
Anul XVIII • Nr. 5 (208) • mai 2021 Exemplar gratuit

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

Stadiul investiţiilor 
în comuna Dudeștii Noi

Beşenova Nouă şi 
a doua conflagraţie

mondială

pagina 5

Hotărâre de Consiliu
Local pentru

înăsprirea amenzilor

pagina 4

Colectarea separată
a deşeurilor,

obligaţie legală

pagina 3

ppppaaaaggggiiiinnnnaaaa  4444



pagina 2 ,
GGGGrrrr üüüüßßßß   GGGGooootttt !!!!

Armãna mea
Armãna mea,

Di iu-nij vinish, mushatã?
Di iu-nij vinish,

Sh-iu vrei sti duts,
Mushatã cundiljatã?

Nafoarã toamna-sh yini
Cu suti di buiei,

Tut ma-mushatsî suntu,
Dado, ocljii a ei.

Armãna mea,
Cu trup ca di /ldanâ
Mutresc cãnd fudz,
Mutresc cãnd �inij,

Sh-tu su0it portu aranã.

Nafoarã toamna-sh yini
Cu suti di buiei,

Tut ma-mushatsî suntu,
Dado, ocljii a ei.

Armâna mea
De unde venişi, tu fată?

De unde venişi
Şi unde  te duci,

Frumoasă-ncondeiată?

Afară toamna vine
Cu  sute de culori,

Tot mai frumoşi sunt mamă,
Ochi-i ca doi sori.

Armâna mea
Cu trup de Cosânzeană,

Mă uit când mergi,
Mă uit când vii

Şi-n su0et port o rană.

Afară toamna vine
Cu sute de culori,

Tot mai frumoşi sunt mamă,
Ochi-i ca doi sori.

Armâname oamini
vruts

Armâname, oamini vruts
Io va voi, armâni, pi tuts, voi armâni.

Di una eta him armâni
Dit pâpâni si stripapâni, voi armâni.

Moscropolea hoarâ avdzâtâ
Tora iasti si ea chiruta, voi armâni.

Mushata hoara s`asparsi
Nâ chiatra di ia nu`armasi, voi ar-

mâni.

Mushati hori avura armânii
Ma li asparsirâ pângânii, voi armâni.

Mushata hoara Gramustea
U`asparsi Ali Pasa, voi armâni.

Multu sed mi minduiescu
Plângu nu pot s`dânâsescu, voi ar-

mâni.
S`asparsirâ a noastri hoari

Multu inima mi doari, voi armâni.

Armâname, 
oameni dragi
Armâname, oameni dragi,

Iubire către tine tragi,
De veacuri suntem armâni,

Din străbuni şi stră-străbuni!

Moscopole - burg vestit,
Acum fost-a năruit!

Şi de vrei să faci popas
Nici o piatră n-a mai rămas,

Mândre sate-avură armânii,
Toate  le-au distrus păgânii!

Oraş mare - Gramuştea -
L-a distrus Ali Paşa!

Acum stau şi mă gândesc,
Plâng şi nu pot să m-opresc!
Mult mă doare mult inima!

Distrusă  a fost şi ea.

Cântec IV
De va veni la tine vântul,

Purtând povestea mea amară,
Jelitul lui să nu te-nfrângă,

Mustrarea lui să nu te doară.

Nu-i vina ta... Aşa e scrisă
Nemilostiva lege-a firii:

Sărutul otrăvit al brumii
Omoară toamna trandafirii...

Şi cine s-ar opri să plângă
O frunză veştedă-n cărare,

Când codrii freamătă alături
Şi râd în răsărit de soare?...

Octavian GOGA

Căntic  IV
Ma-s yină aşe la tini vimtu

Purtând pârmita mea amarî
Plândzearea lui s-nu ñi ti frăngî

Vâryarea lui s-nu ñi ti doarî.

Nu ti stipseşti... aşe-i scriatî
Fisea di leadzi niñiluasă

Fârmacu a brumăľei- bâşatî-
Trandafea o-ari vâtâmatî.

Şi cai va sta aua te-as plăngî
Nă frăndzâ veaştidâ-n cărari

Cănd poñľi-acresc şi dau sâ-s frăngî
Şi-arăd tu apirit di soari?

Octavian GOGA
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
mai 2021

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local, 
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Dudeştii 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 Dudeştii Noi.

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

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

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

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

Semnătura

Compania RETIM în parteneriat cu
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Deşeuri Timiş şi toate primăriile aso-
ciate au lansat campania de informare-
conştientizare  „Colectarea separată a
deşeurilor, obligaţie legală”. Prin această
campanie ne dorim ca toţi cetăţenii să
înţeleagă că au o responsabilitate şi o
obligaţie legală faţă de modul cum co-
lectează deşeurile. Doar colectarea sepa-
rată ne dă posibilitatea creşterii cantităţii
de deşeuri reciclate şi implicit a reduce-
rii cantităţii de deşeuri depozitate. În
momentul de faţă, din miile de tone de
deşeuri care sunt colectate lunar de către
RETIM în zonele de operare din judeţul Timiş, doar o mică parte pot fi reciclate. Din ne-
glijenţă sau nepăsare, deşeurile sunt aruncate amestecate în containere sau la întâmplare,
iar această situaţie face imposibilă sortarea şi reciclarea.  

