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Comuna Dudeştii Noi
are un nou viceprimar

În data de 28 aprilie 2022, Consiliul Local Dudeştii Noi
a decis în unanimitate, cu zece voturi pentru şi niciun vot
împotrivă, demiterea viceprimarului comunei, Sorin-Sergiu
Costic. În 12 mai, într-o altă şedinţă de Consiliu Local, con-
silierii l-au desemnat pe Alexandru-Dumitru Bodea să înde-
plinească funcţia de viceprimar, în locul celui demis. 

Se ridică noua Biserică
Ortodoxă din Dudeştii Noi

Biserica Ortodoxă cu Hramul „Pogorârea Sfântului Duh”
din Dudeştii Noi prinde contur. După ce a fost turnată fun-
daţia şi placa, acum au început să se ridice zidurile aşeză-

mântului de cult. Piatra de temelie a lăcaşului a fost pusă în
ziua de 6 iunie a anului trecut, în prezenţa Înalt Preasfinţiei
Sale Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, iar de Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie Izvărâtorul de Mir, tot în 2021, au
fost sfinţite primele lucrări. Termenul de finalizare a con-
strucţiei noii biserici este de 36 de luni de la începerea lu-
crărilor, adică 25 iulie 2024.

Continuă lucrările 
la Casa de Cultură

Casa de Cultură din Dudeştii Noi se îmbracă în haine noi.
Lucrările de amenajare, renovare şi modernizare se desfă-
şoară cu rapiditate. A fost înlăturat gardul care înconjura
clădirea şi se fac amenajări la parcarea din faţa instituţiei,
aceasta după ce pe strada Căminului s-a mai amenajat o par-
care laterală. Lucrările, dau asigurări autorităţile locale, vor
fi încheiate până la Zilele comunei Dudeştii Noi, eveniment
programat în zilele de 11, 12 şi 13 iunie.

În 1 iunie, de Ziua Internaţională a Copilului, 
Primăria şi Consiliul Local ale comunei Dudeştii Noi
invită toţi copiii din comună la o petrecere pe cinste
dedicată lor. 

Astfel, între orele 11-14, pe terenul de fotbal, vor
avea loc o serie de activităţi dintre cele mai diverse:
dansuri moderne şi populare, ateliere de creaţie, 
desene pe asfalt, dar şi multe alte surprize pregătite
de organizatori.

Copiii vor bene<cia gratuit de două tobogane și
loc de joacă.

În perioada 11-13 iunie, în organiza-
rea Primăriei, Consiliului Local şi a Casei
de Cultură, cu sprijinul Asociaţiei „Pro
Datina”, se vor desfăşura Zilele Comunei
Dudeştii Noi. 

Va < o manifestare amplă, cu o mul-
ţime de invitaţi de marcă. Programul eve-
nimentului este următorul:

- sâmbătă 11 iunie, de la ora 20, pe
scena de la Casa de Cultură va evolua for-
maţia de dans modern Extreme Dudeştii
Noi, spectacol urmat de o seară pentru ti-
neret, cu muzică pusă de un DJ;

- duminică 12 iunie, la ora 18, va avea
loc un Te Deum la Biserica Ortodoxă Ro-
mână, iar de la ora 18:30, Hora Satului,
cu participarea Ansamblului „Dudeş-
teana”; de la ora 19 începe programul 
artistic, avându-i ca protagonişti pe 
Cornelia şi Lupu Rednic, Nicu Novac,
Raluca Radu, Ciprian Pop, iar ca invitaţi
speciali pe Romică Ţociu şi Cornel 
Palade; la ora 23 va avea loc un foc de ar-
ti<cii, după care programul va continua;

- luni 13 iunie, începând cu ora 19, în-
cepe muzica de petrecere, cu soliştii Ne-
luţu de la Timişoara, Mladen Martinec şi
Petre Iancu. Acompaniamentul va < asi-
gurat de formaţia „Pro Datina”, coordo-
nator Adrian Scorobete, invitat – Doru
Ţăranu.

Duminică 12 iunie, de Rusalii, copiii
bene<ciază de gratuitate la parcul de
distracții: tobogane, mașinuțe, trenulețe,
ringhișpil.

ZI DE
SĂRBĂTOARE

PENTRU COPII,
DE 1 IUNIE

ZILELE COMUNEI DUDEŞTII NOI
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Grüß Got! Tanz im der mai

Am letzten Tage von dem April
Werf ich die Würste auf den Grill

Und danach die Musike an,
Damit ich  mit dir schwofen kann.

Wir tanzen in den Mai hinein
Im Gute-Laune-Mondesschein,

Wir küssen uns bei jedem Schritt,
Das macht uns für die Liebe :t.

Romantisch wirkt die Frühlingsnacht,
Es wird so mancher Wunsch entfacht,
Der Frühling weckt den Liebestrieb,

Da haben wir alsbald uns lieb.

