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Comuna
noastră va avea

gaz metan
Primăria a câştigat proiectul pentru alimentare

cu gaz depus pe Programul Naţional de Investiţii
„Anghel Saligny”. 

Proiectul prevede realizarea reţelei de gaz în co-
munele Dudeştii Noi şi Becicherecu Mic şi este în
valoare de 31 de milioane de lei fiind singurul pro-
iect din Timiş care a obţinut finanţare în această
fază.

După semnarea contractului de finanţare se va
trece la licitaţia pentru proiectare şi execuţie ur-
mând ca, dacă nu sunt contestaţii, la începutul anu-
lui viitor să poată începe execuţia în teren.

Amintim de asemenea faptul că operatorul care
va furniza gazul în cele doua comune, Premier
Energy, s-a angajat în cadrul licitaţiei de concesio-
nare să investească la rândul său încă mai bine de
7 milioane de lei în dezvoltarea reţelei.

Lucrul cel mai important este că proiectul con-
ţine şi branşamentele, astfel ca preţul de racord
pentru cetăţeni să conţină doar costul reţelei de pe
proprietatea proprie, fără alt cost suplimentar.

Primarul comunei, Ion Goşa

Zilele comunei Dudeștii Noi
Primăria și Consiliul Local ale comunei Dudeștii Noi organizează în perioada 11-13 iunie, de Rusalii,

evenimentul „Zilele comunei Dudeștii Noi”, un proiect co*nanțat de Consiliul Județean Timiș, prin 
programul TimCultura 2022. Programul evenimentului îl puteți consulta mai jos.

Manifestarea se va desfășura la Casa de Cultură și în zona adiacentă: parcarea Casei de Cultură, strada 
Căminului, Calea Timișoarei și strada Carpați.
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După ce s-au stabilit la Dudeştii Noi, aromânii şi-au
păstrat obiceiurile specifice, care sunt respectate şi as-
tăzi în cele mai multe case.

De Lăsata secului credincioşii se duc la biserică, fe-
meile îşi cer iertare una alteia şi se sărută pe gură iar toţi
cei certaţi se împacă, pentru că datina nu le permite să
intre în Postul Paştelui supăraţi. Mai multe familii se
strâng să petreacă, tinerii îi vizitează pe cei mai vâr-
stnici, în faţa cărora fac mătănii şi le sărută mâna, fiind
răsplătiţi cu bani binecuvântaţi şi trataţi cu baclavale,
dulceaţă şi vin. Tot atunci se bate halviţa (harahasca),
întrebuinţându-se un băţ ţinut de persoana care se bu-
cură de cea mai mare consideraţie în familie, în timp ce
ceilalţi încearcă să o prindă, pe rând, cu gura.

La aromâni naşterea este trecută sub tăcere, deoarece
există credinţa că femeia va naşte cu greutate şi va suferi
mult, motiv pentru care evenimentul trebuie tăinuit.

Nunta presupune, în schimb, un întreg ceremonial.
Ea este precedată de peţit, când părinţii băiatului, buni-
cul şi încă una sau două rude apropiate pornesc cu sem-
nul mic să ceară fata. 

Urmează, după tradiţie, un schimb de replici cu pă-
rinţii fetei, două fete sau neveste aduc fata îmbrăcată în
straie de sărbătoare, iar după ce ele se retrag tatăl băia-
tului scoate semnul alcătuit dintr-o monedă de aur şi o
bijuterie legate într-o batistă de mătase albă sau roşie,
iar după ce se închină şi sărută semnul îl dă cuscrului,
urând tinerilor să trăiască şi să prospere. 

Viitoarea mireasă revine, se înclină de trei ori în faţa
oaspeţilor sărutând mâna celor vârstici, iar aceştia o cin-
stesc cu bani.

Musafirii sunt opriţi la masă iar viitorii socri stabilesc
ziua logodnei, care are loc într-o sâmbătă, la casa pă-
rinţilor fetei. Masa este urmată de joc, logodnica este
scoasă în capul horei de socrul mare şi rudele acestuia
iar apoi este rândul logodnicului, care este scos în faţă
şi cinstit de socrul mic şi neamurile acestuia. 

La logodnă se stabileşte şi data nunţii, care începe vi-
neri, când este scoasă la vedere zestrea fetei. În aceeaşi
zi, atât la casa băiatului cât şi la casa fetei se frământă
şi se pune la dospit aluatul din care se fac colacii pentru
nuntă, cu apă folosită după îndeplinirea unui întreg ri-
tual. 

Aceştia sunt pregătiţi doar de femei, făina e cernută
de trei fete cu părinţi în viaţă iar pe colaci e imprimat
porumbelul, ca aducător de bine. 

