
Anul XIX • Nr. 2 (217) • februarie 2022 Exemplar gratuit

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

Distribuţia
sacilor galbeni
pentru deşeuri

reciclabile

LA MULȚI ANI TUTUROR 
DOAMNELOR ȘI DOMNIȘOARELOR

DIN DUDEȘTII NOI!
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Сu arta la braţ prin oraş
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A fost aprobat 
bugetul local 

al comunei Dudeştii
Noi pentru anul 2022

Consiliul Local a aprobat proiectul bugetului
local al comunei Dudeştii Noi pentru 

anul 2022. Trebuie spus că bugetul de anul
acesta va fi unul axat pe investiţii. Prezentăm,

în pagina 3, principalele repere 
ale bugetului local pentru anul în curs.

Sosirea primăverii ne oferă prilejul, acum, când ne despart puţine momente de
prima zi a lui mărţișor, de a sărbători femeia în toate ipostazele ei: bunică,

mamă, soţie, fiică, prietenă, colegă. Este o ocazie potrivită să ne îndreptăm
atenţia spre cele care, zi de zi, ne fac viaţa mai frumoasă. 

Chiar dacă mai traversăm perioada de pandemie, nu trebuie să uităm să oferim
un mărţișor de 1 martie și o floare de 8 martie, ca semn al preţuirii pe care le-o

purtăm femeilor.
În calitate de primar al comunei Dudeștii Noi, vreau să le mulţumesc, pe această

cale, tuturor femeilor care îmi sunt alături zi de zi în cadrul Primăriei Comunei
Dudeștii Noi, dar și tuturor femeilor din comunitatea noastră pentru aportul pe

care și-l aduc la ceea ce înseamnă localitatea astăzi.
Să le preţuim nu doar acum, când calendarul ne indică zilele oficiale de

sărbătoare dedicate femeii, ci în fiecare zi.
Le adresez tuturor femeilor din comuna Dudeștii Noi gândurile mele de bine,

urări de sănătate și prosperitate, precum și un sincer 
La mulţi ani!

Ion GOȘA,
primarul comunei Dudeștii Noi
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Grüß Got! Wenn die Welt
nach Blumen

duftet
Wenn die Welt nach Blumen duftet
und die Liebe singt, ist jemand da,

der dir den Frühling bringt.
(M.M.)

Când lumea
miroase a flori
Când lumea miroase a 7ori

şi dragostea cântă, există cineva
care ţi-aduce  primăvara.

Behutsam blühts
Ein Hauch grün-gelb 7iegt durch die Luft,

behutsam blühts in deine Hände.
Hörst du wie blau der Himmel ruft?

Ein Schritt nur brauchts aus dunklen Wänden.
(H.S.)

Înfloreşte uşor

Un strop de verde-galben zboară prin aer,
şi în7oreşte uşor în mâinile tale.
Auzi cât de albastru strigă cerul?

fă doar un pas şi ieşi dintre zidurile-ntunecate. 

Cu suflitu suschir, armăľi dit suti di hori, tu
mesu-aist, au un dor ţi lî ţăni suflitu te-as nu s-as-
tingî, dorlu c-adastî.

C-aşe iasti armănlu, mutreaşti câtî munti, nu cu
ocľi, ma cu suflitu, că laiľiu Pind ari căľiurili-
ncĺisi ş-ni urdinati. Cîrvăňli bat calea tu xeani ş-
dzălili nu lî sănt sirini.

Nu cad tufechi, nu-i vărî numtî,ş-oh ! cum îľi
ardi dorlu s-treacî arăulu cu cicioru, aco câtî Pind,
muntili-i calea lor.

Ma tu Pind nu-s ved cupi di oi, ni căñi nu s-avd
s-alatrî, sucăchili nu au boaţi ş-pâdurea nvirinatî
uhteadzî.

Dzuî ş-noapti jalea acreaşti cama mari ş iu s-
duc îľi ia cânina.

Vimtu suflî şi nu-s avid căntic di fluiarî.
Ma nu-i ţiva. Ţerlu iasti tut ma sirin ş-tu zâ-

voani da s-pârñiascî primuveara.
Ş va da maľiu! Ş-cârvăñli pi cali va chindu-

reascî. Ş-tu munti, pâdurli tâcuti, cu percea pân di
padi va treamburî.

Aco iu apili curî, iu sălţâli s-adarî câ-
runî, aco iu fearica-i veardi ş-soarâli tu-
aumbrî nu ardi,  aco iu bana hiarbi ca
izvur cu mari borî, iu minuta iasti dulţi,
iu tuti urdinî şi căntî, aco,tu Pind, va
treacî pi căľiuri,cu perlu pisti-anumiri
dat, muşaţ ca anghiľi-picurarľi.

Armăñľi dit arniu, câtî-n sus cupiili
v-anganî.

Alba primuvearî va yinî-mplinî di
muşuteţ samti, di djoc, di harauî ş-di
căntic di fluiarî.

Ş di pisti tut va s-avdî: Ghini vinişi
marţ cu harauî, ghini  vinişi, izvur di
banî nauî!

Valea Oilor
Motto:

Tu Valea Oilor s-mi tor,
Tu valea di luñinâ,

Sâ-ñi treacâ-a su7itului dor
Di oi, ş-di râdzâtinâ…

Munţâ ş-cali nâ disparti
Di nâ vali ţi-i diparti.
Altâ ca aistâ n-oari,
I nâ vali ţi nâ doari.