Cântic di Colońa
O, lea Chiţă fărşiroată,
Cihtăsişi Colońa toată,

Chiţa mea, Chiţa-ali dadi!
O, lai gione, ocľiu lai,
Ţi-i aţel di tine grai?

Ti Colońa eu nu-ńi hiu,
Ma hiu ti-un gione rămăn,
Gioni-alept, gioni di fară,
D-iu auş ľi-a noci s-:tară.
Aidi, gione, s-nă fudzim,

Că doi ľi nă uidisim,
Ună  limbă-avem ş-nă ńeată-

S-nă făţem doiľi suţată!

Cântec din Colonia
O, tu Chiţă fărşiroată,
Zăpăcişi Colonia toată,

Chiţa mea, Chiţa mamei!
O, voinice, ochi de mură,
Ce grai ţi-a ieşit din gură?

Eu nu sunt pentr-un păgân
Ci pentr-un voinic armân,
Tânăr zvelt ca chiparoşii,

De unde ne sunt strămoşii.
Hai, voinice, să fugim,

C-amândoi ne potrivim
De acelaşi neam şi  grai –

Hai să ne-nsoţim, deci, hai!

Doi fraţ Giuvara
Oi-lele şi oi-bobo,

Ascultaţ, moi, voi aco!
Doi giunaţ, doi fraţ Giuvară,

Doľi năşi capu-şi mutară,
Rumăniulu-l trunduiră
Şi duvletea-u ciurtuiră.

Giuvăraţ, peşli aroş,
Mea şi bat sus la Cucoş!
Giuvăraţ, pală di-asime,

Cu tufechea di ;urie
S-bat c-ună-ntreagă Turchie,

Ca palăştili-afumate,
Vor s-aducă criştinătate!

Giuvăraţ, :ciori Rumăńi,
Bagă moartea pri tu căńi.

Doi fraţi Giuvara
Alelei! Voi fraţi creştini,

Ascultaţi-mă puţin!
Doi voinici, doi fraţi Giuvara,

Răsculară toată ţara,
Au în;ăcărat Vlahia,
Zguduind împărăţia.
Giuvăraţ, ilice roşii,

Se tot bat sus la „Cocoşii”!
Giuvăraţ, pală-argintată,

Cum mai ştiu să mi se bată!
Ei cu durda aurie

Se tot bat c-o-mpărăţie,
Cu cartuşiere-afumate,
Pentru cea creştinătate!

Giuvăraţ, ;ăcăi Rumâni,
Fac prăpăd printre păgâni.

Voi giuname 
şi voi fraţ

Voi giuname şi voi fraţ,
Până cându va si staţ?

Loaţ tufechili şi-nchisiţ
S-ascăpăm pi-a noşti părinţ,
Noşti părinţ şi-a noştri fraţ

Di duşmańiľi di antarţi.
Acaţă, ľi-dzâţi: „Fă-ti grec!”

Tora-ańia-ńi yini s-crep.
Cama ghini s-murim toţ,

Dipi s-nâ-ncľinăm la greţi!
Iu s-vidzu, iu si-ari-avdzătă
Si-alaşi limba di-ună etă,

Limba noastră mult muşată,
Faptă di mumă ş-di tată?
Tot rămăńi, tot avdhiľeaţ
Nu şi ştea di greţi i di alţ!

Măi, voi tineri 
şi voi fraţi

Măi, voi tineri şi voi fraţi,
Până când o să mai staţi?

Luaţi arma şi porniţi
Să scăpăm bieţii părinţi,

Pe părinţi, pe-ai noştri fraţi,
De duşmanii de antarţi.

„Fă-te grec!”, ei ne grăiesc,
Mie-mi vine să  pleznesc.
Mai bine toţi să murim,
Decât greci să devenim!

Unde oare s-a văzut
Să-ţi laşi limba din trecut,
Limba noastră minunată,

Dată de mamă şi tată?
Tot români, tot avdeleaţi,

Nu se vor nici greci, nici alţi!

Cinci biciclete donate de timişorenii care nu le mai folosesc au
fost recondiţionate în cadrul proiectului „My Art Bicycle” organizat
de Asociaţia Teatru pentru Tine. După ce le-au fost aduse îmbună-

tăţiri tehnice, acestea au fost transformate în opere de artă pe roţi.
Pentru colorarea bicicletelor a fost realizat un concurs de schiţe,

adresat tuturor tinerilor pasionaţi de artă. Participanţii au realizat

desene care conţin cadrul bicicletei, dar şi forme individuale pe care
le-ar aplica pe aceasta. Câştigătoare a fost şi eleva Ana-Maria Pav-
lov din Dudeştii Noi, din clasa a XI-a a Liceului de Arte Plastice

Timişoara, asupra căreia publicaţia noastră a atras
atenţia în mai multe rânduri.