Tot vineri se face şi „plăcinta dulce a mirelui”, pentru
ziua de luni, după nuntă. Se fac invitaţiile la nuntă iar
fetele care îi vor cânta miresei sunt poftite cu câte un
măr în care se află o monedă. Sâmbătă seara rudele se
strâng la nuntă şi se duc să ia naşul de acasă. Acesta îi
aşteaptă cu un păhărel de rachiu şi o gustare iar apoi se
trece la confecţionarea flamurii. Naşul aduce furca fla-
murii, din lemn de corn, iar suportul flamurii, mai scurt,
este aşezat perpendicular, sub formă de cruce. Pânza e
cusută de soacra mare, din mătase albă iar apoi se
prinde, cu fir roşu de mătase, sub cruce. Flamura e tre-
cută prin faţa nuntaşilor, care aruncă bani pe ea şi cântă
cântece tradiţionale.

Naşul înfige trei mere roşii în vârfurile flamurii şi
rosteşte o urare de bine, acesta fiind momentul care
marchează începutul nunţii. În noaptea de sâmbătă spre
duminică mirele e bărbierit de către un fârtat iar apoi,
împreună cu alţi fârtaţi, se duc să vadă mireasa şi îi
cântă. În duminica nunţii cuscrii sunt aşteptaţi la casa
miresei şi în timp ce aceasta e îmbrăcată, fetele îi cântă
cântece tradiţionale.

Când se îmbracă băiatul, i se trece un fir de aţă prin
haine, i se pune o monedă în pantof şi i se cântă după
tradiţie. Mirele păşeşte apoi spre icoană pe o pătură albă
iar naşul, părinţii şi celelalte rude îi fac urări de bine,
dăruindu-l cu bani puşi pe pătură. După ce sărută mâna
rudelor, acesta bea de trei ori din trei părţi dintr-un pahar
cu agheasmă, se întoarce către icoană, îşi face cruce şi
iese din casă cu piciorul drept. Din acel moment, el nu
se mai poate întoarce acasă decât cu mireasa. Când trece
prin curte, mama mirelui îi aruncă flori şi verdeaţă pe
care le stropeşte cu apă. 

Nuntaşilor căsătoriţi li se prind la piept flori pe partea
dreaptă iar celor necăsătoriţi, pe partea stângă şi, îm-
preună cu mirele, pleacă să aducă mireasa. Ei sunt aş-
teptaţi de părinţii fetei şi de rudele acesteia în curte, în
timp ce mireasa aşteaptă într-o cameră. 

Când naşul dă să intre, doi flăcăi voinici din partea

miresei îi fură flamura şi o ascund. Nuntaşii se aşează
apoi la masă, socrul mare şi socrul mic îşi toarnă câte
un păhărel de rachiu şi beau încrucişat de trei ori tot ra-
chiul, apoi se întorc spre icoane şi socrul mare îi dă so-
crului mic un batic de mătase pe care sunt cusuţi bani
de aur şi bijuterii. 

În cântecele nuntaşilor, două neveste iau colacii so-
crilor şi-i trec de trei ori pe deasupra colacului mirelui.
În faţa mirelui care aşteaptă în picioare, împreună cu
fârtaţii, soacra mică pune colacul, plăcinta şi pilaful mi-
relui, dulciuri, fructe, o carafă cu vin îndulcit şi câte o
lingură pe care aceştia o pun în buzunarul de la piept.
Naşul ciocneşte un păhărel de rachiu cu cuscrii, îşi face
semnul crucii şi se aşează la locul lui, acesta fiind sem-
nalul când începe masa. 

După ce aceasta se încheie, la semnalul naşului, toată
lumea iese în curte, la joc. Mireasa este scoasă la joc de
socrul mic, apoi toate rudele se prind în „cor” (joc în
aromână) iar după o vreme naşul plăteşte, de nevoie, re-
dobândirea flamurii, pentru a putea scoate mirii în capul
jocului. Apoi mirele intră în casă, urmat de mireasă şi
de alti tineri iar tânăra pereche se opreşte în odaia mare,
la icoane, pentru a primi binecuvântarea din partea ru-
delor fetei. 

Zestrea fetei este încărcată în căruţe iar mirele, în-
tâmpinat în pragul casei de socrul mic şi alţi membri de
familie, iese în curte, însoţit de naş şi de rudele sale. În
casă, mireasa bea de trei ori din trei părţi dintr-un pahar
de agheasmă pe care l-a primit de la mama ei, îşi face
cruce de trei ori iar apoi tatăl ei o ia de mână şi o duce
la uşă, unde o aşteaptă tatăl mirelui. 

Socrul mic îi dă socrului mare câteva flori şi un batic
roşu în care sunt învelite mere, în mărul miresei
aflându-se trei bănuţi de aur. Semnificaţia acestui dar
este aceea că tatăl fetei i-a dat cuscrului său fata pentru
totdeauna.

Din uşă, mireasa se înclină de trei ori către cuscri, îşi
face semnul crucii şi păşeşte în curte cu piciorul drept
iar doi bărbaţi din partea mirelui o conduc la căruţa
unde acesta o aşteaptă, în timp ce soacra mică stropeşte
cu apă în calea ei. 

