieţii este pe o parte şi pe alta influenţată spre
rău de mulţi diavoli care aşteaptă să pună mâna pe un
suflet şi să-l chinuie veşnic. 

De asemenea, pe de o parte şi de alta are îngerii Lui
Dumnezeu care îi povăţuiesc pe creştini la lucrarea
faptelor bune. 

Deci, de vom asculta de îngerul Domnului care ne
cheamă la viaţa cea plăcută Lui Dumnezeu, când vom
termina de păşit pe ale vieţii trepte, la fericirea veşnică
vom ajunge, iar de vom urma influenţelor diavolului,
vom cădea în focul iadului celui veşnic. 

Deci să luăm aminte şi să ne păzim de gândurile care
ne viclenesc şi de la adevăr ne răpesc, ducându-ne spre
iad. 

Nici răul pe care ni l-au făcut alţii să nu-l ţinem
minte, nici altora rău să facem, ca să nu le facem bu-
curie diavolilor, ci plăcuţi Domnului să fim, pentru a
moşteni viaţa cea veşnică.

Rugăciunea 
copilului înainte 

de culcare
Mulţumesc Doamne Iisuse;

Pentru ziua ce-a trecut,
Pentru că ai vegheat şi nimeni

Niciun rău nu ne-a făcut!
Mulţumesc pentru tăticul;
Pentru dulcea mama mea,
Pentru pâinea de la masă;

Pentru toată grija Ta!
Şi te rog pe tine, Doamne,

Să mă ierţi dacă-am fost rău,
Să m-ajuţi să $u cuminte,

Eu să $u copilul Tău!

Sfaturi duhovniceşti de la 
părintele Veniamin Ilie
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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 și cauciucuri
185/195/205. 

Becicherecu Mic, telefon
0722-572.448.
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Specialista în somn Olivia Arezzolo a studiat
comportamentul nocturn a mii de voluntari şi a
împărţit în patru categorii distincte tipologiile
de somn. În funcţie de ora de culcare şi de tre-
zire, de ritmul circadian şi de activitatea noc-
turnă, oamenii se împart în urşi, lupi, lei şi
delfini. Voi din ce categorie faceţi parte?

Doctorul australian Olivia Arezzolo, din Syd-
ney, a descoperit că somnul ne influenţează în
proporţie de 90% stilul de viaţă din timpul zilei.
Ea a împărţit oamenii în patru tipologii de somn
inspirate din regnul animal: urşi, lupi, lei şi del-
fini. Şi pentru că somnul este foarte important
pentru organism, specialista oferă sfaturi utile
pentru a vă îmbunătăţi calitatea vieţii şi pentru
a evita excesele de alcool, îngrăşarea şi îmbol-
năvirea în funcţie de fiecare tipologie în parte.
Iată trăsăturile fiecărei categorii!

Lup. Oamenii din această categorie stau treji
până la 1 noaptea, funcţionează mai bine în
regim nocturn şi nu se dau jos din pat decât
după 9 dimineaţa. Au tendinţa să mănânce
foarte mult seara şi să consume alcool, de aceea
Arezzolo le recomandă să ţină următorul regim:
la micul dejun să mănânce proteine şi un smoot-
hie de fructe de pădure; la prânz, ouă, avocado
şi spanac; după-amiaza un pumn de alune şi o
banană, iar seara, somon cu salată. Altminteri,
au probleme cardiovasculare şi colesterol ridi-
cat.

Delfin. În această categorie se află insomnia-
cii notorii, care dorm în medie patru ore pe
noapte. „Aici intră persoanele care dorm două

ore în noaptea asta şi mâine dorm 10”, a punctat
Arezzolo. Au de-a lungul zilei explozii de ener-
gie urmate de oboseală bruscă. Trebuie să fie
atenţi la cantitatea de zahăr consumată pentru
că sunt predispuşi la anxietate, depresie, insom-
nie, diabet de tipul 2 şi obezitate. În dieta lor
trebuie să intre carbohidraţii şi proteinele. Ca şi
Lupii, Delfinii au tendinţe de îngrăşare şi un In-
dice de Masă Corporală depăşit.