Infrastructura disponibilă
În localităţile din judeţul Timiş există un sistem de colectare a deşeurilor municipale, compus

din pubele şi containere separate pentru diferite categorii: recipiente galbene/saci galbeni, clopote
verzi, compostoare (doar în mediul rural), precum şi recipiente negre. Acestea sunt puse la dis-
poziţia generatorilor de deşeuri fie la gospodăriile inviduale sau sedii de firmă, fie în spaţiile co-
mune de la blocuri. Prin urmare, există toate conditiile, dar este absolut necesar ca şi cetăţenii
să respecte un set minim de reguli de colectare separată, reguli simple care sunt comunicate pe
toate mediile disponibile – https://retim.ro/utile/ghid_tm/  Ca mod de lucru, echipajele RETIM
vor folosi un sistem de etichetare a recipientelor care conţin deşeuri colectate necorespunzător,
iar în final orice recipient neconform nu va fi ridicat.

- Etapa 1 – O ETICHETĂ GALBENĂ se va aplica pe recipientele care conţin alt tip de
deşeuri decât cele pentru care sunt dedicate. Această etichetă va conţine şi un marcaj care
va arăta care este tipul neconformităţii, iar cetăţenii să înţeleagă unde au gresit. În această
etapă deşeurile vor fi colectate de către echipajele RETIM.  

- Etapa 2 – O ETICHETĂ ROŞIE va fi lipită pe recipientele în care se constată că deş-
eurile sunt colectate amestecat. În această situaţie recipientele NU vor mai fi ridicate, iar
pe eticheta rosie va fi precizat motivul necolectării. În acest caz, cetăţenii sunt rugaţi ca
până la viitoarea colectare să sorteze corect deşeurile, informându-se mai bine în ceea ce
priveste regulile de colectare separată - link ghid https://retim.ro/utile/ghid_tm/

- ATENTIE! Autorităţile locale vor efectua controale şi vor aplica amenzi conform legi-
slaţiei în vigoare, fiind sancţionată necolectarea separată a deşeurilor.

Concluzii
Reţineţi! Colectarea separată a deşeurilor este o obligaţie legală, conform Legii 101/ 2006.

Pentru ca demersurile noastre, ale tuturor, să fie încununate de succes, apelăm şi la spiritul civic
al cetăţenilor, care sunt rugaţi să sesizeze autorităţile despre orice nereguli constatate la punctele
de colectare a deşeurilor. De asemenea, dacă sunt probleme la ridicarea deşeurilor de către ope-
ratorul RETIM se sesizează această situaţie, fiind realizate fotografii sau video care se trimit la
următoarea adresă: contractare@retim.ro Campania se derulează pe mai multe medii de infor-
mare – presa scrisă, presa online, radio, televiziune, Facebook, dar şi prin distribuţie de pliante,
afişe şi ghiduri.  Informaţii suplimentare sunt disponibile pe website www.retim.ro , www.adid-
timis.ro , pagina oficială de Facebook RETIM sau la serviciul Call Center la numărul +40 374
885 692, de luni până vineri, între orele 7-19.

Colectarea separată a deşeurilor,
obligaţie legală
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Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii Noi, a făcut o
succintă trecere în revistă a stadiului principalelor pro-
iecte de investiţii. Astfel, am aflat că până la vară va fi
finalizată construcţia noii grădiniţe. Până acum s-a
făcut o recepţie parţială la grădiniţă, astfel ca preşco-
larii să poată urma cursurile, dar în totalitate va fi func-
ţională începând cu anul şcolar 2021-2022.

„Urmează – ne spune primarul Ion Goşa – să achi-
ziţionăm o ambulanţă aşa-numită socială. Această am-
bulanţă va fi folosită pentru acele persoane care nu se
pot deplasa pentru analize ori tratament în oraş. În
urma anchetelor efectuate de Serviciul social sau pen-
tru persoanele aflate în baza noastră de date, vom avea
posibilitatea să dăm o mână de ajutor acelor persoane
care nu au posibilităţi sau nu au aparţinători care le pot
sprijini în aceste situaţii. Costurile funcţionării ambu-
lanţei sociale vor fi asigurate din fondurile Primăriei
Dudeştii Noi. Vom achiziţiona această ambulanţă prin
intermediului Grupului de Acţiune Locală (GAL),
acum fiind în stadiu de elaborare documentele pentru
licitaţie. O altă licitaţie pentru care pregătim documen-
tele este cea privind amenajarea Parcului Familiei, care
va fi amplasat în zona Solaris II. După finalizarea li-
citaţiei urmează realizarea în teren a acestui proiect
edilitar.