Alaiul se îndreaptă spre biserică, pentru oficierea cu-
nuniei, iar apoi spre casa mirelui, unde sunt aşteptaţi în
poartă cu colaci, brânză, fructe şi fuioare de lână. Cus-
crii rup o bucată de colac şi una de brânză, îşi pun după
ureche câte un fir de lână, în curte mireasa sărută trei
copii şi primeşte de la socrul ei mărul miresei, pe care
îl aruncă peste cap spre tovarăşii mirelui, existând cre-
dinţa că cel care îl prinde se va însura în curând. 

În pragul casei, mireasa este aşteptată de soacra mare,
îşi face de trei ori semnul crucii şi unge cu un amestec
de unt şi miere tocul uşii, făcând semnul crucii, după
care soacra îi pune câte o pâine sub braţ şi o cană cu apă
în mâna dreaptă. Mirii trec pragul păşind cu piciorul
drept, se duc în odaia mare, la icoane, pentru a fi bine-
cuvânaţi iar în noaptea de duminică spre luni are loc
masa mare. 

Înainte de aducerea fripturilor naşului i se joacă
„găina”, apoi, pe o tipsie de argint pe care se află trei
felii de pâine stropite cu vin roşu, naşul strânge darul,
care este numărat şi dat mirelui iar la sfârşitul mesei, pe
umărul fiecărui bărbat este prins câte un ştergar, cu care
aceştia ies la joc.

Naşii sunt cei care deschid jocul, cu flamura în mână,
aceştia îşi scot finii la joc şi sunt apoi urmaţi de toţi nun-
taşii. Luni, naşul cu rudele sale şi rudele mirelui se
strâng din nou la casa acestuia, unde se serveşte plăcinta
mirelui, iar tânăra nevastă e jucată de toate rudele. Mi-
rele scoate apă de trei ori într-o găleată şi nevasta lui o
goleşte de trei ori, după ce în găleată se aruncă diferite
monede şi nuntaşii se spală pe mâini şi se stropesc pen-
tru prosperitate şi voie bună. 

Se desface apoi flamura, naşul împarte merele copii-
lor, dă florile şi pânza soacrei mari şi crestează în două
locuri coada flamurei, pe care nevasta o rupe în trei. Bu-
căţile sunt date mirelui, după ce naşul a lovit-o în joacă
pe nevastă, ca să ştie de frică şi să asculte. 

Două bucăţi mai mici se aruncă peste casă iar cea
mare i se dă soacrei mari, ca să fie furca norei. Aceasta
e socotită nevastă nouă timp de un an de zile, după care
trece în rândul celorlalte neveste.

Din „Dudeştii Noi – Neu Beschenowa – 
Album monografic”, 

de Dan N. Buruleanu şi Liana Păun

Obiceiurile aromânilor din Dudeștii Noi
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Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2022

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
iunie 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

Urmările furtunii din 4 iunie
În urma furtunii din 4 iunie, un arbore a fost

doborât peste Biserica Romano-Catolică. Din
fericire, nu au fost pagube omeneşti, ci doar ma-
teriale, şi acestea minime. A fost degradat colţul
bisericii şi gardul din fier forjat care o încon-
joară. Echipa Primăriei Dudeştii Noi a interve-
nit prompt şi a degajat zona în mare parte,
urmând apoi curăţarea completă a zonei. 

„Echipa a fost ajutată şi de pompierii profe-
sionişti care au tăiat crengile greu accesibile ră-
mase blocate pe acoperişul bisericii”, ne-a
informat Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii
Noi.

Lucrări de reparaţii la carosabil
Primăria comunei Dudeştii Noi a reparat gro-

pile de pe Calea Sânandreiului şi Calea Beci-
cherecului. Aceasta este o acţiune temporară
până la reparaţia completă a drumului de către
Consiliul Judeţean. Urmează ca în perioada ur-
mătoare să se repare şi restul gropilor care cau-
zează probleme.
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Clasa a VIII-a de la Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi
a încheiat anul şcolar, iar festivitatea care a marcat
acest moment a însemnat emoţii, buchete de flori, ba-

loane, lacrimi, dar şi multe fotografii! La eveniment a
fost prezent şi Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii
Noi, care a ţinut să fie alături de absolvenţi înainte ca
aceştia să păşească într-o nouă etapă a vieţii lor, cea de
licean.

„Dragi absolvenţi, vă dorim ca tot ce aţi învăţat până
acum alături de noi să fie o fundaţie rezistentă pe care
să puteţi clădi viitorul vostru. 