Că-sdusirâ laili oi,
Va  chirem ca eali-ş noi.

Picurari cu căñli-a lor
Înyiseadzâ cu mult dor

Valea,Valea Oilor,

Ţi-ľi ţânea iarâ di iarâ,
Te-as iasâ tu primuvearâ.

Di Yiu Yorghi ciupor-ciupor,
Su ľia calea munţâlor.

Valea Oilor ţi moari,
Ni ti căñi noari mâcari,

Vali moartâ,vali laii,
Dor di pap şi dor di maii…
……………………………

Valea Oilor muşatâ,
Noari oaie,noari ñiatâ,
Ş-inima ñi diñicatâ…

Valea Oilor

Motto:

În Valea Oilor să vin,
În valea de lumină,

Să-mi sting al su7etului dor,
De oi şi rădăcină...

Cale lungă ne desparte
De o vale ce-i departe.

Alta ca ea nu-i sub soare,
E o vale ce ne doare.

Că s-au dus bietele oi,
Tot aşa pierim şi noi.

Ciobanii cu câinii lor,
Visează şi le e dor,
Dor de Valea Oilor.

Iarna nu-i lăsa să piară,
Şi-i scotea în primăvară.

La sânt Ghiorghi, ciopor-ciopor,
Să ia calea munţilor.

Valea Oilor ce moare,
Nici de câini n-are mâncare.
Valea neagră-i numai una,

Dor de paplu* şi de muma**.
………………………………

Valea Oilor, surată,
N-are oi, nici câini să bată-

Inima mi-e sfărâmată…

Primuveara-Yinu vimt di banî nauî!
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Consiliul Local a aprobat proiectul bugetului local al
comunei Dudeştii Noi pentru anul 2022. Trebuie spus
că bugetul de anul acesta va fi unul axat pe investiţii.
Prezentăm, în cele ce urmează, principalele repere ale
bugetului local pentru anul în curs.

Astfel, veniturile bugetului local pentru anul 2022
sunt în sumă de 28.080.150 lei. Pentru secţiunea de
funcţionare sunt alocaţi 8.721.350 de lei, iar pentru sec-
ţiunea de dezvoltare – 19.358.800 lei.

De asemenea, excedentul execuţiei bugetului local
pe anul 2022, în sumă de 3.745.000 lei, se utilizează
pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare.

Veniturile bugetului credite interne pentru anul 2021
sunt în sumă de 4.146.000 lei, aceeaşi sumă reprezentân
şi cheltuielile.

Veniturile bugetului activităţi finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi subvenţii (Clubul Sportiv
Comunal Dudeştii Noi) pe anul 2022 sunt în sumă de
393.360 lei, din care 4.800 lei din excedentul anilor pre-
cedenţi.

Veniturile bugetului venituri proprii sunt în sumă de
120.000 lei.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2022, în sumă de
28.080.150 lei, se prezintă astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare: 8.721.350 lei;
- pentru secţiunea de dezvoltare: 19.358.800 lei.

Din bugetul local se suportă, în limitele prevăzute de
acesta, sumele necesare pentru acoperirea următoarelor
cheltuieli:

a) cheltuielile aferente implementării „Agendei cul-
turale şi de tineret”;

b) cheltuielile necesare desfăşurării activităţilor An-
samblului de dansuri şi tradiţii populare „Dudeşteana”
şi ale Trupei de dansuri moderne „Extrem” Dudeştii
Noi;

c) cheltuielilor necesare editării publicaţiei „Dudeş-
teanul” şi a materialelor conexe;

d) cheltuielile necesare pentru cursurile de pregătire,
formare şi perfecţionare profesională organizate de in-
stituţii specializate pentru aleşii locali ai comunei Du-
deştii Noi;

e) cotizaţiile anuale datorate precum şi sumele nece-
sare participării comunei şi a reprezentanţilor săi în di-
verse societăţi, asociaţii, organizaţii sau fundaţii;

f) sumele pentru decontarea transportului cadrelor di-
dactice în limita abonamentului pe mijloacele de trans-
port interurban între localitatea de domiciliu şi comuna
Dudeştii Noi sau echivalentul distanţei dintre Dudeştii
Noi şi Timişoara pe altă rută;

g) buersele de ajutor social şi de merit acordate din
bugetul de stat elevilor de la Şcoala Gimnazială Dude-
ştii Noi;

h) costurile cu contractele de servicii juridice de con-
sultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare a intereselor co-
munei Dudeştii Noi;

i) costurile ce rezultă din punerea în aplicare a acor-

durilor de cooperare cu Filiala Judeţeană Timiş a Aso-
ciaţiei Comunelor din România.

Fondul de rezervă bugetară se utilizează de către or-
donatorul principal de credite în următoarele situaţii:

- pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau nepre-
văzute apărute în cursul exerciţiului bugetar;

- pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale;
- pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor si-

tuaţii de urgenţă;
- pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului

Local nr. 14/2017 privind aprobarea măsurilor cu carac-
ter social;

- pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi ad-
ministrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate,
la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din ini-
ţiativă proprie, cu aprobarea prealabilă a Consiliului
Local.