Se lucrează, concomitent, şi la noua clădire a Pri-
măriei, dar şi la Biserica Romano-Catolică «Sfântul
Vendelin». Sper ca în această vară să se finalizeze par-
cul şi casa parohială, urmând să rămână de refăcut pic-

tura şi să se restaureze lemnăria, lucrări să le spun aşa
mai delicate.

În vara acestui an vom finaliza lucrările de asfaltare
în zona Solaris IV şi ce a mai rămas de asfaltat în zona
Solaris II.

Se va realiza sensul giratoriu de la intersecţia cu DN
6, unde se lucrează deja.

Aşteptăm să se finalizeze modificările la proiectul
privind reţeaua de apă şi canalizare pentru PUZ-ul Ale-
xia, unde lucrările urmează să înceapă curând şi să fie
încheiate, sperăm, până la sfârşitul anului, începutul
anului viitor.

În ceea ce priveşte alimentarea cu gaz metan, avem
depuse cele două proiecte, împreună cu comuna Beci-
cherecu Mic, unul depus pe POIM, iar altul pe PNDL,
pentru că este o investiţie care ne depăşeşte posibilită-
ţile financiare. Tocmai de aceea, sperăm să accesăm
fonduri printr-unul din aceste două mecanisme. Dacă
vom reuşi să primim aceşti bani, în următorii ani pro-
iectul va fi realizat integral, inclusiv cu branşamente
la limita de proprietate.

Se lucrează, în acelaşi timp, pe termen mediu şi lung
la strategia de dezvoltare a comunei Dudeştii Noi.

În mare parte, apreciez că suntem în grafic cu ceea
ce ne-am propus. Am purtat discuţii cu toţi executanţii
acestor investiţii. Mai sunt mici probleme, ca peste tot,
dar în general suntem în termene”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

STADIUL INVESTIŢIILOR 
ÎN COMUNA DUDEŞTII NOI

Cetăţenii certaţi cu bunul simţ, care nu respectă re-
gulile de convieţuire în comunitate, vor fi „arşi” la bu-
zunare. Consiliul Local Dudeştii Noi a adoptat o
hotărâre care prevede înăsprirea amenzilor. „Noi, Pri-
măria – ne spune primarul Ion Goşa –, am făcut cură-
ţenie în toate zonele din localitate, inclusiv la periferie,
unde s-au aruncat deşeuri. Încercăm în continuare să
întreţinem zonele de domeniu public, începând cu in-
stituţiile şi terminând cu drumurile. Avem un sistem
de supraveghere video funcţional, iar cei care vor fi
prinşi că aruncă gunoaie la întâmplare vor fi sancţio-
naţi cu amenda maximă. 

Dacă noi putem să întreţinem domeniul public - şi
facem eforturi deosebite în acest sens -, rugăm şi ce-
tăţenii să îşi întreţină, la rândul lor spaţiile din faţa ca-
selor. Adică, să tundă iarba, să cureţe şanţurile, să
îngrijească pomii, arbuştii sau florile”.

Să spunem că, potrivit hotărârii Consiliului Local,
pentru astfel de abateri precum cele de mai sus amen-
zile sunt între 500 și 2.500 de lei, cu precizarea că pen-
tru prima abatere se prevede posibilitatea achitării în
termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau co-
municării procesului verbal a jumătate din minimul
amenzii prevăzute de prezenta hotărâre, în condiţiile
specificate în Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul ju-

ridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare. 

Dintre obligaţiile cetăţenilor amintim prevederile
Articolului 2:

În aplicareaprevederilor prezentei hotărâri cetăţeni-
lor care deţin imobile în proprietate, cu chirie sau sub
altă formă le revin următoarele obligaţii:

a) să întreţină şi să cureţe locuinţele, anexele gos-
podăreşti, curţile, grădinile, terenurile şi împrejmuirile
acestora;

b) să cureţe, să repare, să zugrăvească şi să întreţină
periodic faţadele clădirilor amplasate la frontul stră-
zii;

c) să finalizeze construcţiilor începute, pe baza au-
torizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile şi în ter-
menele stabilite de acestea;

d) să repare şi să întreţină instalaţiile aferente 
imobilelor;

e) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea caro-
sabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul
gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folo-
sesc;

f) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele
din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le
folosesc în alte scopuri;

g) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie şi
în locurile publice, aferente imobilelor;

h) să respecte măsurile stabilite de consiliul local şi
judeţean pentru asigurarea igienei publice şi a curăţe-
niei în localitate;

i) să nu depoziteze gunoaie, reziduuri vegetale sau
menajere în alte locuri decât cele puse la dispoziţie în
acest scop de operatorul de salubrizare sau de către
Primărie;

j)  să încheie contract de prestări de servicii cu ope-
ratorul de salubrizare;

k) să cureţe mijloacele de transport la intrarea aces-
tora pe drumurile publice;

l) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi pode-
ţele aferente imobilului;

m) să nu deverseze/depoziteze în sistemul de cana-
lizare pluvială reziduuri menajere ori alte obiecte/ma-
teriale care să împiedice funcţionarea corespunzătoare
a sistemului;

n) să nu deverseze în sistemul de canalizare mena-
jeră a apei pluviale ori a altor obiecte/materiale care
să împiedice funcţionarea corespunzătoare a sistemu-
lui;

o) să tundă regulat vegetaţia, să cureţe şi întreţină
regulat domeniul public din dreptul imobilului. (V.T.)

