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Până în primăvara anului viitor vor începe lu-
crările de introducere a gazului în Dudeștii Noi
și Becicherecu Mic. Anunțul a fost făcut de Ion
Goșa, primarul comunei Dudeștii Noi. Vă rea-
mintim că în data de 13 aprilie Asociaţia de Dez-
voltare Intercomunitară „Dimitrie Ţichindeal”
a semnat contractul de concesiune pentru peri-
metrul Becicherecu Mic – Dudeştii Noi cu ope-
ratorul Premier Energy SRL pe o durată de 49
de ani cu o redevenţă de 6% din pro:tul anual
realizat în perimetrul de operare.

În baza acestui contract, operatorul a început
următoarele demersuri:

- obţinerea licenţei de operare în perimetru;
- obţinerea acordului Societăţii Naţionale

Transgaz SA pentru distribuţia cotei de gaz pen-
tru comunele Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi;

- realizarea proiectului tehnic şi obţinerea avi-
zelor pentru autorizarea lucrărilor.

O altă veste legată de :nanţarea investiţiei vine
de la Ministerul Lucrărilor, Dezvoltării şi Admi-
nistraţiei Publice, care a publicat lista :nanţări-
lor acordate.

De data aceasta şi ADI „Dimitrie Ţichindeal”
:gurează pe această listă şi în perioada urmă-
toare, după semnarea contractului de :nanţare
şi după ce Premier Energy SRL va realiza proiec-
tul tehnic, vom putea demara procedura de achi-

ziţie a lucrărilor, vom avea un gra:c de execuţie
şi un orizont în care cetăţenii comunei Beciche-
recu Mic şi operatorii economici se vor bucura
de o nouă facilitate: alimentarea cu gaze natu-
rale!

Așadar, Primăria a câştigat proiectul pentru
alimentare cu gaz depus pe Programul Naţional
de Investiţii „Anghel Saligny”. 

Proiectul prevede realizarea reţelei de gaz în
comunele Dudeştii Noi şi Becicherecu Mic şi este
în valoare de 31 de milioane de lei :ind singurul
proiect din Timiş care a obţinut :nanţare în
această fază. După semnarea contractului de :-
nanţare se va trece la licitaţia pentru proiectare
şi execuţie urmând ca, dacă nu sunt contestaţii,
la începutul anului viitor să poată începe execu-
ţia în teren.

Amintim de asemenea faptul că operatorul
care va furniza gazul în cele două comune, Pre-
mier Energy, s-a angajat în cadrul licitaţiei de
concesionare să investească la rândul său încă
mai bine de 7 milioane de lei în dezvoltarea re-
ţelei. 

Lucrul cel mai important este că proiectul
conţine şi branşamentele, astfel ca preţul de ra-
cord pentru cetăţeni să conţină doar costul reţe-
lei de pe proprietatea proprie, fără alt cost
suplimentar.

Gazul metan în Dudeștii Noi,
tot mai aproape de realitate



pagina 2 ,

Grüß Got! Proverbe germane
ilustrate

Viele Köche verderben den Brei / Mai
mulţi bucătari strică mămăliga.

In der Not frisst der Teufel Fliegen /
În caz de urgenţă, diavolul mănâncă şi
muşte.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
/ Tăcerea e de aur.

Un poet contemporan amintind
prin destinul omului şi cel al scriito-
rului de Anton Pann este Nicolae Ca-
ratană. Născut în preajma primului
război mondial (14.07.1914), în
sudul Dunării (comuna Horopani -
Macedonia grecească), aromân de
obârşie, N. Caratană a fost, aseme-
nea creatorului paşoptist amintit, un
autodidact, ca unul care nu a avut
decât studii elementare, făcute în
limba greacă, la şcoala primară din
comuna natală.

Condamnat, în 1949, la doispre-
zece de ani de detenţie şi trei ani de
domiciliu obligagoriu în Bărăgan,
pentru uneltire împotriva regimului
comunist, omul acesta mărunt, mă-
sliniu la faţă şi tăcut a fost de o mare
sensibilitate şi tenacitate interioară,
purtându-şi cu demnitate crucea, prin
închisorile Jilava, Văcăreştii, Gherla
şi Aiud, ca şi prin lagărele de muncă
de la Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Deşi trăind în cultul poeziei, N.
Caratană n-a putut debuta în volum decât târziu către
vârsta de 60 de ani, volumul „Lampadoforie”, 1972 (re-
tipărită după 1990. Un volum a fost dăruit bibliotecii
comunei noastre).

N. Caratană este un creator pe care critica literară are
obligaţia să-l restituie la dimensiunea lui artistică reală:
unul dintre cei mai valoroşi poeţi ai timpului său. Având
în vedere biografia omului şi factura literaturii realizate
de acest remarcabil scriitor, o primă constatare care tre-
buie facută, când se vorbeşte despre poezia lui, trebuie
să se refere la mediul cultural din care ea a apărut. N.
Caratană şi-a modelat profilul artistic într-o perioadă
(1936-1985) a contradicţiilor cultural-literare cu multe

împliniri, dar şi cu
mari prăbuşiri. Reflex
al unui indiscutabil
har artistic nevoit să se
exprime în împrejurări
dramatice, poezia lui
N. Caratană este, toto-
dată, un produs al spi-
ritualităţii naţionale
româneşti atestând în
plan poetic atât conti-
nuitatea (cu marile re-
pere T. Arghezi, L.
Blaga, I. Barbu) cât şi
discontinuitate.