Talentata noastră consăteană Ana-Maria a de-
clarat: „Pe două roţi atenţia trebuie să fie mereu
trează şi de aceea conceptul, care înseamnă pro-
iectare, imagine, construcţie, opinie exprimată, o
idee abstractă sau un simbol mental, de obicei aso-
ciat cu o reprezentare corespunzătoare, mi-a venit
de la faptul că la mersul pe bicicletă ochii au rolul
cel mai important”.

„Prin acest proiect încercăm să atragem atenţia
într-un mod artistic asupra beneficiilor mersului
pe bicicletă, dar şi asupra a ceea ce poate deveni o
bicicletă dacă ajunge pe mâna artiştilor. Ne dorim
să creăm un impact social prin proiectele pe care
le realizăm şi sperăm ca acest proiect să fie înce-
putul unei mişcări care să spargă graniţa dintre artă
şi sport”, a declarat Adrian Jivan, co-fondator al
Asociaţiei Teatru Pentru Tine.

La finalul celor proiectului, bicicletele vor fi
dăruite celor cinci tinere care le-au dat culoare.
Proiectul este finanţat prin „Fondul Ro Bike Val-
ley” cu sprijinul Fundaţiei Comunitare Timişoara
şi susţinut de Decathlon România.

Datorită talentatei Ana-Maria Pavlov, câştigă-
toare şi a altor numeroase premii, vom avea per-

manent „Artă pe două roţi” la Dudeştii Noi.
Felicitări, Ana-Maria!

Victor ENACHE

„My Art Bicycle” – opere de artă pe roţi
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Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2022

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
mai 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

Dezinsecţie terestră şi
tratamente fitosanitare

În seara zilei de 10 mai Primăria co-
munei Dudeştii Noi a început acţiunea
de dezinsecţie terestră cu utilajele de
mare capacitate, acestea fiind genera-
toare de ceaţă caldă si ceaţă rece. Con-
comitent s-a început şi aplicarea de
tratamente fitosanitare la pomi. „Pentru
siguranţa si sănătatea cetăţenilor, pe par-
cursul anului se vor efectua mai multe
etape de combatere a dăunătorilor. Sub-
stanţele utilizate sunt avizate de către
Ministerul Sănătăţii prin Comisia de
Biocide”, a anunţat primarul Ion Goşa.

Combaterea ţânţarilor,
căpuşelor şi rozătoarelor

Pentru siguranţa şi sănătatea locuitorilor comunei Dudeştii Noi s-au efectuat lu-
crări de combatere a larvelor de ţânţari pe luciul de apă, această efectuându-se cu
atomizoare specializate. Produsul utilizat: Vectobac Wg. 

La locurile de joacă s-a efectuat acţiunea de combatere a căpuşelor, utilizându-se
produsul biocid CY 10. A

cţiunea de combatere a rozătoarelor s-a efectuat pe aliniamentele stradale. Produ-
sul biocid utilizat: Murin Forte Pastă. 

Toate substanţele utilizate sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii prin Comisia
de Biocide.
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Creşterea calităţii

transportului 
în comun

În şedinţa din 12 mai a Consiliului Local Dudeştii Noi
s-a aprobat proiectul prin care dudeştenii vor putea cir-
cula în viitor cu un autobuz electric de 18 metri, între Du-
deştii Noi şi Timişoara. Proiectul este iniţiat de Primăria
Comunei Dudeştii Noi şi este realizat împreună cu Pri-
măria Municipiului Timişoara şi Primăria Comunei Be-
cicherecu Mic.

Autobuzul electric va avea o atutonomie de până la
300 de kilometri şi se va alimenta prin staţiile de încăr-
care care vor fi realizate printr-un alt proiect european
depus deja.

Proiectul de faţă este în valoare de 260.000 de euro şi
urmează să fie finanţat prin Programul Naţional de Re-
dresare şi Rezilienţă.

Acţiune edilitară de primăvară la Dudeştii Noi
În 13 mai a avut loc o amplă acţiune edilitară în comuna Dudeştii Noi. Astfel, s-au efectuat lucrări de tăiere a ierbii, săpare a trandafirilor şi

stropire a lor cu soluţie împotriva afidelor, udare a florilor şi gazonului şi colectarea selectivă pe cât posibil a deşeurilor aruncate prin comună.

Perioada de
autorecenzare 

online a fost
prelungită

Institutul Naţional de Statistică (INS) a
anunţat prelungirea perioadei de autorecen-
zare în cazul recensământului 2021. 

Astfel, platforma de autorecenzare va fi
deschisă până vineri, 27 mai, iar vizita recen-
zorilor în teren se va desfăşura în perioada 31
mai – 17 iulie 2022.

Decizia vine ca urmare a interesului cres-
cut pentru autorecenzare manifestat recent de
populaţie (peste 400.000 de chestionare com-
pletate zilnic, comparativ cu o medie de
120.000 de chestionare completate pe zi în
perioada anterioară).