Hotărâre de Consiliu Local pentru înăsprirea amenzilor
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După deceniile de prosperitate din anii interbelici,
cel de-al doilea război mondial a însemnat şi pentru
locuitorii din Beşenova Nouă începutul unei lungi pe-
rioade de privaţiuni, greutăţi şi necazuri. Dacă până în
1944 acesta nu s-a resimţit direct asupra zonei din ves-
tul ţării el a însemnat totuşi numeroase rechiziţii şi mo-
bilizări; mulţi bărbaţi din comună au plecat pe front
iar dintre aceştia, 37 de şvabi din Beşenova Nouă care
au luptat în armata română şi alţi 67 înrolaţi în armata
germană şi-au pierdut viaţa.

Trecerea României de partea aliaţilor a luat prin sur-
prindere populaţia germană din comună, marcând-o
puternic şi stârnind o mare confuzie în rândul acesteia.
Mulţi dintre cei care au luptat în armata hitleristă au
rămas în Germania sau Austria. Judecătorul comunei,
primarul şi cei implicaţi politic în slujba hitleriştilor
au fost duşi la jandarmerie. Agitaţia era însă mare,
mulţi se gândeau să împacheteze totul şi să plece, fără
să aibă o destinaţie precisă, dar fruntaşi ai comunităţii
germane precum dr. Hans Otto Roth sau dr. Hans
Ersch au îndemnat populaţia să rămână pe loc. În ulti-
mele zile ale lunii august şi în prima decadă a lunii
septembrie trupele hitleriste şi horthyste au lansat ma-
nifeste prin care cereau populaţiei şi armatei române
să lupte alături de germani. Zona a devenit teatru de
război, mai cu seamă în prima jumătate a lunii septem-
brie, când trupele inamice au reluat ofensiva asupra
Banatului iar aviaţia germană, deosebit de activă, te-
roriza ţăranii aflaţi pe câmp şi deranja muncile agri-
cole. În 15 septembrie, o unitate SS denumită grupul
de luptă „Behrends” a pornit atacul asupra Timişoarei
din direcţia nord-vest, în sectorul de apărare a Regi-
mentului 17 Infanterie recruţi.

Atunci a căzut şi punctul de sprijin de la Beciche-
recu Mic iar compania aflată aici a primit ordin de la
divizie să se instaleze la Beşenova Nouă şi să blocheze
înaintarea inamicului spre Timişoara. Trupele româ-
neşti din zonă au primit întăriri, pentru a bloca jonc-
ţiunea dintre divizia germană şi horthyştii care atacau
dinspre nord. La slujba de duminică, din 16 septem-
brie, preotul i-a îndemnat pe localnici să rămână pe pă-
mântul pe care se stabiliseră cu două secole în urmă
strămoşii lor, cu orice risc, astfel încât doar 19 familii
au plecat în luna septembrie spre occident. În după-
amiaza zilei de 20 septembrie comuna a fost bombar-
dată, s-au tras focuri de armă asupra primăriei, dar
stricăciunile au fost mici.

Ocupaţia sovietică,
deportările în U.R.S.S. 

şi noii colonişti
Trupele sovietice intrate în România au pus capăt,

în scurtă vreme, oricăror încercări de menţinere a unui
regim democratic şi au impus în mod silit tutela Mos-
covei şi regimul comunist. Soldaţii sovietici care so-
siseră în zonă după ce a fost respins atacul asupra
Timişoarei au intrat şi în Beşenova Nouă, sub privirile
locuitorilor care au început să iasă din ascunzători dar
aceştia au impus un regim de adevărată ocupaţie mili-
tară şi teroare, săvârşind incredibile abuzuri şi inter-
minabile jafuri. La două zile după ce s-au instalat în
comună au rechiziţionat caii, apoi mâncarea, sovieticii
fiind foarte interesaţi, de asemenea, de ceasuri de bu-
zunar şi de bijuterii. Din moară au luat grâul şi porum-
bul şi toate curelele maşinilor. Barbara Franzen, o
tânără de 22 de ani, a fost împuşcată de ruşi, făptaşul
rămânând necunoscut, iar Matthias Herzog s-a spân-
zurat. Rechiziţiile au continuat cu 100 de vaci şi 50 de
oi şi începând din 29 septembrie 1944, timp de nouă
zile, militarii au evacuat populaţia din comună la Sâ-
nandrei, ameninţându-i pe cei care refuzau să execute
ordinul că vor fi împuşcaţi. După spusele unui martor
ocular, Johann Lauer, oamenii şi-au împachetat strictul
necesar, au încercat să-şi pună unele lucruri în sigu-
ranţă şi la Beşenova Nouă s-a format o coloană impre-
sionantă care înainta încet, pe ploaie, spre comuna
învecinată. Sovieticii au făcut prăpăd în sat: casele ră-
mase pustii au fost jefuite de armata sovietică şi ani-
malele rămase, confiscate sau lăsate libere pe străzi.
Până şi casa parohială era într-o dezordine cumplită,