Leu. Aici intră persoanele care se trezesc la
5 sau 6 dimineaţa, dar la ora 22 sunt frânţi de
oboseală. Acest tip de persoane sunt extrem de
productive şi energice dimineaţa. De aceea pre-
zintă foarte mici riscuri de a se îngrăşa. Leii
sunt pozitivi, raţionali, antrenanţi şi au o sănă-
tate de fier. Leii sunt inteligenţi, creativi, orga-
nizaţi, iubesc rutina şi sunt lideri foarte buni. Ei
trebuie să fie atenţi să mănânce mult în prima
parte a zilei şi să evite caloriile în a doua jumă-
tate (după ora 16). La cină trebuie să mănânce
salată cu grătar.

Urs. Această categorie este cel mai des întâl-
nită la peste 55% din populaţie. Urşii urmează
ciclul solar, se ridică din pat la 7, se simt obosiţi
şi beau o cafea sau două, iar după ora 22 încep
să moţăie. Urşii au o oră critică între 15 şi 16
când îi apucă moţăiala şi au nevoie de o cafea,
o băutură energizantă sau o cafea foarte dulce
pentru a-şi regla scăderea metabolică a glice-
miei. Urşii sunt harnici, ascultători, meticuloşi
şi nu se ridică de la masă decât când şi-au ter-
minat lucrul pe ziua respectivă. Sunt predispuşi
la îngrăşare.

Spune-mi cum dormi ca
să-ţi spun ce fel de om eşti

Cele mai ciudate obiceiuri
ale marilor artişti 

şi scriitori ai lumii (I)
Colecţionarea de peruci, pasiunea pentru animale

de companie, băutul exagerat de cafea, lipsa igienei
personale, plimbările foarte lungi sau vorbitul cu
pietre în gură - aceste rutine zilnice nu sunt des-
prinse din �lme, ci din realitatea mai multor scrii-
tori şi artişti celebri. Există o vorbă din popor şi
anume „câte bordeie, atâtea obiceie”.

Bethoveen 

Ludwig Van Beethoven deseori număra obsesiv cele 60 de boabe de
cafea la micul dejun şi obişnuia să stea câteva ore la birou înainte de a
pleca într-o plimbare lungă. Micile excursii din mediul rural ar fi contri-
buit la stimularea creativităţii lui şi, în timp ce mergea, se oprea adesea
pentru a-şi nota câteva note muzicale într-un caiet. Mai mult decât atât,
putea fredona melodii în timp ce se îmbăia. 

Charles Dickens 

Cunoscutul autor al romanelor îndrăgite precum „Marile speranţe” şi
„David Copperfield”, Charles Dickens a avut un program de lucru foarte
strict, scriind între orele 9 şi 14, înainte de a pleca să se plimbe timp de
trei ore. Trebuia să fie linişte în timpul programului de lucru, iar de pe
birou nu-i lipseau cerneala, stilourile şi o mică colecţie de statuete pentru
a-i spori creativitatea. Obişnuia să doarmă orientat spre partea de Nord,
iar dacă se afla într-o cameră de hotel sau de pensiune, muta obiectele de
mobilier astfel încât să aducă aminte de biroul său. 

Marcel Proust 

În timp ce îşi scria romanul „În căutarea timpului pierdut”, scriitorul
francez Marcel Proust părea să-şi trăiască o mare parte din viaţă chiar în
dormitor. De obicei, nu se trezea până la orele 15-16, moment în care lua
masa cu cafea şi cornuri (adesea singura lui masă a zilei) şi inhala vapori
din pulbere de tutun cu opiu, despre care credea că îi ameliora simptomele
astmului. Scriitorul lucra din confortul patului, de obicei în timp ce era
sprijinit pe mai multe perne pufoase. Chiar şi aşa, adesea se plângea de
postura oarecum incomodă. 

Salvador Dali

Acesta a fost unul dintre maeştrii incontestabili ai suprarealismului.
Pentru a-şi duce la bun sfârşit celebrele tablouri „Persistenţa memoriei”
şi „Lebedele care reflectă elefanţii”, Salvador Dali avea nevoie de câteva
trucuri. Unul dintre obiceiurile sale era să menţină o cheie deasupra unei
tigăi în timp ce aţipea. Odată ce cheia scăpa din mâna lui, artistul se trezea
brusc. Acela era un moment în care putea să-şi pună în picturile sale im-
aginile pe care le visase în acel timp scurt. O altă metodă era să mediteze
asupra gândurilor ilogice pe care le avea şi astfel dând naştere unor ta-
blouri bizare. 