Recensământul se poate face şi la primărie
la doamna  Flavia TRÎMBIŢĂ, telefon 
0732-790.993 sau la doamna Maria 
BOGDAN, telefon 0732-790.992.
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Aptitudine, înclinare înnăscută într-un anu-
mit domeniu; capacitate deosebită, înnăscută
sau dobândită, într-o ramură de activitate,
care favorizează o activitate creatoare. Pe
scurt: talent.

Valori,carea unui talent presupune un ca-
racter puternic, dorinta de a reuşi, efort, sacri-
,ciu şi dezvoltarea acestui talent spre o
directivă constructivă. Conform a,rmaţiei lui
B.P. Haşdeu, „În lume talentul nu înseamnă
nimic fără caracter”, talentul ,ind deci în
strânsă relaţie cu caracterul. Astfel, cultivarea
unui talent se realizează numai în cazul unui
caracter moral, cinstit, format pentru bine.

Rutina reprezintă o capacitate câştigată
printr-o practică îndelungată, ilustrează obiş-
nuinţa de a acţiona sau de a gândi mereu în
acelaşi fel. Apariţia rutinei are un impact ne-
gativ asupra omului, a calităţii vieţii sale şi a
persoanelor din jurul acestuia.

John C. Maxwell: „Orice persoană îşi poate
îmbunătăţi viaţa şi poate atinge performanţe
înalte. Orice om nu trebuie să ,e static, să se
blocheze la un anumit nivel al existenţei, ci să
tindă în a păşi spre cele mai înalte culmi ale
abilităţilor şi talentelor umane”.

Exemplul de lângă noi ne demonstrează că, deşi
trăiau într-o rutină comună, părinţii Laviniei Maria
Toader au decis că fata lor nu va avea aceeaşi
soartă.

Talentul străluceşte în fiecare persoană doar în
momentul în care aceasta se concentrează asupra
lui şi munceşte sincer şi disciplinat în construirea
vieţii pas cu pas, gândind pozitiv.

Pozitiv au gândit şi aceşti părinţi minunaţi, care
au simţit că fata lor are ceva aparte şi au încurajat-
o mereu în ceea ce dorea să facă.

De ce unii oameni au mai mult succes decât alţii?
Lăsând la o parte norocul, care este echivalent cu a
recunoaşte că nu prea ştim răspunsul, există doar
două explicaţii: talent şi efort. Talentul ţine de abi-
lităţi, aptitudini şi expertiză, factori ce determină
de ce anume este o persoană capabilă să realizeze.
Efortul constă în nivelul de punere în practică al
acestor talente.

Şi Lavinia, o fată
muncitoare, talen-
tată, dar harnică, a
crezut mereu că,
muncind ca şi părin-
ţii ei, la un moment
dat talentul îşi va
spune cuvântul.

O altă trăsătură a
talentului este că
este capabil să pre-
gătească terenul, să
fie un vestitor al ac-
tivităţii unui geniu,
conturând drumul
pe care o personali-
tate strălucită îl va
urma apoi cu încre-
dere.

Este dificil să
obţii succes fără în-
clinaţii, dar calităţile
naturale ale unei
persoane nu o ga-
rantează. Înclinaţiile

se pot dezvolta în abilităţi numai în
procesul de stăpânire a activităţii, stu-
dii sistematice şi muncă grea.

Dar, într-un fel sau altul, talentul
este un fenomen destul de comun, în
plus, aproape toţi copiii se nasc ca po-
tenţial talentaţi. Şi depinde doar de
educaţie şi de propria ta perseverenţă
dacă un potenţial talent se va trans-
forma într-unul real.

Educaţia de acasă şi perseverenţa
unei fete de la ţară vor duce în final la
ceea ce credem noi, după locul întâi la
faza judeţeană a Olimpiadei la secţia
„Modă” şi apoi un 10 curat şi Premiul
întăi la Olimpiada Naţională, la de-
clanşarea acelui clic care transformă
un talent în geniu.

Doamna dirigintă a Laviniei (Liceul

de Arte Plastice Timişoara, clasa a XI-a): „Felici-
tări! Lavinia a luat Premiul I la Olimpiada Naţio-
nală la Secţiunea «Modă»! Practic este deja
studentă, fiind admisă pentru anul viitor pe loc bu-
getat! Felicitări doamnei profesoare Anca Gye-
mant! Comisia a remarcat în mod special lucrarea
ei şi s-a bucurat când s-a aflat că este din Timişoara,
după ce s-au comunicat rezultatele!”.

Sigur, Lavinia e din Dudeştii Noi, unde sperăm
ca, pe plaţul pe care îl deţin părinţii ei, să se înalţe
în viitor Casa de Modă „Roncea”, concurentă a ca-
selor de modă renumite din lume.

De ce nu?
Peneş Curcanul şi dorobanţii lui, tot în Balcani,

unde trăim acum şi noi, au schimbat porecla de cur-
cani în renume.