Programul de investiţii
publice al comunei

Dudeştii Noi pentru 
anul 2022

În bugetul local al comu-
nei Dudeştii Noi pentru
anul în curs sunt cuprinse
sume pentru realizarea mai
multor investiţii, pe care le
menţionăm în continuare:

- Proiectare şi execuţie
„Extindere primărie prin
modificări interioare şi ex-
terioare la corp existent de
clădire, corp nou P+1E
construire anexe parter,
creare acces auto, amena-
jare de platforme exterioare
şi împrejmuire”;

- Proiectare şi execuţie
„Amenajare peisagistică
parcul familiei”;

- Execuţie „Amenajare
alei pietonale şi piste de bi-
ciclete în Comuna Dudeştii
Noi”;

- Execuţie „Clădire administrativă”;
- Proiectare şi execuţie „Realizare branşamente apă

şi racorduri canalizare în Comuna Dudeştii Noi”;
- Elaborare Plan de Urbanism General;
- Execuţie „Construire grădiniţă P+1E Comuna Du-

deştii Noi, judeţul Timiş”;
- Modernizare staţie de epurare în localitatea Dudeştii

Noi – etapa II;
- Execuţie „Modernizare străzi în Comuna Dudeştii

Noi, judeţul Timiş”;
- Bazin didactic de înot;
- Proiect tehnic şi execuţie „Parcare arena sportivă

pe Calea Sânandreiului şi strada Şcolii Vechi”;
- Proiectare şi execuţie „Reabilitarea, modernizarea,

extinderea Şcolii Gimnaziale din localitatea Dudeştii
Noi, judeţul Timiş”;

- Execuţie „Extindere reţea de alimentare cu apă şi
canalizare menajeră în Comuna Dudeştii Noi, judeţul
Timiş”;

- Proiectare şi execuţie „Extindere şi modernizare
reţea de canalizare a apelor uzate menajere, a reţelei de
alimentare cu apă, racorduri şi branşamente la reţele şi
modernizarea staţiilor de tratare apă şi epurare în loca-
lităţile Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi, judeţul Timiş”;

- Sala de sport;
- Proiectare şi execuţie „Realizare străzi Solaris 3 Co-

muna Dudeştii Noi”;
- Înfiinţare sistem de canalizare menajeră în localita-

tea Becicherecu Mic, canal de legătură Becicherecu Mic
– Dudeştii Noi şi extindere staţie de epurare a Comunei

Dudeştii Noi;
- Proiectare şi execuţie „Parcare grădiniţă”.
În total pentru aceste proiecte s-a alocat suma de

17.262.000 lei.

Investiţii noi
La capitolul investiţii noi, bugetul de anul acesta are

următoarele repere:
- Eficientizarea şi modernizarea iluminatului public

în Comuna Dudeştii Noi;
- Modernizare Staţie pompare reţea canalizare din str.

Macilor, Comuna Dudeştii Noi;
- Proiectare şi execuţie „Amenajare locuri de joacă

pe strada Dealului, stră. Duzilor şi str. Romulus colţ cu
str. Păduricii” în Comuna Dudeştii Noi, judeţul Timiş;

- Proiectare „Amenajare loc de joacă Comtim pe
strada Livezii”, în Comuna Dudeştii Noi, judeţul Timiş;

- Se modifică denumirea Proiect Tehnic „Amenajare
parcă cămin cultural în Comuna Dudeştii Noi” în Pro-
iectare şi execuţie „Amenajare parcare, la Casa de Cul-
tură din Comuna Dudeştii Noi, judeţul Timiş”;

- Modernizare Teren bază sportivă din Comuna Du-
deştii Noi.

Pentru aceste noi investiţii suma alocată este de
1.389.000 lei.

Alte cheltuieli de investiţii
Bugetul local al comunei Dudeştii Noi pentru anul

2022 prevede la capitolul alte cheltuieli dotarea primă-
riei cu două laptopuri, achiziţionarea de echipamente
necesare preluării datelor cu caracter personal, inclusiv
a celor biometrice în vederea eliberării cărţii de identi-
tate şi dotarea şcolii.

Cheltuielile aferente studiilor de fezabilitate şi alte
studii se referă la:

- Servicii de consultanţă şi SF „Înfiinţare sistem in-
teligent de distribuţie gaze naturale în Comunele Dude-
ştii Noi şi Becicherecu Mic, judeţul Timiş”;

- Servicii elaborare DALI şi studii necesare accesării
de fonduri nerambursabile din cadrul programului mul-
tianual privind sprijinirea eficienţei energetice şi a ge-
stionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public – finanţat de Agenţia Fondului de
Mediu;

- Studiu de fezabilitate „Realizare străzi Solaris 3 co-
muna Dudeştii Noi”;

- DALI „Extindere şi modernizare reţea de canalizare
a apelor uzate menajere, a reţelei de alimentare cu apă,
racorduri şi branşamente la reţele şi modernizarea sta-
ţiilor de tratare apă şi epurare în localităţile Becicherecu
Mic şi Dudeştii Noi, judeţul Timiş”;

- Studiu de fezabilitate „Înfiinţarea unui sistem de
producere şi distribuţie a energiei termice, utilizând
energie geotermală” Comuna Dudeştii Noi, judeţul
Timiş;

- Elaborare Studiu de fezabilitate şi studii necesare
accesării de fonduri nerambursabile – staţii de reîncăr-
care pentru vehicule electrice în localităţi.

Suma totală alocată acestui capitol bugetar este de
413.000 lei.