doar biserica nu a suferit decât mici stricăciuni, dar nu
a fost prădată. Anul 1945 a fost, de asemenea, unul
foarte dureros pentru locuitorii comunei. Se vorbea de
deportare, în contul despăgubirilor de război, dar ni-
meni nu voia să creadă că poate fi adevărat. Cu toate
acestea, în 14 ianuarie, la ora patru dimineaţa, jandar-
mii au ciocănit la fereastra casei parohiale iar arestările
au început o oră mai târziu. Au fost ridicaţi bărbaţi
între 16 şi 45 de ani şi femei între 18 şi 32 de ani. Unii
au încercat să fugă dar au fost luaţi în bătaia focului
de sovietici, unul a fost rănit mortal iar alţi doi au fost
grav răniţi. Au fost deportaţi 297 de femei şi bărbaţi
în lagărele de muncă forţată din Uniunea Sovietică, din
care 68 şi-au găsit sfârşitul în minele de cărbuni din
Ucraina. În comună au rămas 138 de copii mici, fără
părinţi, în grija bunicilor sau chiar a străinilor. Din
U.R.S.S. veneau veşti puţine dar prin grija episcopului

Augustin Pacha s-au adunat bani şi alte mijloace de
trai pentru ajutorarea copiilor rămaşi fără părinţi. Pri-
mii deportaţi în U.R.S.S. s-au întors în 28 octombrie
1949, unii foarte bolnavi, mai ales de tifos exantema-
tic.

După ce satul fusese în bună parte depopulat, încă
din vara anului 1945 au început să se facă simţite şi la
Beşenova Nouă efectele politicii de deplasări ale po-
pulaţiei iniţiate de noul regim comunist ajuns la con-
ducerea ţării. În comună au sosit din Dobrogea primii
români şi aromâni, pentru strângerea recoltei de pe
câmp. În anul următor numărul acestora a crescut, căci
au primit casele şi pământurile confiscate de la cei de-
portaţi, animale, maşini sau unelte agricole care apar-
ţinuseră acestora şi care au fost cumpărate sau chiar
rechiziţionate. Din acest motiv au fost primiţi cu osti-
litate de localnici, care-i numeau pe noii veniţi colo-
nişti, căci cei rămaşi acasă se descurcau tot mai greu,
în condiţiile din ce în ce mai vitrege ale noului regim.
În 1946 macedonenii au venit în comună în număr tot
mai mare, atraşi de casele rămase nelocuite, de recolta
rămasă pe câmp şi de păşunile întinse, căci nu aveau
nici un avut. S-au stabilit aici, păstrându-şi obiceiurile,
limba şi portul. În acelaşi an, dând curs iniţiativei mai
multor oameni de vază ai comunei, a fost înfiinţat că-
minul cultural, cu o activitate foarte diversă, care se
desfăşura pe bază de voluntariat. În 1948 judeţul încă
se afla pe primul loc la numărul şi diversitatea de ma-
şini agricole, iar gospodăriile ţărăneşti produceau can-
tităţi mari de cereale şi creşteau un număr însemnat de
animale, dar populaţia avea să sărăcească tot mai mult
după instalarea deplină a regimului comunist.

Din Albumul monografic „Dudeştii Noi - 
Neu Beschenova”, ediţia a II-a revizuită şi 

adăugită, de Dan N. BURULEANU şi Liana PĂUN

Beşenova Nouă şi a doua conflagraţie mondială
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Creştinii ortodocşi îi sărbătoresc pe 21 mai pe Sfân-
tul Împărat Constantin cel Mare şi pe mama sa, Elena,
cunoscuţi drept cei care au dat libertate creştinismului.
Datorită s%nţilor Constantin şi Elena, creştinismul a
devenit religie permisă, jertfele sângeroase au fost in-
terzise, iar duminica a devenit zi de odihnă în Imperiul
Roman.

Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (27 fe-
bruarie 272 - 22 mai 337), cunoscut ca Sfântul Constan-
tin cel Mare, a fost împărat roman, proclamat Augustus
de către trupele sale în data de 25 iulie 306.

Istoricii bisericeşti Eusebiu de Cezareea şi Lactanţiu
afirmă că înaintea luptei de la Pons Milvius (Podul Vul-
turului), din 28 octombrie 312, contra lui Maxenţiu,
Constantin a văzut pe cer, ziua, o cruce luminoasă, de-
asupra soarelui, cu inscripţia „Prin acest semn vei în-
vinge”. Noaptea, în vis, i s-a arătat Mântuitorul,
cerându-i să pună pe steagurile armatei sale crucea creş-
tină, ca semn protector în lupte. Constantin a câştigat
bătălia, iar dovadă a credinţei sale în ajutorul divin este
inscripţia de pe Arcul lui Constantin din Roma, păstrată
până astăzi, prin care el mărturiseşte că a câştigat lupta
„prin inspiraţie divină”.