Lavinia, hai să facem la fel. Eu zic că „Roncea”
sună bine ca brand.

Doamne-ajută!
Victor ENACHE

CASA DE MODĂ „RONCEA”? 
DE CE NU!
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Câinele, tigrul şi maimuţa
Un câine se rătăceşte prin junglă. Plimbându-se el liniştit, vede un tigru îndreptându-se în goană spre

el, cu intenţia clară să-l mănânce. 
Câinele se gândeşte: „Am încurcat-o! Ăsta mă haleşte!”. Dar imediat vede nişte oase pe jos. Se aşează

pe burtă şi începe să roadă oasele, cu spatele la tigru. Chiar înainte ca tigrul să sară, câinele exclamă sa-
tisfăcut, frecându-se pe burtă: „Mmmm, delicios tigru! Oare or mai fi şi alţii p-aici?”.

Auzind, tigrul se opreşte din salt şi înfricoşat se prelinge pe lângă copaci, luând distanţă: „A fost cât
p-aci! Câinele aproape că m-a dat gata!”. 

O maimuţă care a urmărit scena dintr-un copac, sperând să se pună bine cu tigrul, fuge după acesta ca
să-i povestească înşelătoria. 

Câinele nostru o vede. Maimuţa îl ajunge pe tigru, şi-i spune pe faţă toată tărăşenia. Tigrul, înecat de
furie zice: „Urcă în spinarea mea şi vei vedea ce îi voi face nemernicului de câine!”. Acum câinele vede
tigrul cu maimuţa în cârcă şi se gândeşte: „Ei, cum o mai scot la capăt de data asta?”. 

Dar în loc să fugă se întoarce cu spatele la atacatori prefăcându-se că nu i-a văzut. Şi… când aceştia
au fost destul de aproape zice: „Unde e maimuţa aia?! De jumătate de oră am trimis-o să-mi aducă un
tigru şi nici până acum nu s-a întors!”.

Înălţarea Domnului este prăznuită la 40 de zile
după Înviere, în joia din săptămâna a VI-a după
Paşti. Este cunoscută în popor şi sub denumirea de
Ispas. În această zi creştinii se salută cu „Hristos S-
a înălţat!” şi „Adevărat S-a înălţat!”. 

Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslini-
lor, în văzul Apostolilor şi a doi îngeri. Îngerii 
le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a Lui
Hristos, ca aceştia să nu se lase copleşiţi de durerea
despărţirii.

Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Şi-a
ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe
când îi binecuvânta S-a înălţat la cer (Luca 24, 51),
în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor
(F.A. 1,9). Adeseori Dumnezeu le-a vorbit oameni-
lor din nor, fenomen prin care se manifestă energiile
divine, menite să reveleze prezenţa Divinităţii, dar
să o şi ascundă.

Cea mai veche menţiune despre sărbătoarea În-
ălţării Domnului o găsim la Eusebiu din Cezareea,
în lucrarea „Despre sărbătoarea Paştilor”, compusă
în anul 332. Din această lucrare reiese că Înălţarea
Domnului era sărbătorită în acea vreme odată cu
Rusaliile, la 50 de zile de la Învierea Lui Hristos.
Spre sfârşitul secolului IV, începutul secolului V,
sărbatoarea Înălţării s-a despărţit de cea a Pogorârii
Sfântului Duh (Rusaliile), fiind prăznuită în a 40-a
zi după Înviere, dată care va rămâne stabilită pentru
totdeauna în calendarul bisericesc.

Înălţarea Lui Hristos întru slava şi şederea Sa 
de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumne-
zeiri a umanităţii Lui. Prin toate actele Sale, întru-
pare, moarte, Înviere, El a îndumnezeit treptat firea
omenească pe care a asumat-o, dar prin Înălţare a
transfigurat-o pe deplin. Datorită transfigurării su-
preme a trupului Său, Hristos poate deveni interior
celor care cred în El. 

Înălţarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa
din creaţie, pentru că El continuă să fie prezent şi
lucrător prin Sfântul Duh. Înălţarea cu trupul la cer
este o mărturie a faptului că omul a fost creat pentru
veşnicie, căci Fiul nu Se înfăţişează Tatălui numai
ca Dumnezeu, ci şi ca Om.

Hristos, prin Înălţarea Sa, nu arată doar unde tre-
buie să ajungă omul, ci se face cale şi putere, ca
omul să ajungă la această stare. 

El şade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar şi lo-
cuieşte în inima celor ce-L iubesc. 

Aşa putem înţelege paradoxul: Hristos este înăl-
ţat şi în drum spre înălţare cu fiecare dintre noi.

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea În-
ălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi
sărbătoare naţională bisericească.

În această zi, în toate bisericile din ţară şi stră-
inătate se face pomenirea tuturor eroilor români că-
zuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de
luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru
apărarea ţării şi întregirea neamului.