Fiecare cărămidă să o puneţi cu încredere în voi,
curaj şi optimism, iar când veţi privi înapoi, spre anii
petrecuţi în clasele primare şi gimnaziu, să vă amintiţi
cu drag de noi, dascălii care v-am iubit şi am depus cu
dăruire toate eforturile pentru a vă ajuta să vă desco-
periţi pe voi şi să desluşiţi tainele fiecărui manual în
parte! Vă dorim mult succes la examene!”, au transmis
cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi.

Festivitatea de încheiere a cursurilor clasei a VIII-a

Duminică 5 iunie, de la ora 17, la Muzeul Satului Bănăţean
din Timişoara s-a celebrat multiculturalitatea din Banat, prin
obiceiurile şi tradiţiile etniilor sârbă, germană, maghiară, bul-
gară, slovacă, rromă, evreiască, ucraineană, cehă şi aromână.
Acestea au etalat frumuseţea costumelor populare şi au adus
pe scena Muzeului Satului Bănăţean cântece şi dansuri spe-
cifice etniilor.

Comuna noastră, Dudeştii Noi, a fost reprezentată de
Asamblul de cântece şi dansuri „Necea-Rock” al comunităţii
aromâne, ansamblu constituit din parteneriatul Asociaţiei
Culturale „Cârlibana” Dudeştii Noi cu Ansamblul Cultural
„Edelweiss” Deta, un exemplu de multiculturalitate prin com-
ponenţă: germani, maghiari, români, aromâni şi sârbi.

Pe această cale, mulţumim tinerilor din Deta pentru aportul
adus la realizarea unui spectacol dinamic şi spectaculos, ta-
lentatei Astrid Şamanţu, o şvabo-maghiară, pentru interpre-
tarea în aromână a cântecului „Luna albî”, şi Elenei şi
Gerhard Şamanţu pentru „regie”. Ceamcu, dansul pe un pi-
cior, şi Pamporea au entuziasmat publicul, care a aplaudat în
picioare prestaţia acestor tineri talentaţi.

La toamnă sperăm să vedem pe scena Casei de Cultură un
spectacol şvăbesco-armânesc de excepţie, sigur şi cu partici-
parea Ansamblului „Dudeşteana”. Într-o zi frumoasă, Dude-
ştiul s-a prezentat cu cinste pe scena unui festival unic în
Europa.

Aromânii au avut la festival un singur spectator: Gheorghe
Trişină!!!

Victor ENACHE

Dudeştiul la Festivalul Etniilor
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În 1 iunie, de Ziua Internaţională a Copilului,
Primăria şi Consiliul Local ale comunei Dudeştii
Noi au invitat toţi copiii din comună la o petre-
cere pe cinste dedicată lor. 

Astfel, între orele 11-14, pe terenul de fotbal,
au avut 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. Poate cea
mai gustată a fost avionul care a survolat
terenul de fotbal, având ataşat un banner pe

care scria „La mulţi ani, 1 iunie!”.
Evenimentul a fost deschis de Ion Goşa, pri-

marul comunei, care le-a adresat tradiţionalul „La
mulţi ani!” tuturor copiilor şi i-a poftit la
distracţie. De asemenea, primarul comunei a pre-
miat-o pe Lavinia Roncea, eleva din clasa a XI-a de
la Liceul de Arte Plastice Timişoara, care a obţinut
premiul I la Olimpiada naţională de design.

Să mai menţionăm momentele de dans mod-
ern susţinute de trupa Extrem Dudeştii Noi şi
demonstraţia de arte marţiale a secţiei de taek-

wondo a Clubului Sportiv Comunal Dudeştii Noi.
Tot la capitolul sport, amintim că au avut loc şi
mai multe partide amicale de fotbal între gru-
pele de copii ale clubului comunal.

Copiii au beneficiat gratuit de două tobogane
şi loc de joacă, dar şi de îngheţată, popcorn şi 
sucuri.

A fost o zi specială, pe care au trăit-o la maxi-
mum atât copiii, cât şi părinţii şi bunicii lor, care
le-au fost alături pe toată durata evenimentu-
lui.

1 IUNIE DE NEUITAT PENTRU COPIII
DIN COMUNA DUDEŞTII NOI
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Sărbătoarea Rusaliilor este cunoscută şi sub denu-

mirea de sărbătoarea Cincizecimii sau a Pogorârii Du-
hului Sfânt peste Sfinţii Apostoli. Este prăznuită la 50
de zile de la Învierea Domnului. 

Este menţionată în Noul Testament, în special în car-
tea Faptele Apostolilor, în al doilea capitol. Aici se
spune că Duhul Sfânt Se pogoară din cer ca un vuiet
mare de vânt şi Se împarte deasupra capului fiecăruia
din cei prezenţi, în chip de limbi de foc. 

De asemenea, se face pomenire de ea şi în canonul
20 al Sinodului I Ecumenic de la Niceea, din anul 325.

Rusaliile este sărbătoarea întemeierii Bisericii creş-
tine, căci în această zi, în urma cuvântării însufleţite a
Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism
circa 3.000 de suflete, care au alcătuit cea dintâi comu-
nitate creştină din Ierusalim (Fapte II, 41).