Investiţii în continuare
Anul acesta vor continua lucrările la o serie de inves-

tiţii aflate în diferite stadii de execuţie. Este vorba des-
pre:

- Execuţie „Construire grădiniţă P+1E Comuna Du-
deştii Noi, judeţul Timiş” PNDR – 58;

- „Restaurare şi amenajare Ansamblu Arhitectural Bi-
serica Romano-Catolică Sfântul Vendelin” – 58:

- Execuţie „Extindere reţea de alimentare cu apă şi
canalizare menajeră în Comuna Dudeştii Noi” – 58.

Totalul sumei aferente acestui capitol este 4.146.000
lei.

A fost aprobat bugetul local al comunei 
Dudeştii Noi pentru anul 2022
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Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2022

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR
APĂ februarie 2022

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

Informare de la Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie în Agricultură

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) informează că cererile
unice de plată completate de fermieri în aplicaţia IPA-Online se depun la centrele
locale/judeţene ale agenţiei în perioada 1 martie – 16 mai 2022. 

Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data limită, în termen de 25 de zile
calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care
fermierul ar fi avut dreptul.

Reamintim că terenul trebuie să fie la dispoziţia fermierului la data depunerii
cererii, ca atare adeverinţele trebuie să aibă data emiterii anterioară datei înregis-
trării cererii unice de plată la APIA.

Distribuţia sacilor galbeni
pentru deşeuri reciclabile
În perioada 19-25 aprilie RETIM va

desfăşura acţiunea de distribuire a sacilor
galbeni pentru deşeuri reciclabile. Fiecare
gospodărie va primi o rolă care conţine 50
de saci galbeni, suficienţi pentru următorii
doi ani de contract. 

În situaţia în care sacii nu ajung la dum-
neavoastră sau nu vă sunt suficienţi, puteţi
suna la centrul de asistenţă RETIM: +40
374-885.692. 

Programul telefonic este disponibil de
luni până vineri între orele 7-19.
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Toate aceste poveşti, toate aceste întâlniri, cu
oameni minunaţi, mă fac să mă întreb ce apre-
ciez cel mai mult, poezia, poveştile, dansul,
pictura sau muzica. Adevărul este că nu pot
alege între ele şi răspunsul vine  resc. Toate!
Şi mai ales oamenii care le realizează, pentru
că ating sfere înalte, în care temporar sunt pur-
tată şi eu.

Azi m-am plimbat printre tablourile Laurei
Stanca. Un su!et de copil îmbrăcat în culori
de tablou, ce se mişcă în ritmuri de dans, mo-
destă, frumoasă şi gingaşă, ca !orile, care îi
plac atât de mult, cu blândeţea unui tablou de
Monet, care o impresionează până la lacrimi,
şi cu entuziasmul debordant al unui nou intrat
în această lume, curios să o descopere, să o
cearnă prin inima sa şi să o întoarcă mai bună
celorlalţi.

- Ca orice artist tânăr nu apari la televizor, nu te întâl-
neşti cu iubitorii de pictură decât la expoziţii şi vernisaje,
deşi ai aprecieri de la curatori străini. Aş vrea să începi
prin a ne spune cine eşti?

- Am făcut liceul de arhitectură, Facultatea de horticultură,
secţia Peisagistică. În paralel cu şcoala am dansat în ansam-
blul de dans modern Reflex, condus de maestrul de balet Mar-
cel Botscheller. Acum sunt instructor de dans, lucrez mult cu
copiii. Am simţit nevoia de mai multă artă în viaţă, aşa că
anul trecut am terminat masterul în pictură. Aici am întâlnit
oameni super calificaţi de la care am încercat să învăţ cât mai
multe. 

Pictez din pasiune, ea mă împinge să lucrez. În lucrările
mele veţi găsi o extensie plastică a personalităţii mele. Am
multe căutări personale, de introspecţie, pictez de mult şi din
plăcere, dar am folosit-o şi ca terapie.

- Cum a intervenit dansul în viaţa ta?
- Datorez foarte mult Reflexului - însăşi existenţa mea - şi

zic asta deoarece părinţii mei s-au întâlnit şi îndrăgostit în
sala de dans a maestrului. Asta face dansul - apropie oameni,
uneşte destine şi deschide uşi. 

Mi-am cunoscut soţul în drum spre dansuri, pictez, predau
la rândul meu dansul modern, dansul a făcut şi face în conti-
nuare parte din viaţa mea. 

Prima mea expoziţie de pictură a fost la aniversarea a 45
de ani de Reflex. 

Un bun profesor de dans îşi ajută studenţii să găsească me-
lodia în inimă, ritmul în paşi şi pasiunea în viaţă, asta a făcut
şi mentorul meu, maestrul de balet Marcel Botscheller cu noi,
şi cu mine în special. 

Am învăţat mai multe stiluri de dans în sala Reflexului, de
la vals, tango, dansuri medievale, disco, cabaret, de caracter,
spaniol, majorete şi, plecând de aici, am vrut să expun în mai
multe stiluri şi limbaje plastice opere care tratează aceeaşi
temă. De la acuarelă, la ulei pe pânză, acrilic, pe hartie, pânză
sau placaj, artă digitală, în stil figurativ şi abstract.

Faptul că mergeam la şcoală şi la dansuri m-a învăţat să-
mi gestionez timpul productiv, să fac mai multe lucruri în ace-
laşi timp. 

- Cele două arte se întrepătrund pentru tine. 
- Când pictez mi-e dor de dans, când dansez mi-e dor de

pictură. În paralela dintre dans şi artă este o lume unde se în-
tâlnesc şi se pătrund multe emoţii, un amestec de culoare şi
trăiri prin care tu stai de vorba cu tine. Fluiditatea din mişcări,
sunt linii care curg şi se transformă în amalgam de culoare şi
sentiment. 