Înălţarea Domnului la cerSfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena

Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte, în data de 21 mai, pe
Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena. 
Constantin cel Mare s-a născut în oraşul Naissus (Niş, Ser-
bia de astăzi) în jurul anului 274. A devenit suveran al în-
tregului Imperiu Roman după ce i-a învins pe Maxenţiu şi
Liciniu. Potrivit mărturiilor lui Eusebiu şi Lactanţiu, în aju-
nul luptei cu Maxenţiu, Constantin a văzut pe cer ziua, în
amiaza mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui cu in-
scripţia: „In hoc signo vinces” („Prin acest semn vei birui”).
Noaptea, în timpul somnului, i se descoperă Hristos, ce-
rându-i să pună semnul sfintei cruci pe steagurile soldaţilor.
Dând ascultare poruncii primite în vis, iese biruitor în lupta
cu Maxenţiu. Pe Arcul de Triumf al lui Constantin, care se
păstrează la Roma, se afla inscripţia: „Instinctu divinitatis”
= „Prin inspiraţie divină”, ce descoperă cum a fost câştigată
victoria asupra lui Maxenţiu. 

Cea mai însemnată realizare a împăratului Constantin a
fost Edictul  de Toleranţă de la Milano (313), prin care creş-
tinismul ajunge să fie recunoscut ca religie oficială de stat.
Însă, acesta va deveni religie de stat în timpul lui Teodosie
cel Mare (379-395). După edictul din anul 313, împăratul
scuteşte Biserica de impozite, îi acordă dreptul de a primi
donaţii şi le dă episcopilor dreptul să judece pe cei ce nu
doreau să fie judecaţi după legile statului. 

Va înlătura din legile penale pedepsele contrare spiritului
creştinismului, precum: răstignirea, zdrobirea picioarelor,
stigmatizarea (arderea cu fierul roşu). Împăratul Constantin
a convocat primul Sinod ecumenic la Niceea (325), unde,
după lungi dezbateri, învăţătura lui Arie a fost condamnată
şi s-a adoptat formula că Fiul Lui Dumnezeu este de o fiinţă
cu Tatăl şi, deci, din veci cu El. La sinod au fost alcătuite şi
primele şapte articole ale Simbolului de credinţă (Crezul),
a fost fixată data Paştilor (prima duminică după luna plină,
după echinocţiul de primăvară) şi s-au dat 20 de canoane
referitoare la disciplina bisericească. 

Sfântul Constantin cel Mare a fost botezat pe patul de
moarte de către episcopul Eusebiu de Nicomidia. A murit
la scurt timp (337) în Nicomidia şi a fost înmormântat în
biserica Sfinţii Apostoli din Constantinopol, ctitorită de el.
Împărăteasa Elena, Flavia Iulia Helena, s-a născut în pro-
vincia Bitinia. În anul 293, generalul roman Constanţiu
Chlorus, la îndemnul împăratului Diocleţian, divorţează de
împărăteasa Elena. 

Aceasta nu se recăsătoreşte, ci trăieşte departe de atenţia
publică, dar aproape de fiul său.  A reuşit să descopere, pe
dealul Golgotei, crucea pe care a fost răstignit Hristos. Po-
trivit tradiţiei, în urma săpăturilor s-au găsit trei cruci. Pen-
tru a se identifica crucea pe care a fost răstignit Hristos, au
atins cele trei cruci de un mort. 

Acesta a înviat în momentul în care a fost atins de Crucea
Domnului. Pe 14 septembrie 326, episcopul Macarie I al Ie-
rusalimului a luat crucea şi a înălţat-o în faţa mulţimii. Ziua
de 14 septembrie a devenit sărbătoarea Înălţării Sfintei
Cruci, în calendarul creştin. Împărăteasa Elena a zidit Bi-
serica Sfântului Mormânt, Biserica din Bethleem, pe cea
din Nazaret şi multe alte sfinte locaşuri.

Mă supăr doar când vreau eu
Un călugar era irascibil. Se supăra foarte repede, aproape din orice. 
Deşi se ruga neîncetat lui Dumnezeu să îl scape de supărare, de fiecare dată când se ridica de la rugă-

ciune, se mânia pe unul dintre fraţi. 
La un moment a îndrăznit să-I spună lui Dumnezeu: „Doamne, nu Te-am rugat eu să mă scapi de su-

părare? De ce mă laşi să mă cert cu fraţii aşa des?”. 
Dumnezeu i-a răspuns: „Cum vrei tu să exersezi refuzul supărării fără materie primă? Nu Mi-ai spus

tu să te scap de supărare? De aceea îţi trimit mereu pe cineva, ca să ai ocazie să nu te superi chiar dacă
îţi dă motiv. Tu poţi să înveţi să înoţi într-un bazin fără apă? Tot aşa este şi cu răspunsul Meu la rugăciunile
tale! Numai tu eşti stăpân pe reacţiile tale”. 