Până către sfârşitul secolului IV şi începutul secolu-
lui V Cincizecimea era o dublă sărbătoare: a Înălţării
Domnului şi a Pogorârii Sfântului Duh. 

În jurul anului 400, cele două sărbători s-au despărţit
una de cealaltă, Cincizecimea rămânând numai ca săr-
bătoare a Pogorârii Sfântului Duh.

Sărbătoarea Cincizecimii este reactualizată în chip
duhovnicesc în cadrul Sfintei Liturghii. Ori de câte ori
se rosteşte o rugăciune de invocare, de chemare a Du-
hului Sfânt peste creaţie şi peste darurile din ea, cum
ar fi pâinea şi vinul, la Sfânta Liturghie, de fiecare dată
se reactualizează Cincizecimea.

Prin lucrarea Sfântului Duh se şterge din noi păcatul
şi se lucrează asemănarea cu Dumnezeu. 

Nu întâmplător, la Utrenia duminicală se cântă:
„Prin Duhul Sfânt toata făptura se înnoieşte iarăşi, do-
bândind starea cea dintâi”. Să nu uităm că atunci când
ne rugăm Duhul Sfânt se roagă în noi „cu suspine ne-
grăite”, după cum spune Sfântul Apostol Pavel.

În biserici se aduc de Rusalii frunze verzi de tei sau
de nuc, care se binecuvântează şi se împart credincioşi-
lor, simbolizând limbile de foc ale puterii Sfântului Duh,
Care S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli.

Sinaxarul din Duminica Rusaliilor
„În această zi, Duminica a opta după Paşti, prăznuim

Sfânta Cincizecime. Şi această sărbătoare am luat-o din
cărţile iudeilor. Căci după cum aceia prăznuiesc Cin-
cizecimea lor, cinstind numărul de şapte, dar şi pentru
că au primit Legea după trecerea a cincizeci de zile de
la Paşti, tot astfel şi noi prăznuim cincizeci de zile de
la Paşti, primind Duhul cel Preasfânt, care ne dă Legea,
ne călăuzeşte spre tot adevărul şi ne învaţă cele plăcute
lui Dumnezeu. Să se mai ştie că la evrei erau trei săr-
bători mari: Paştile, Cincizecimea şi Sărbătoarea Cor-
turilor. Paştile în amintirea trecerii Mării Roşii; căci
cuvântul paşte înseamnă «trecere». Şi sărbătoarea
aceea o preînchipuia pe a noastră, care este trecerea şi
întoarcerea din nou de la întunericul păcatului, la rai.

Apoi, evreii prăznuiau Cincizecimea spre aducere
aminte de suferinţele lor din pustiu, cum şi de multele
necazuri prin care au trecut, până să ajungă în pământul
făgăduinţei. Că numai după aceea s-au îndulcit de
roade, de grâu şi de vin. Nouă, însă, Cincizecimea ne

arată ieşirea din răutatea necredinţei şi intrarea în 
Biserică; că atunci ne împărtăşim şi noi cu Trupul şi
Sângele Stăpânului. Unii spun că evreii sărbătoreau
Cincizecimea din pricinile arătate mai sus; dar alţii
cred că Cincizecimea ar fi fost orânduită de evrei pen-
tru cinstirea numărului şapte, după cum s-a spus. Că
acest număr adunat de şapte ori cu el însuşi, dă nu-
mărul de cincizeci de zile, fără una. Cinstirea Cinci-
zecimii de către evrei atârnă nu numai de numărarea
zilelor, ci de a anilor, în care ei sărbătoreau Jubileul;
aceasta cădea după trecerea a de şapte ori şapte ani.
În acel an ei lăsau pământul nesemănat şi vitele la
odihnă, iar robilor dobândiţi cu bani li se dădea liber-
tatea să plece. A treia sărbătoare era Sărbătoarea Cor-
turilor, care se prăznuia după strângerea bucatelor de
pe câmp, adică la trecerea a cinci luni de la Prăznuirea
Paştilor. Această sărbătoare se prăznuia spre aducere
aminte de ziua în care Moise a ridicat întâia oară cor-
tul cel văzut prin nori în Muntele Sinai şi făcut de ma-

rele meşter Veseleil. Săvârşeau acest praznic făcând
corturi, iar cei ce locuiau la ţară mulţumeau lui Dum-
nezeu, după adunarea roadelor ostenelilor lor. Se pare
că şi David a scris psalmii cei pentru linuri (recunoş-
tinţă) pentru aceste zile. Sărbătoarea aceasta închipuia
învierea noastră cea din morţi; când, după ce corturile
trupurilor noastre se vor strica, iarăşi se vor alcătui, şi
ne vom îndulci de roadele ostenelilor noastre, prăz-
nuind în corturile cele veşnice.