Când dansezi eşti tu cu tine şi pui în interpretarea plastică
a mişcării trăirile şi sentimentele proprii.

Îmi vine în minte o replică dintr-un film – „Sent of a
woman”: „Dansul este o conversaţie între trup şi suflet. În
tango nu poţi greşi, chiar dacă greşeşti, mergi mai departe,
nu te opreşti, ca şi cum face parte din dans”.

Aşa este şi în viaţă atunci când iubeşti, uneori greşeşti, al-
teori nu eşti iubit – nu-i nimic, doar continuă, face parte din
viaţă.

În continuare îmi caut stilul şi mediul în care să lucrez, am
început cu creion 3D. Îmi place cum ies tablourile în ulei. Nu
pot încă să mă hotărăsc ce îmi place mai mult, acrilicul sau
uleiul. Mi-am propus însă să pictez în fiecare zi.

- Eşti iubitoare de natură şi acest lucru se reflectă mult
în tablourile tale.

- Ca temă, pe lângă trăiri personale, fiind ecologistă de fel,
am vrut să arunc un pic de lumină asupra amprentei negative

pe care o are omul asupra naturii. Pictez şi de bine şi de rău
pe tema naturii. Am pictat un om cu o drujbă ca să atrag aten-
ţia asupra impactului omului asupra naturii.

- Pictezi mult şi pentru susţinerea energiei feminine.
- Aş vrea ca prin lucrările mele să se vadă în lume spiritul

feminin, să fie un imbold de regăsire a forţei interioare, pentru
că cineva a văzut o sclipire într-un tablou al meu. Doresc să
trezesc acel „ceva” în spiritul feminin colectiv. 

- Ce te bucură?
- Natura, florile, copiii, animalele. Primăvara înşel pictura

cu grădinăritul. Lucrez şi ca peisagist. Cea mai frumoasă
parte din meseria mea de peisagist este să cumpăr plantele
pentru o grădină. 

Văd grădina ca o pânză şi apoi când cumpăr plantele îmi
imaginez unde vine fiecare. 

Pictez mai mult iarna, dar în primăvară fac grădinile fru-
moase pentru oameni. Încerc să integrez ideile oamenilor cu
studile mele de peisagist. Mă bucur să împletesc rolul de mă-
mică cu tot ceea ce sunt. 

Cred că şi eu sunt ca picturile mele - cubică, plastică, altă
dată sunt un peisaj, uneori sunt în mişcare, uneori o iau pe
abstract ca să îmi regăsesc gândurile. 

Încerc să găsesc bucuria în lucruri simple, într-o cafea,
într-o plimbare cu căţelul, în lucrul cu copiii, atât la dansuri,
cât şi la pictură. 

Lucrez cu copiii şi cred că am rămas copil în sufletul meu,
mă îmbrac asemeni lor, sunt la mintea lor. Nici eu nu mă prea
văd de vârsta pe care o am. 

- Te poţi susţine din pictură?
- Mi-a dat încredere faptul că am vândut lucrări, chiar dacă

părinţii nu m-au dat la pictură, considerând că din artă nu se
poate trăi. De aceea am şi ales peisagistica, ca să am cu ce
mă întreţine. Auzeam însă mereu o voce în capul meu care-
mi spunea: „Pictează, cum vrei să fi artist dacă nu încerci?”.
Vedeam diverse lucrări şi ştiam că şi eu pot face aşa ceva.
Masteratul mi-a cizelat stilul de pictură, la început mi-a fost
greu, nu înţelegeam ce vor profesioniştii de la mine. Am în-
cercat să privesc pictura contemporană aşa cum este şi cred
că în acea direcţie mă duc şi eu.

- Te susţine familia în ceea ce faci?
- Da, soţul meu s-a implicat în primele mele expoziţii, când

am o lucrare de predat se ocupă de casă şi familie. Dacă la
început mă privea puţin intrigat, acum a ajuns să mă aprecieze
ca  artist. Cred că ne maturizăm amândoi în acest parcurs ar-
tistic al meu. Fetiţele mele sunt mereu prezente în ceea ce fac,
mai mult se joacă cu pensulele, dar mă bucur că sunt talentate
şi cred că dacă sunt sprijinite şi îndrumate corect o să îmbră-
ţişeze şi latura creativă.

- Ce-ţi doreşti pentru viitor?
- „Îmi doresc să ajung să pictez aşa cum cântă păsările”,

cum spunea Claude Monet, aşa de natural. Tot ceea ce fac nu
se exclude, fiecare are un timp al său, le onorez pe toate la
timpul lor. Sunt Laura Stanca, artist, peisagist, dansator şi in-
structor de dansuri moderne şi - vorba unui prezentator TV -
„mă înclin”.

Florina Ariana COLGIA
Material preluat din ziarul „Timişoara”

СU ARTA LA BRAŢ PRIN ORAŞ
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Întâmpinarea Domnului este
prăznuită la 40 de zile de la naş-
terea lui Hristos, pe 2 februarie.
Mântuitorul este dus la Templu de
Fecioara Maria şi dreptul Iosif
pentru împlinirea Legii, care pre-
vedea ca orice întâi născut de
parte bărbătească să fie afierosit
lui Dumnezeu în a 40-a zi de la
naştere. 