În ianuarie 313, împăratul Constantin cel Mare emite
Edictul de la Milan, prin care creştinismul devine „reli-
gie permisă”, alături de altele din imperiu. El ia totodată
măsuri în favoarea Bisericii creştine, înlătură din legile
penale pedepsele contrare creştinismului, îmbunătăţeşte
tratamentul în închisori, uşurează eliberarea sclavilor
acordând episcopilor şi preoţilor dreptul de a-i declara
liberi în biserici. Protejează prin lege pe săraci, orfani
şi văduve, modifică legislaţia privind căsătoria, îngreu-
nează divorţul şi pedepseşte adulterul.

De asemenea, el a atribuit Bisericii creştine casele
imperiale de judecată (basilikos oikia), care vor purta în
continuare numele de bazilici. Încă din anul 317, a în-
ceput să bată monedă cu monograme creştine.

Împăratul Constantin cel Mare a declarat, în 321, du-
minica, sărbătoarea săptămânală a creştinilor, drept zi
de odihnă în imperiu, zi în care şi soldaţii asistau la
slujbă.

Împăratul şi familia sa au sprijinit repararea biserici-
lor, dar au ajutat şi la construirea altora mai mari şi mai
frumoase la Ierusalim, Roma, Antiohia, Nicomidia, Tyr
etc. Totodată, împăratul Constantin cel Mare a construit
o nouă capitală - inaugurată la 11 mai 330 -, transfor-
mând oraşul Bizantium în oraşul Constantinopol, care

timp de o mie de ani va fi capitala creştină a Imperiului
Roman. Aici a construit numeroase lăcaşuri de cult prin-
tre care Biserica Sfinţilor Apostoli.

Din dorinţa de a ajuta Biserica, a convocat Sinodul I
Ecumenic de la Niceea din anul 325, împotriva ereziei
lui Arie. Sub influenţa Sfântului Atanasie cel Mare, Si-
nodul a proclamat învăţătura ortodoxă despre dumne-
zeirea Fiului care este „Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, Cel de o fiinţă cu
Tatăl, prin care toate s-au făcut” (Simbolul credinţei sau
Crezul).

Sfântul Constantin cel Mare a murit în Duminica Ru-
saliilor, la 22 mai 337, şi a fost înmormântat în Biserica
Sfinţii Apostoli din Constantinopol, ctitoria sa.

Originară, probabil, din Drepanum (numit după aceea
Helenopolis), din Golful Nicomidia, se presupune că era
fiica unui hangiu. O legendă ulterioară, menţionată de
Geoffrey of Monmouth, spune că era fiica regelui Coel,
care a căsătorit-o cu Constantius Chlorus I pentru a evita

războaiele dintre britanici şi Roma. Constantius Chlorus
a divorţat de ea, în jurul anului 292, pentru a se căsători
cu fiica vitregă a lui Maximian, Teodora. Constantin,
fiul Elenei, a devenit apoi împărat al Imperiului Roman
şi, ca urmare a ascensiunii acestuia, ea a devenit o pre-
zenţă importantă la curtea imperială.

Potrivit istoricului Eusebiu, Sfânta Elena a primit bo-
tezul în anul 313. Sfânta împărăteasă a fost o creştină
foarte evlavioasă, sprijinind ridicarea a numeroase lă-
caşuri de cult, printre care Biserica Învierii Domnului
zidită lângă Sfântul Mormânt, biserica din Ghetsimani,
precum şi alte 18 lăcaşuri de cult. De asemenea, Sfânta
Elena a mers la Ierusalim, unde a găsit crucea pe care a
fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Sfânta Cruce a
fost mai apoi înălţată solemn în văzul poporului creştin
de episcopul cetăţii Ierusalimului, Macarie I, la 14 sep-
tembrie 326. Sfânta Împărăteasă a murit la Roma, în
anul 327.

În România există o serie de obiceiuri şi superstiţii în
această zi. 

Din bătrâni se spune că aceia care vor munci pămân-
tul în această zi vor avea parte de o invazie a păsărilor
dăunătoare.

În această zi nu se lucrează ogoarele, nu se dă cu
sapa, nu se plivesc ierburile. Mai mult, în alte zone se
spune că aceasta este ziua în care păsările îşi învaţă puii
să zboare.

În calendarul popular, sărbătoarea Sf. Constantin şi
Elena este o sărbătoare a păsărilor de pădure, numită
Constantin Graur sau Constantinul Puilor. 

În această zi era interzis să se muncească, iar prin
odihna de la muncile câmpului se credea că recoltele nu
vor fi mâncate de păsări. 

Ziua de Constantinul Puilor era ultima zi în care se
mai semănau porumbul, ovăzul şi meiul.

În popor se spune că tot ce se seamănă după această
zi se usucă. Este ziua în care păstorii hotărăsc cine va fi
baci, unde se vor face stânele şi pe cine vor angaja să le
păzească pe timpul păşunatului. Se măsoară şi se în-
seamnă pe răboj laptele de la oile fiecăruia.