Se cuvine să mai ştim că în ziua aceasta, săvârşindu-
se Praznicul Cincizecimii, Duhul Sfânt S-a coborât
peste ucenicii Domnului. Şi fiindcă Sfinţii Părinţi au
socotit să despartă praznicele pentru măreţia Preasfân-
tului şi de viaţă făcătorului Duh, căci El este unul din
Sfânta şi de viaţă începătoare Treime, iată că şi noi vom
vorbi despre felul cum a venit Duhul Sfânt”.

Biserica Ortodoxă cinsteşte persoana Sfântului Duh
în Duminica Cincizecimii şi a doua zi după ea, la săr-
bătoarea Sfintei Treimi (numită şi Lunea Sfântului
Duh).

Sărbătoarea Rusaliilor

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt sărbătoriţi pe 29
iunie, după o perioadă de post care variază ca durată în
funcţie de data Sfintelor Paşti. Sfântul Apostol Petru -
fiul lui Iona şi fratele Apostolului Andrei - s-a născut
în Betsaida Galileei. Numele său iudeu era Simon, însă
Mântuitorul îl va numi Chifa (piatră). După o pescuire
minunată pe lacul Ghenizaret, este chemat să devină
pescar de oameni. Mărturiseşte în numele apostolilor
dumnezeirea lui Hristos, dar se şi leapădă de Hristos
când El este prins spre a fi răstignit. După Înălţarea
Domnului, Petru ia cuvântul în adunarea ucenicilor şi
aleg ca apostol pe Matia în locul lui Iuda. În ziua Cin-
cizecimii, după predica Sfântului Apostol Petru, se bo-
tează trei mii de persoane. Sfântul Apostol Petru a
propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică
până în Babilon şi, în ultima parte a vieţii, la Roma.
Sfântul Petru a murit răstignit pe cruce, cu capul în jos,
în anul 67, pe 29 iunie. Sfântul Apostol Pavel era ori-
ginar din Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin. Sfântul
Pavel a fost elevul învăţatului Gamaliel. Pavel locuia
în Tars şi lupta împotriva creştinilor. A participat la uci-
derea arhidiaconului Ştefan. Pe calea Damascului i se
arată Hristos într-o lumină orbitoare şi îl mustră:
„Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?”. Se converteşte şi
primeşte botezul de la Anania, episcopul Damascului.
Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii mi-
sionare şi a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta
Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului
Nero, în anul 67.

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
Postul Sfinţilor Apostoli (popular - postul Sâmpetru-

lui), care precede sărbătoarea comună a Sfinţilor Apos-
toli Petru şi Pavel, este rânduit de Biserică în cinstea
celor doi apostoli şi în amintirea obiceiului lor de a
posti înainte de a întreprinde acte mai importante (vezi
Fapte 13,2 şi 14,23). Totodată, prin ţinerea acestui post
se cinstesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorât
peste Sfinţii Apostoli la Cincizecime; de aceea, în ve-
chime, acest post se numea Postul Cincizecimii. Despre

vechimea acestui post mărturi-
sesc, în secolul IV, Constituţiile
Apostolice. Mărturii ulterioare
se găsesc la Sfântul Atanasie cel
Mare, la Teodoret, episcopul
Cirului, la Leon cel Mare, care
numeşte postul acesta Postul de
vară sau al Cincizecimii. Se
pare că, la început, postul acesta
era ţinut numai în cercurile mo-
nahale şi abia mai târziu s-a ex-
tins şi la credincioşii din lume.
Spre deosebire de celelalte pos-
turi, care au o durată fixă, Pos-
tul Sfinţilor Petru şi Pavel are o
durată variabilă de la an la an,
deoarece începutul lui (fixat
aproximativ prin secolul VI) e
în funcţie de data variabilă a În-
vierii lui Hristos. Postul începe
luni, după Duminica Tuturor
Sfinţilor, şi ţine până în ziua de
29 iunie (inclusiv, dacă această
sărbătoare cade miercurea sau
vinerea, dezlegându-se în acest
caz numai la peşte şi untde-
lemn). Durata lui este deci mai
lungă sau mai scurtă, după cum
Învierea din anul respectiv a
căzut mai devreme sau mai târziu. În chip normal (dacă
Învierea Domnului s-ar sărbători în răstimpul indicat
de regula consfinţită la Sinodul I Ecumenic, adică între
22 martie şi 25 aprilie), durata variază de la opt zile
(durata cea mai scurtă, când Învierea cade la 25 aprilie)
până la 42 de zile (durata cea mai lungă, când Învierea
cade la 22 martie). Dar în actuala situaţie a Bisericii
noastre (ca a tuturor bisericilor ortodoxe care şi-au în-
dreptat calendarul, menţinând însă Pascalia stilului
vechi, a calendarului neîndreptat), Învierea este sărbă-
torită de fapt între 4 aprilie şi 8 mai, iar durata Postului
Sfinţilor Petru şi Pavel se scurtează, de la 28 de zile