Călugărul s-a luminat şi de atunci îşi spunea mereu: „Mă supăr doar când vreau eu”. 
Şi aşa a scăpat călugărul de supărare.
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Telefoane utile locuitorilor din comuna Dudeştii Noi
Primăria Comunei Dudeştii Noi, str. Calea Becicherecului nr. 29; telefon: 0256/378.020, 0256/378.294; 
Ofiţer stare civilă delegat Maria Bogdan – 0732-790.992; Situaţii de urgenţă – 112, 0733-660.251, 0732-790.996

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 vin vărsat, la stică 
şi nu numai.

Calea Sînandreiului, vizavi 
de Biserica Catolică. 

Telefon: 0721-593.061. Orar: 12-18.
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Glume • Glume
• Glume

Într-o zi de luni, un ardelean merge cu por-
cul în târg să-l vândă. La un moment dat se
apropie de el un domn mai bine îmbrăcat, la
costum, cravată, pantofi şi-i spune omului:

– De vânzare porcul?
– De vânzare!
– Dar ce porc fain!
– Da, e fain!
– Dar ce-i daţi să mănânce?
– Păi, resturi… ce rămâne de la noi, dăm

la porc.
– În cazul acesta, daţi-mi voie să mă legi-

timez: sunt de la Protecţia Consumatorului.
Cum puteţi să-i daţi porcului să mănânce res-
turi? Dacă se îmbolnăvesc consumatorii? O
sută de lei amendă!

A doua săptămână, iar vine ardeleanul cu
porcul în târg. De el se apropie un alt domn
bine îmbrăcat, care-l întreabă:

– De vânzare porcul?
Ardeleanul, mai nervos puţin:
– De vânzare.
– Da’ ce porc fain!

– Da, e fain…
– Nici nu miroase a porc!
– Da…
– Dar ce-i daţi să mănânce?
– Păi… pizza, cartofi prăjiţi, cola… ce

mâncăm noi îi dăm şi la porc.
– Da?, în acest caz, daţi-mi voie să mă le-

gitimez: sunt de la Protecţia Copilului. Ştiţi
câţi copii din lume mor de foame şi dumneata
îi dai porcului pizza şi cola? O sută de lei
amendă!

A treia săptămână, iar vine omul nostru în
târg cu porcul şi acum vine la el un domn bine
îmbrăcat, la costum şi cravată:

– De vânzare porcul?
Ardeleanul, şi mai nervos:
– De vânzare...
– Dar ce porc fain!
– Da, fain…
– Dar ce-i daţi să mănânce?
– Nu ştiu.
– Cum, nu ştiţi ce mănâncă porcul dvs.?!?
– Nu ştiu, domnule! Eu în fiecare dimi-

neaţă îi pun zece lei în troacă şi el îşi cumpără
ce vrea!

Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Dudeşteanul”

,

CSC Dudeştii Noi, la mijlocul 
clasamentului Seriei a II-a 
a Campionatului Judeţean

Echipa de fotbal seniori a Clubului Sportiv Comunal Dudeştii Noi ocupă poziţia a
şaptea a clasamentului Seriei a II-a a Campionatului Judeţean Timiş, după disputarea a
23 de etape. Fotbaliştii dudeşteni au acumulat 33 de puncte, ca urmare a celor zece vic-
torii şi trei rezultate de egalitate. De asemenea, echipa s-a recunoscut înfrântă în nouă
partide. Până la încheierea ediţiei 2021-2022 a campionatului mai sunt de disputat şase
etape.

Pentru amatorii de statistici, prezentăm rezultatele obţinute până acum de CSC Du-
deştii Noi: în etapa I CSC Dudeştii Noi a stat, ca urmare a numărului impar de echipe
din serie; etapa a II-a: CSC Dudeştii Noi – AS Progresul Iecea Mare 3-1; etapa a III-a:
CS Unirea Cerneteaz – CSC Dudeştii Noi 4-1; etapa a IV-a: CSC Dudeştii Noi – AS
Petroman 1-2; etapa a V-a: AS Juventus Pişchia – CSC Dudeştii Noi 7-1; etapa a VI-a:
CSC Dudeştii Noi – AS Camaro Fibiş 2-1; etapa a VII-a: AS Viitorul Bencec – CSC
Dudeştii Noi 4-0; etapa a VIII-a: CSC Dudeştii Noi – AS Steaua Bulgăruş 0-3; etapa a
IX-a: CSO Deta – CSC Dudeştii Noi 1-3; etapa a X-a: CSC Dudeştii Noi – ACS Unirea
Banloc 5-3; etapa a XI-a: CS Utvin – CSC Dudeştii Noi 2-4; etapa a XII-a: CSC Ghiroda
şi Giarmata Vii II – CSC Dudeştii Noi 1-2; etapa a XIII-a: CSC Dudeştii Noi – AS Uni-
rea Uivar 5-0; etapa a XIV-a: ACS Galaxy Timişoara – CSC Dudeştii Noi 4-2; etapa a
XV-a: CSC Dudeştii Noi – CS Timişul Şag 5-1; în etapa a XVI-a CSC Dudeştii Noi a
stat; etapa a XVII-a: AS Progresul Iecea Mare – CSC Dudeştii Noi 3-3; etapa a XVIII-
a: CSC Dudeştii Noi – CS Unirea Cerneteaz 2-1; etapa a XIX-a: AS Petroman – CSC
Dudeştii Noi 6-1; etapa a XX-a: CSC Dudeştii Noi – AS Juventus Pişchia 2-2; etapa a
XXI-a: AS Camaro Fibiş - CSC Dudeştii Noi 4-2; etapa a XXII-a: CSC Dudeştii Noi –
AS Viitorul Bencec 0-1; etapa a XXIII-a: AS Steaua Bulgăruş - CSC Dudeştii Noi 1-3;
etapa a XXIV-a: CSC Dudeştii Noi – CSO Deta 1-1.