De Sfinţii Constantin şi Elena femeile dau cu tămâie
şi stropesc cu aghiasmă pentru a alunga duhurile rele şi
necurate.

Pentru sănătate şi bunăstare, în ziua praznicului, unul
dintre membrii familiei este bine să ducă la biserică trei
bujori îmbobociţi, flori de lămâiţă, dulciuri făcute în
casă şi pâine.

SFINŢII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN
ŞI MAMA SA ELENA

În timpul războiului, viaţa era tare grea şi oamenii sufe-
reau de foame. Dar un om bogat s-a hotărât să-i ajute pe cei
sărmani şi a trimis vorbă în tot târgul că, din  ziua următoare,
el va oferi pâine oricărui copil şi asta nici un ban. A doua
zi, încă din zori, mulţi prichindei se strânseseră în faţa casei
care locuia omul atât de bun la suflet. Când acesta a apărut
cu nişte coşuri mari, pline cu pâine, copiii s-au repezit, îm-
brâncindu-se, lovindu-se, căutând fiecare să apuce pâine cât
mai mare. Fiecare, cum punea mâna pe câte o pâine, o lua
la goană, bucuros că prinsese o bucată mai mare. Era acolo
o hărmălaie ...

Dar omul a observat că undeva, la marginea curţii, aş-
tepta cuminte o fetiţă. După ce toţi ceilalţi copii şi-au ales
ce pâini au vrut şi au plecat cu ele, fetiţa s-a apropiat şi ea
de primul coş şi s-a uitat în el. Dar acolo nu mai rămăsese
nimic. A căutat şi în cel de-al doilea coş, dar şi acesta era
gol. Spre bucuria ei, pe fundul celui de-al treilea coş a găsit
o pâinică mică, mică, pe care nici un copil nu o băgase în
seamă. Fetiţa a luat-o, a mulţumit frumos pentru pâine şi a
plecat spre casă.

Toată ziua a stat omul şi s-a gândit la cum se purtase acea
fată şi, ca urmare, a dat poruncă la bucătărie să fie coaptă o
pâine mică, dar în care să fie puşi 10 galbeni. Apoi, dis de
dimineaţă, a aşezat pâinica deasupra celorlalte pâini şi a ieşit
iarăşi cu toate coşurile în curte, unde copiii deja se strânse-
seră şi aşteptau nerăbdători. Din nou s-au repezit şi s-au luat

la harţă. La sfârşit, fetiţa noastră, care aşteptase cuminte, ca
şi în ziua precedentă, s-a ales tot cu pâinea cea mai mică,
singura rămasă. Şi de această dată, i-a mulţumit frumos
omului şi s-a grăbit spre casă, unde mama ei o aştepta. Când
s-au aşezat la masă şi femeia a rupt pâinea, ce să vezi?!, gal-
benii s-au răsturnat pe masă din aluatul proaspăt.

- Vai, s-a speriat mama, ce să fie cu aceşti bani? Dacă
banii au ajuns din greşeală în pâinea adusă de tine? Poate i-
au căzut brutarului, în timp ce frământa aluatul. Ia-i şi du-i
imediat înapoi!

S-a întors fetiţa la casa omului şi i-a dat acestuia toţi
banii. spunându-i cum mama ei i-a găsit în pâinica primită.
Privind-o cu drag, omul i-a răspuns:

- Banii aceia nu au ajuns întâmplător acolo. După ce am
văzut ieri cum ai avut răbdare şi cum te-ai mulţumit chiar şi
cu mai puţin, am hotărât să te răsplătesc. Astăzi, am văzut
şi cât eşti de cinstită, fiindcă ai fi putut păstra totul, dar tu
mi-ai adus banii înapoi. Drept răsplată, în fiecare dimineaţă
când vei veni să iei şi tu o pâinica, vei primi şi câte zece gal-
beni.

Doamne, ce bucuroasă a fost fetiţa! Nu ştia cum să-i mul-
ţumească omului pentru atâta bunătate. S-a dus în fuga la
mama ei şi i-a dat bănuţii, după care i-a povestit totul, iar
mama a povăţuit-o şi de această dată, iar fata i-a urmat sfa-
tul.

Aşa se face că, de atunci, în fiecare dimineaţă, când pri-
mea galbenii, fata se ducea în mijlocul celorlalţi copii şi îm-
părţea cu ei toţi bănuţii. Ştia că şi ceilalţi au nevoie de
milostenie la fel de mult ca şi ea.

„Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge DRAGOSTEA, dar
DRAGOSTEA poate învinge şi sărăcia şi bogăţia”. (Sfân-
tul Ioan Gură de Aur)

SINCERITATE
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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 soluţia!

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

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

ÎN PLUS OFERIM:
Consultaţii, Tratamente, Deparazitări,

Vaccinări, Intervenţii Chirurgicale.
DEPLASĂRI LA DOMICILIU ÎN

REGIM DE URGENŢĂ.