(durata cea mai lungă) până la
desfiinţare (în anii în care În-
vierea cade după data de 1
mai). Aşa s-a întâmplat în anii
1945 şi 1956 (Învierea la 6
mai), când Sfântul Sinod a ho-
tărât ca postul să se ţină în cele
trei zile dinaintea sărbătorii
Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (sărbătoarea căzând în-
aintea Duminicii Tuturor Sfin-
ţilor, în seara căreia trebuia să
lăsăm sec). Aceeaşi situaţie am
avut-o şi în anul 1983 (Învierea
la 8 mai), când postul a fost
numai de două zile (27-28
iunie). O regulă simplă şi prac-
tică spre a afla durata Postului
Sfinţilor Petru şi Pavel din
orice an este următoarea: câte
zile sunt de la data Învierii (in-
clusiv) din anul respectiv până
la 3 mai (exclusiv), atâtea zile
tine postul. De exemplu, în
anul 1982, când Învierea s-a
serbat la 18 aprilie, Postul
Sfinţilor Apostoli a ţinut 15
zile (14-28 iunie).

După Pravila cea mare şi În-
văţătura pentru posturi din Ceaslovul mare, luni, mier-
curi şi vineri se mănâncă legume fără untdelemn, marţi
şi joi aceleaşi cu untdelemn (şi vin), iar sâmbătă şi du-
minică şi peşte. Dezlegarea la peşte se dă şi luni, marţi
şi joi, când cade sărbătoarea vreunui sfânt cu doxologie
mare, iar când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau
vineri, se dezleagă la untdelemn şi vin.

La hramuri şi la Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
(24 iunie) se dă dezlegare la peşte, în orice zi a săptă-
mânii ar cădea. După Tipicul mare, luni, 
miercuri şi vineri se mănâncă mâncare uscată după Ve-
cernie; iar în celelalte zile, ca mai sus.

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
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Dudeştii Noi.

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

Un ardelean, Ion, care voia să plece în
Germania îl întreabă pe un vecin de-al lui
ce să facă, 

deoarece nu ştie limba germană.
– Nu-i bai. Limba germană-i ca la noi,

doar că tre’ să vorbeşti mai rar.
Zis şi făcut. Ajunge Ion la Hamburg,

intră într-un bar şi spune:
– Bu-nă zi-ua!
– Bu-nă – răspunde barmanul la fel de

rar.
– Daţi-mi şi mi-e o be-re.
– Po-f-tim be-rea.
După primele înghiţituri Ion spune:
– Eu suu-nt de la Tur-da. Tu de un-de

eeşti?
– Tooot diin Turrr-da.
– Na… păi atunci de ce vorbim nem-

ţeşte?

•••

– Mamă, la uşă e un nene care strânge
donaţii pentru azilul de bătrâni.

– Bine, dă-i-l pe bunicul.

•••

În spital este adus un tip cu o fractură
craniană. Sora medicală completează fişa
şi întreabă:

– Căsătorit?
– Nu, am avut un accident.

•••

Soacra vine acasă şi spune:
– Astăzi am fost la coafor. 
Ginerele, subtil:
– Şi era închis?

•••

Femeile sunt ca medaliile olimpice:
trebuie să lupţi pentru ele, apoi îţi atârnă
de gât o viaţă întreagă.

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

,
CSC Dudeştii Noi, locul 7 în Seria a II-a 
a Campionatului Judeţean de Fotbal

De la ultima apariţie a ziarului nostru, echipa de fotbal seniori a CSC Dudeştii Noi a mai dis-
putat trei partide în Seria a II-a a Campionatului Judeţean de Fotbal.

Astfel, în etapa a XXV-a a seriei a II-a a Ligii a V-a Timiş a fost ACS Unirea Banloc 5 - 1
CSC Dudeştii Noi. Aşa cum ne-a obişnuit, în fiecare etapă pentru echipa dudeşteană a marcat
Călin Greck. Iată cum este descrisă partida pe pagina de facebook a clubului dudeştean: „Un
meci în care băieţii noştri nu au fost în cea mai bună zi, reuşind să marcheze golul de onoare pe
finalul meciului. Din păcate, de departe, nu a fost rezultatul la care ne aşteptam cu toţii, însă cu
siguranţă băieţii vor încerca să se revanşeze în urmatoarele meciuri”.

Şi aşa a fost, pentru că în etapa a XXVI-a a seriei a II-a a Ligii a V-a Timiş CSC Dudeştii Noi
a învins CS Utvin cu 6-1 (2-1). Pentru echipa dudeşeană au marcat Olimpiu Agrigoroaei, Andrei
Beldeanu o dublă şi, evident, golgeterul echipei, Călin Greck, cu un hat-trick, ajungând la cota
zece în returul de campionat. 