În acel moment se făcea şi cu-
răţirea mamei. În Templu sunt în-
tâmpinaţi de dreptul Simeon şi
prorociţa Ana. 

Potrivit Tradiţiei, dreptul Si-
meon a făcut parte din traducăto-
rii Pentateuhului din limba
ebraică în greacă. 

În momentul în care a ajuns la
textul „Iată Fecioara va lua în
pântece şi va naşte fiu”, a înlocuit
termenul „fecioara” cu „femeie”.
Pentru necredinţa 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, re-
prezintă aşteptarea împlinirii pro-
feţiilor. În momentul în care
acesta Îl ia în braţe pe Hristos,
rosteşte: „Acum slobozeşte (eli-
berează) pe robul Tău, Stăpâne,
după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei
mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tu-
turor popoarelor, lumina spre descoperirea ne-
amurilor şi slava poporului Tău, Israel” (Luca
2, 29-32). 

Simeon cere a fi eliberat nu pentru că era plic-
tisit sau obosit, ci pentru că era împlinit. 

Din cântările specifice acestei sărbători aflăm
că el pleacă spre a vesti şi morţilor 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 şi procesiuni în jurul oraşului
cu făclii aprinse, în onoarea zeului Pan, supra-
numit şi 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 Naş-
terii Domnului).

Întâmpinarea Domnului sau aducerea Lui
spre închinare a rămas ca pildă şi la noi, ca în-
datorire a mamelor de a aduce pruncii la bise-
rică, la patruzeci de zile după naştere, pentru
molifta de curăţirea lor şi închinarea pruncilor
la sfintele icoane. Mama care a născut vine în
biserică şi în numele familiei aduce pe noul năs-
cut ofrandă lui Dumnezeu, închinându-l la altar.

Întâmpinarea DomnuluiSinceritate
În timpul războiului viaţa era tare grea şi oamenii sufereau 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 fără niciun ban. A doua zi, încă din zori, mulţi
prichindei se strânseseră în faţa casei în care locuia omul atât de
bun la suflet. Când acesta a apărut cu nişte coşuri mari, pline cu
pâine, copiii s-au repezit, îmbrâncindu-se, lovindu-se, căutând fie-
care 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, aştepta 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 fun-
dul celui de-al treilea coş a găsit o pâinică mică, mică, pe care ni-
ciun 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 strânseseră 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 prece-
dentă, 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?!, galbenii 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 bruta-
rului, 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; spu-
nându-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 pâinică,
vei primi şi câte zece galbeni.

Doamne, ce bucuroasă a fost fetiţa! Nu ştia cum să-i mulţu-
mească omului pentru atâta bunătate. S-a dus în fugă 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 sfatul. Aşa se face că, de atunci,
în fiecare dimineaţă, când primea galbenii, fata se ducea în mijlocul
celorlalţi copii şi împărţea 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 DRA-
GOSTEA poate învinge şi sărăcia şi bogăţia” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)

Gândea odată un ţăran:
- Noi ăştia care răscolim de mici pământul, care ne şi ţine,

nu ne gândim la fleacuri. Numai că nu prea avem noi pământ.
Să am pământ, n-aş avea habar de nimeni, nici de dracu nu
aş mai avea vreo grijă!

Dracul auzi ce spunea Pavel şi zise:
- Foarte bine, Pavele, las pe mine!… Am să te satur de pă-

mânt. Prin pământ am să pun mâna pe tine căci n-ai de sprijin
nici biserica, nici preotul şi predica lui, nici pe Dumnezeu.

Pavel vându şi una şi alta din ce avea şi cumpără şi el vreo
cincisprezece hectare de pământ, cu o bucată de pădurice. Pă-
mântul bun dădu grâu bogat, însă oamenii începură să-l fure.
Numai necazuri. 

Începură certurile, înjurăturile şi judecăţile. Nu mai avea
trai cu oamenii şi pace. Într-o zi, intră la el un creştin. Îi po-
vesti că vine de undeva, unde li se dă oamenilor pământ de
muncă, şi încă pământ de soi. Pavel a gândit: „Dacă-i aşa, de
ce să stau aici, la strâmtoare şi între ticăloşi? Am să vând ce
am şi plec acolo…”. 

În vară se duse acolo, văzu că e adevărat, îşi vându tot ce
avea şi se mută cu familia în ţinutul cel nou. Aici, Pavel se
tot frământa plin de lăcomie cum să aibă pămânul lui. Un ne-
gustor îi povesti că a cumpărat acolo cinci mii de hectare mai
pe nimic.

Pavel îşi zise:
- De ce să iau aici cinci sute de hectare şi să nu iau acolo

câteva mii?, îşi zise avarul.
Şi plecă spre acea ţară aflată undeva în stepă, ai cărei lo-

cuitori se adăposteau în nişte corturi de pânză. Când ajunse
acolo, oamenii aceia îl primiră cu bine, iar el le dădu daruri.
Apoi îl întrebară ce vânt îl aduce în zona lor.

- Mi-ar plăcea mai cu seamă pământul vostru, răspunse
Pavel. Noi suntem cam strâmtoraţi şi tare ne-ar prinde bine
ceva pământ…

Veni şi regele ţării aceleia şi, după ce-i spuseră şi lui cum
stă treaba, îi ziseră:

- Pământ avem din belşug, poţi să iei cât vrei.
- Mulţumim de bunătate… mie însă nu-mi trebuie mult.

Dar vezi d-ta, ar trebui să ştiu care bucată e a mea, s-o hotăr-
nicim şi să facem un înscris.