Bolizii lui Cristiano Ronaldo.
Colecţie în valoare de 18 milioane $

Cum era de aşteptat, cel mai bogat fotbalist din lume are o colecţie impresio-
nantă de maşini de lux, în valoare de 18 milioane de dolari. De la Bugattis la
McLaren Senna, bolizii lui Cristiano Ronaldo fac parte din stilul său de viaţă ex-
travagant.

Flota de maşini cu mulţi cai putere numără 20 de exemplare şi este mai mare
decât colecţia rivalului său Lionel Messi, potrivit site-ului goal.com.

Cel mai bogat fotbalist din lume are o avere netă de aproximativ 500 de mi-
lioane de dolari (contracte de fotbal, contracte de sponsorizare şi investiţii în afa-
ceri). În ciuda faptului că a acceptat o uşoară reducere de salariu când s-a mutat
de la Juventus la Manchester United în 2021, Ronaldo câştigă un salariu uriaş de
385.000 de lire sterline pe săptămână. 

Iată ce maşini deţine Cristiano Ronaldo!
Bugatti trio: Bugatti Centodieci, Bugatti Chiron şi Bugatti Veyron - 13,12 mi-

lioane de dolari
Trei dintre cele mai scumpe maşini din garajul lui Ronaldo sunt, fără îndoială,

trio-ul Bugatti - Bugatti Centodieci, Bugatti Chiron şi Bugatti Veyron. Bugatti
Centodieci este cel mai scump, care l-a costat pe Ronaldo 9,9 milioane de dolari,
urmat de Chiron, care are un preţ de 2,15 milioane de dolari, iar Veyron este eva-
luat la 1,7 milioane de dolari.

McLaren Senna - 1 milion de dolari
Ronaldo deţine şi această maşină de un milion de dolari care poartă numele le-

gendarului pilot de Formula 1 Ayrton Senna.
Rolls-Royce Phantom şi Rolls-Royce Cullinan - 1,3 milioane de dolari
Ronaldo are şi două dintre cele mai elegante maşini din lume, un Rolls-Royce

Phantom în valoare de 400.000 de dolari şi un Rolls-Royce Cullinan în valoare
de 900.000 de dolari.

Trio Ferrari - 995.000 de dolari
Ronaldo deţine un Ferrari 599 GTO (385.000 de dolari), un Ferrari 599 GTB

Fiorano (310.000 de dolari) şi un Ferrari F430 (300.000 de dolari).
Lamborghini Aventador LP 700-4 -318.000 de dolari
Una dintre cele mai rapide maşini din garajul lui Ronaldo este Lamborghini

Aventador LP 700-4, care are un preţ de 318.000 de dolari.
Bentley duo - 531.601 dolari
Portughezul deţine de asemenea două maşini Bentley: Continental GT în va-

loare de 220.000 de dolari şi Flying Spur de 313.601 dolari.
Aston Martin DB9 - 200.000 de dolari
Maserati GranCabrio - 140.000 de dolari
BMW M6 -109.400 dolari
Trio Mercedes - 249.400 dolari
Un Mercedes G-Class (130.900 de dolari), un Mercedes-Benz C220 CDI

(70.650 de dolari) şi un Mercedes-Benz C-Class Sports Coupe în valoare de
47.850 de dolari.

Trio Porsche - 337.400 dolari
Un Porsche Cayenne care costă aproximativ 77.500 de dolari, un Porsche 911

Carrera 2S Cabriolet care valorează 129.900 de dolari şi un Porsche Cayenne
Turbo care costă aproximativ 130.000 de dolari.

Audi duo - 172.300 de dolari
Ronaldo deţine două maşini Audi, Audi Q7 şi Audi RS6, care au un preţ de

aproximativ 55.800 de dolari şi, respectiv, 116.500 de dolari.