„Game, set, match!! Un meci controlat în totalitate de băieţii noştri, pe o vreme mai mult de
toamnă, însă perfectă pentru fotbal, iar asta s-a văzut şi la finalul meciului. Un meci frumos, cu
multe ocazii de poartă, în care adversari noştri şi-au văzut de joc şi au fost fair-play până în ul-
timul minut. Se pare că rezultatul din etapa precedentă a fost un duş rece, bine venit. Însă încă o
dată băieţii au demonstrat că acasă suntem o echipă puternică şi greu de învins. Felicitări tuturor
pentru efortul depus, şi pentru faptul că au arătat ca o echipă care îşi merită locul în clasament”,
se arată pe pagina de facebook a clubului

Un nou joc pe teren propriu a fost cel din etapa a XXVII-a. CSC Dudeştii Noi a învins CSC
Ghiroda şi Giarmata Vii II cu scorul de 2-1 (0-1).

Pentru echipa noastră au marcat Daniel Turbureanu şi Olimpiu Agrigoroaei. 
„O nouă victorie acasă obţinută de băieţii noştri, care au reuşit să revină după pauză, fiind

conduşi din minutul 20. După o primă repriză în care oaspeţii au stat foarte bine în teren şi au
reuşit să deschidă scorul după o greşeală în zona fundaşilor centrali, la pauză băieţii s-au motivat
şi au jucat fără greşeală. La fel ca şi în tur, când ne-am impus cu acelaşi scor (2-1), echipa oaspete
s-a dovedit a fi un adversar greu, însă din fericire nu suficient de puternică. Din nou un meci
frumos, plin de fair-play şi cu multe ocazii de poartă. Felicitări băieţilor noştri pentru dăruire şi
că au dat dovadă că sunt o echipă unită! Mulţumim şi suporterilor care au fost prezenţi la meci
şi îi aşteptăm în continuare într-un număr cât mai mare”, a fost mesajul de pe pagina de facebook
a clubului.

Informaţii preluate de pe pagina de facebook CSC Dudeştii Noi
Foto: Amalia Agrigoroaei

Victorie pentru „piticii” 
de la CSC Dudeştii Noi

În 25 mai, echipa de „pitici” a CSC Dudeştii Noi, pregătită de Dan Pavel, a susţinut un
meci împotriva omologilor lor de la AS Roma Florin Pădurean. „Zi frumoasă afară, bucurie
pe terenul Textila din Timişoara pentru micuţii dudeşteni. «Piticii» au reuşit nu mai puţin
de 8 goluri în meciul împotriva celor de la AS Roma Florin Pâdurean. Marcatori: Bogdan
Bianu 2, Alex Nica 2, Ianys Trişină, Ralf Mecleş, Rareş Duţu, Patrick Dinescu. Portarul
Gabi Cutlac şi fundaşul central Emi Sârca au fost barajul din faţa porţii.

Foarte remarcat s-a făcut şi Gabriel Lucuţa, care a ajutat foarte mult echipa să câştige”,
a anunţat pagina de facebook a Primăriei comunei Dudeştii Noi.

Cristiano Ronaldo, primul fotbalist 
care depăşeşte 800 de goluri marcate 

în carieră
Cristiano Ronaldo a reuşit să stabilească un record absolut în fotbal, depăşind

borna de 800 de goluri înscrise în toate competiţiile în meciurile oficiale.
Starul lui Manchester United străluceşte în continuare, cu toate că a ajuns la 36

de ani. Mijlocaşul lui Manchester United a reuşit să înscrie, într-un meci cu Arse-
nal Londra, desfăşurat anul trecut, şi a ajuns la un total de 801 goluri marcate în
carieră, record absolut pentru un jucător de fotbal.

Cristiano Ronaldo a impresionat în meciul câştigat de Manchester United îm-
potriva lui Arsenal Londra cu 3-2. Portughezul a înscris ultimele goluri ale for-
maţiei sale, dintre care cel de-al doilea din lovitură de la 11 metri, reuşite pe care
cu siguranţă le va ţine minte toată viaţa.

Acestea l-au ajutat să depăşească borna de 800 de goluri înscrise în întreaga
carieră, inclusiv pentru echipa naţională, după ce înaintea partidei cu „tunarii” era
la 799.

Dintre cele 801 goluri ale starului portughez, nu mai puţin de 450 au fost reuşite
în tricoul lui Real Madrid, iar celelalte au fost marcate în tricoul lui Manchester
United (129), Juventus Torino (101) şi Sporting Lisabona (5). Pentru echipa na-
ţională a Portugaliei a marcat de 115 ori!

Următorul în ierarhia fotbaliştilor cu cele mai multe goluri este Pele, cu 765 de
reuşite. Pe treapta a treia a clasamentului este nimeni altul decât Lionel Messi, de
la PSG, care şi-a trecut numele pe lista marcatorilor de 756 de ori, pe când al pa-
trulea este Romario, cu 753.