- Bine, zise regele.
- Şi cu ce preţ?, întrebă Pavel.
- De pildă, noi obişnuim să vindem o zi de pământ. Tot pă-

mântul pe care ai putea să-l ocoleşti într-o zi să fie al tău. Pre-
ţul zilei e de o mie de galbeni…

„Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap!”, îşi zise Pavel. O să
ocolesc o împărăţie întreagă. Într-o zi fac cincizeci de verste.
Ce pământ!… Zece mii de hectare… A doua zi dimineaţă ple-
cară cu toţii în stepă. 

Pavel scoase banii, îi puse în căciula aşezată drept semn
unde să se întoarcă, şi porni. Mergea şi, din loc în loc, bătea
câte un ţăruş. Merse până abia se mai zărea deluşorul de unde
plecase. Îşi tot făcea socoteli… şi se întindea, şi se-ntindea,
până văzu că soarele dă spre asfinţit. Să ştii că m-am înşelat
şi am cuprins prea mult pământ. Ce mă fac dacă nu ajung la
vreme?

Începu să alerge. Începu să simtă cum, încet-încet, îl dor
picioarele, dar alergă de parcă l-ar fi luat cineva cu biciul.
Aruncă din fugă pieptarul, cizmele, plosca şi căciula, pentru
a putea alerga mai uşor şi mai repede.

„Uite unde m-a dus lăcomia – îşi zise el – m-am nenorocit.
Nu mai ajung eu înainte de asfinţit…”.

De spaimă, i se tăie răsuflarea.
Sudoarea i-a lipit cămaşa de trup. Gura-i era uscată. Nu

mai putea. Îi era groază de moarte, dar nu mai putea să se
oprească.

Îi auzi pe locuitorii acelei ţări cum fluieră şi strigă. Mai
prinse puţină inimă. Îşi strânse ultimele puteri şi alergă năuc.
Începu să vadă oamenii de pe deluşor. Ba chiar şi căciula cu
banii. Îl zări pe mai-marele care sta jos ţinându-se cu mâinile
de burtă…

Şi aleargă mereu… Urcă dealul în goană. Iată căciula.
Dar… şovăi. I se tăiară picioarele căzu şi, căzând, întinse
mâna spre căciulă.

- Halal să-ţi fie, camarade, strigă mai-marele, ai câştigat
mult pământ!…

Argatul lui dădu fuga să-l ridice, dar văzu cum curgea sân-
gele din gură. Pavel murise.

Mai-marele sta jos ghemuit, râzând zgomotos şi ţinându-
se cu mâinile de burtă. Apoi se sculă şi dădu argatului o sapă:

- Îngroapă-l! Atâta pământ îi trebuie unuia ca acesta! Doi
metri.

Argatul luă sapa şi săpă lui Pavel o groapă, tocmai cât lun-
gimea trupului său, de la cap până la picioare, şi-l îngropă.

Ce este lăcomia după avere şi lipsa discernământului 
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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.

,
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MMaarr��iiee -- ssăărrbbăăttoorriimm ffeemmeeiiaa!!
1 Martie – mărţişor

Ziua de 1 Martie aduce cu ea un frumos obicei de pri-
măvară numit mărţişor. Mărţişorul este reprezentat fizic
de un obiect micuţ legat cu două fire împletite, înnodate,
alb şi roşu, care semnifică lupta vieţii asupra morţii, a să-
nătăţii împotriva bolii. De asemenea mărţişorul este con-
siderat un talisman al norocului, al bunăstării şi al preţuirii.
Se obişnuieşte ca bărbaţii să ofere doamnelor şi domni-
şoarelor din viaţa lor mărţişoare, în semn de respect şi ad-
miraţie.

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

De asemenea, mărţişorul este considerat un simbol al
primăverii, al revenirii la viaţă a naturii şi a tot ce o încon-
joară. Mărţişorul este purtat la vedere timp de aproximativ
două săptămâni sau toată luna martie, pentru că aduce op-
timism şi credinţă.

Ziua de mărţişor aduce cu ea două frumoase legende care circulă şi astăzi în spaţiul public. Aceste legende dez-
văluie modul în care au apărut primii vestitori ai primăverii şi cum apariţia acestora este legată de culorile mărţi-
şorului – roşu şi alb.

Prima legendă ne dezvăluie că Soarele, pus de Dumnezeu să lumineze şi să încălzească pământul, a fost furat de
un zmeu timp de trei anotimpuri, până iarna. Atunci un viteaz l-a înfruntat pe zmeu şi a eliberat Soarele. Eroul
nostru a fost rănit în luptă şi 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 şi necruţătoare, care a trimis ger şi zăpadă, astfel că

ghiocelul a îngheţat. Dorind să-i ţină de cald cu ajutorul mâinilor, primăvara s-a rănit la un deget şi câteva picături
din sângele acesteia s-au scurs peste ghiocel şi peste zăpada din jurul lui. Ghiocelul a revenit astfel la viaţă, iar Pri-
măvara a învins Iarna.

În tradiţia populară se spune că firul mărţişorului, 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 mărţişorului este firul anului, al tuturor zilelor de peste
an. Baba Dochia umblând cu oile prin pădure, torcea lână din furcă şi, găsind o para, i-a făcut bortă, legând-o cu
un fir de aţă. Asta a fost la 1 martie şi de atunci s-a lăţit obiceiul.