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

,

Vând ţuică şi cauciucuri
185/195/205. 

Becicherecu Mic, telefon
0722-572.448.
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,
Barack Obama, dezvăluiri 

despre OZN-uri şi extratereştri
din alte galaxii: „Există 

într-adevăr înregistrări...”
Barrack Obama a vorbit despre zvonurile privind laboratoarele în care servi-

ciile secrete americane ar ţine creaturi extraterestre. Fostul preşedinte american
a dezvăluit că nici măcar el nu a avut acces la toate informaţiile de acest tip. 

Mai multe filmări cu diverse obiecte zburătoare neidentificate au fost prezen-
tate serviciilor americane în ultimii ani. Cele mai recente imagini au fost sur-
prinse chiar luna trecută. Pentagonul a analizat înregistrările şi a confirmat că
ce se vede în imagini este un obiect neidentificat.

„Toată lumea vorbeşte despre aceşti extratereştri, cu OZN-uri sau cum le mai
numesc ei. Aveţi o teorie despre toate asta?”, l-a întrebat comedianul şi muzi-
cianul Reggie Watts pe fostul preşedinte al SUA Barack Obama în celebra emi-
siune „The Late Late Show”, cu James Corden.

„Când vine vorba de extratereştri, sunt câteva lucruri pe care nu pot să ţi le
spun în direct”, a declarat Obama, adăugând, în glumă, că „adevărul e că, atunci
când am ajuns în Biroul Oval, am întrebat: există un laborator unde ţinem ex-
tratereştrii şi alte specimene? Ei au făcut ceva cercetări şi răspunsul a fost nu”.

În ciuda abordării amuzante a subiectului, Barack Obama a susţinut că există
într-adevăr înregistrări ale mai multor obiecte zburătoare care sunt clasificate ca
fiind neindentificate.

„Chiar sunt serios când spun că există înregistrări ale mai multor obiecte care
zboară pe cer, iar noi nu ştim exact şi nici nu putem explica exact ce sunt, cum
se mişcă, traiectoria lor, ele nu au un model uşor de explicat”, a explicat Obama
în acelaşi talk-show.

Totodată, fostul preşedinte a subliniat, în acelaşi ton glumeţ că, şi dacă ar
exista extratereştri, aceştia ar trebui să-şi ţină identitatea secretă.

„Oamenii iau în serios acest subiect şi încearcă să-l investigheze. Cu toate
astea, n-am nimic nou de raportat azi. Dar... Serios, am o întrebare: Ar trebui să
ţii secret dacă eşti extraterestru, nu? Cum făceau cei din filmul «Bărbaţi în
negru», când cineva le punea întrebări despre extratereştrii, aceştia evitau su-
biectul. Gândiţi-vă la asta!”, a mai spus Obama.

Oamenii nu se îngraşă 
de la ce mănâncă

Nu despre restricţii 
trebuie să fie dietele

Dieta nu trebuie să însemne restricţii alimentare sau evitarea unor combinaţii de
alimente, ci renunţarea la ronţăitul între mese şi la sucurile cu zahăr, spune medicul
diabetolog Laura Ene. Ea adaugă că nu ar trebui să ne îngrăşăm dacă luăm mese cu
mâncare de calitate, la momentul potrivit.

„Oamenii nu se îngraşă de la ce mănâncă. Dacă ei ar mânca mâncare adevărată,
mâncare de calitate, la momentul potrivit - un sendviş de dimineaţa, un felul doi la
prânz, o supă, o salată seara, nu ar avea de ce să se îngraşe. Ne îngrăşăm de la ce
ronţăim, de la faptul că bem tot felul de ciudăţenii, ne bem caloriile, şi de la faptul
că nu ne mai mişcăm”, a explicat medicul.

„Nu mâncarea este de vină, nu pâinea. Toată lumea, când se apucă de dietă, scoate
pâinea. Dar ce buni sunt covrigeii aceia digestivi, vai de mine! Toată lumea, când se
apucă de dietă, nu combină carnea cu cartoful, nu care cumva, dar când prindem o
porţie de pizza, e cel mai bun! Nu despre combinaţii şi nu despre restricţii trebuie să
fie dietele. Şi în niciun caz dieta copiilor, copiii este important să mănânce din toate
grupele alimentare, pentru că ăsta este de fapt şi un stil de viaţă echilibrat”, a adăugat
ea.

„Pâine este cel mai potrivit de mâncat dimineaţa, cu un ouşor fiert, cu o bucată de
braânză, cu o feliuţă de caşcaval, o roşie, un ardei, un castravete, un iaurt. Acele ce-
reale puse în iaurt sau în lapte, pe repede-înainte, sunt nişte alimente foarte calorice,
care nu ţin de foame şi din punctul meu de vedere nu sunt cele mai bune pentru
copii”, a mai spus Ene.

Medicul mai spune că nu trebuie să mâncăm în viteză, pentru a da timp creierului
să perceapă senzaţia de saţietate. În caz contrar, chiar dacă ne simţim stomacul plin,
tot am vrea să mai mâncăm ceva.