Despre tradiţia mărţişorului nu se cunoaşte exact când a apărut, dar se estimează că este veche de sute de ani.
Fiind un obicei atât de frumos a fost însă împrumutat şi de vecinii noştri bulgari şi moldoveni.

Luna Martie
Martie e, așadar

Prima lună-n calendar
Care-anunță toata țara
C-a sosit iar primăvara!

Și din prima zi, se știe,
E-un motiv de bucurie:

Mărțișoarele apar.

- Mici minuni aduse-n dar. 
Prinse-n șnurul împletit

Sunt gata de oferit.
Bucurie și noroc

Aduc tuturor, pe loc.
Emilia Plugaru

Mâţișorii 
A ieşit răchita-n drum.
Ce-o mai 0 şi asta oare,

Că-i din cap până-n picioare
Numai motocei de scrum?

Cu mlădiţele plecate,
Stă pe loc şi se socoate:

S-ar întoarce – nu mai poate,
S-ar ascunde – N-are unde!

I-e ruşine de copii,
Că din muguri aurii I-au ieşit, 

în loc de 1ori… Mâţişori!
Otilia Cazimir

Chipul mamei 
Chipul mamei minunat,
Astăzi singur l-am pictat:
Pentru părul ei frumos,

Inelat și mătăsos
Am luat rază de soare

Și am pus-o în culoare;
Pentru ochii arămii,

Frunză toamnelor din vii;
Pentru gură zâmbitoare,

Rozul parfumat din 1oare;
Pentru față ei cea 0nă,

Puful caisei din grădină.
Cu a inimii culoare,

Am pictat și-o sărutare
Pe obrazu-i luminos,

Ca să-i mulțumesc frumos
Pentru toate câte face,

Pentru că mă crește-n pace!
Lucia Muntean

Mama 
Foicică dulce poamă 

Toată lumea are mamă,
Melcul, iedul, ursulică,
Puiul cel de rândunică.
Fuge noaptea și dispare
La tot puiul bine-i pare
Că din nou e dimineață
Și-și vede mama la față.

Grigore Vieru

8 Martie - Ziua femeii
Ziua femeii, 8 Martie. este o sărbătoare cu totul specială

prin care sărbătorim şi preţuim femeile din întreaga lume:
mame, soţii sau persoane apropiate. Este un moment cu totul
special, prin care ne arătăm aprecierea faţă de femeile din
viaţa noastră. Cu toate acestea, cum a apărut această sărbă-
toare? În ce ţări se mai sărbătoreşte şi care sunt câteva dintre
obiceiurile specifice pentru 8 martie? Ziua de 8 martie nu a
fost întotdeauna sărbătoarea pe care o ştim astăzi. La început,
Ziua Internaţională a Femeii a fost stabilită pe data de 28 fe-
bruarie în anul 1909, la iniţiativa lui Theresa Malkiel. Aceasta
a fost o militantă a drepturilor femeilor. Acesta a fost primul
moment din istorie când femeile au avut o sărbătoare dedicată

lor. Mai apoi, la o conferinţă din Danemarca din anul 1910, această chestiune a fost adusă în discuţie. Datorită
acestei şedinţe şi a mai multor manifestaţii organizate în diferite ţări, precum Germania şi Rusia, ziua de 8
martie a început să fie sărbătorită ca şi Ziua Femeii în ţări din întreaga lume. Sărbătoarea a început să fie ce-
lebrată şi în cadrul Naţiunilor Unite din anul 1975, când s-a definitivat internaţionalitatea acestei sărbători.

Ziua femeii 8 martie este sărbătorită în diferite ţări din întreaga lume. În unele ţări, este chiar declarată zi
liberă oficial. În China, femeile au după-amiaza liberă de 8 martie cu ocazia acestei sărbători. În fiecare an,
de 8 martie, bărbaţii dau cadouri femeilor din viaţa lor, cum ar fi mame, soţii, colege, prietene. Aceste cadouri
pot fi flori, dar şi diverse bijuterii sau simboluri pentru persoanele dragi. În Italia, de 8 martie, bărbaţii dau fe-
meilor mimoze galbene. Aceste flori reprezintă un simbol italian a Zilei Internaţionale a Femeilor, stabilit încă
din 1936, de pe timpul dominaţiei fasciste. În Cehia, sărbătoarea a fost uitată după căderea comunismului şi
destrămarea Republicii Cehoslovace, în mare parte datorită faptului că sărbătoarea era un simbol şi avea con-
otaţii comuniste. Însă în anul 2004, Parlamentul Cehiei a restabilit-o ca şi sărbătoare importantă în întreaga
ţară. În Bulgaria, dar şi la noi, în România, 8 martie este privită ca şi Ziua Mamei de cele mai multe ori, iar
copiii dau cadouri mamelor şi bunicilor lor. În cadrul Rusiei, sărbătoarea avea, pe vremea comunismului, con-
otaţii strict politice şi de interes al statului. După căderea acestui regim, totuşi, Ziua Femeii a început să fie
privită ca un simbol al frumuseţii şi al femeilor. În majoritatea ţărilor în care această sărbătoare este recunos-
cută, Ziua femeii are aceleaşi conotaţii şi este o zi de apreciere a femeilor. Astfel, vom sărbători ziua de 8
martie precum şi în anii precedenţi. De asemenea, pentru prima dată, şi Germania va sărbători data de 8 martie
ca şi Ziua Internaţională a Femeii, prin recunoaşterea acesteia ca sărbătoare publică la Berlin.