Lirica lui N.Cara-
tană, de natură expre-
sionistă, reprezintă
dialogul grav al autorului cu sine şi
cu universul, într-un spectru larg de
probleme existenţiale. Pentru aceasta,
căutând să dea răspuns întrebărilor
chinuitoare şi să-şi lămurească punc-
tul de vedere, apelează de regulă la
mituri vechi sau moderne, religioase

sau laice, luate ca metafore sau simboluri. Aducând în
cărţile sale pe Ahile, Ulise, Narcis, Polifen, Meşterul
Manole etc., poetul făureşte si propune cititorului un
univers cu totul aparte, recognoscibil de departe şi atrac-
tiv. Odată cu aceasta, emblematica pentru poezia lui N.
Caratană este şi starea de suflet instituită în versuri –
stare de dureroasă nelinişte a creatorului superior aspi-
rând la perfecţiune şi mereu nemulţumit.

Un capitol tematic semnificativ al creaţiei lui N. Ca-
ratană îl reprezintă poeziile de după gratii – suma de
poeme concepute în timpul detenţiei din închisorile co-
muniste. Apelând la o varietate de modalităţi şi stiluri,
textele respective aparţin unor „genuri” diferite, dar se

aşează toate sub cupola aceleiaşi vii
emotivităţi generate de dramă umană.
Sunt poeme care sensibilizează, în-
ainte de orice, prin substanţa lor, com-
puneri în versuri din care străbate
ecoul prelung al unor realităţi cutre-
murătoare ce îndeamnă la meditaţie şi
veghe:

„Unde sunteţi, unde, unde
voi din dubele fantomă?
Întreb vântul, nu răspunde,
Întreb zarea, cade-n comă ...

Unde-s dubele plecate
într-o noapte chioară, dură?
Sufletul întors pe spate
le blestemă şi înjură

Vreo pădure sub un munte
poate-ar şti să spună drept
cum v-au împuşcat în frunte,
sau în ceafă, sau în piept.

Poate-o vale-ngustă, sumbră,
vreun pârâu făcând gâlceavă,
văzu umbră după umbră
cum fu împuşcată-n ceafă.

Pote-un cer bolnav de stele
auzind gâlceava-afară,
a văzut printre perdele
cum şi unde vă-ngropară”.
(Interogaţii, Gherla, 1954)

Situându-se la înalte cote artistice, Nicolae Caratană
ocupă un loc în primele rânduri şi în poemele în aro-
mână. Dar despre aceasta în numerele viitoare.

Victor ENACHE

Proverbe
Vulpea tsi doarmi nu mãcã gãljinji - Vulpea care

doarme nu mănâncă găini.
Vulpea cu ciciolu adarã torlu sh-cu coada-lu as-

hteardzi - Vulpea face urmele cu piciorul şi le şterge
cu coada.

Veara tutã tu cãntari, sh iarna tutã tu uhtari - Cine
cântă vara iarna oftează.

Tinjia la muljiari – mushuteatsa atsea ma mari -
Respectul şi onoarea reprezinta frumuseţea cea mai de
preţ pentru o femeie.

Omlu cu minti ancupãrã nu vindi - Înţeleptul ascultă
mai mult şi vorbeşte puţin.

Boulu s-leagã di coarni shi omlu di limbã - Boul îl
legi de coarne şi pe om de cuvântul dat.

Cu zboari pãntica nu s-umpli - Vorbele nu ţin de
foame.

Coaja di himunicu nu s-alicheasti di bricu - Coaja
de pepene nu te încântă.

Calea va imnari shi borgea va pãlteari - Viaţa-i de
trăit şi datoria de plătit.

Adrã guva tu pitã - N-a făcut mare brânză.
Alavdã fisuilu shi mãcã carni - Laudă fasolea dar

mănâncă carne.
Lu voi ca neaua-n sinu - Mi-e drag ca zăpada în sân.
Sutili mãritã hutili - Zestrea mare mărită toantele.
Bagã apa tu avlakiu - Canalizează treburile pe fă-

gaşul normal.
Coadã cap easti la noi shi luplu picuraru la oi - Co-

daşii sunt conducători şi lupii stăpâni la oi.
Gardul ari ochi shi murlu ari ureclji - Gardul are

ochi şi pereţii urechi.
La pãndza minutã nu va acu grosu - La ţesătura fină

nu este nevoie de ac gros.
S-arcuti tiyãnicea shi aflã cãpachia - Răsturnându-

se tigaia, a descoperit capacul.
Victor ENACHE

Din ciclul: Vă invităm la lectură
Casa de Cultură Dudeştii Noi: „Lampadoforie”, 

o carte de pe raftul bibliotecii
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Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2022

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
iulie 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

Demersuri pentru 
construirea unei creşe 

la Dudeştii Noi
Luna trecută a fost publicat ghidul specific privind condiţiile de accesare a fon-

durilor europene aferente PNRR pentru construirea, operaţionalizarea şi echiparea
creşelor. La Dudeştii Noi, începând cu anul viitor, pe lângă noua grădiniţă va func-

ţiona şi o creşă. În perspectivă, având în vedere creşterea numărului de copii între 0
si 3 ani şi interesul părinţilor tot mai crescut pentru un loc în care să-şi lase copiii în
siguranţă pe perioada când aceştia se află la serviciu, am luat decizia să depunem o
cerere de finanţare însoţită de o listă cu 100 de solicitări ale părinţilor care au copii
cu vârsta între 0 şi 3 ani. Pentru că ne grăbim cu depunerea documentaţiei, este po-
sibil să începem să îi contactăm pe părinţii care au copii născuţi după 01.01.2019
De asemenea, părinţii care doresc înscrierea copiilor la creşă o pot contacta pe
doamna Veronica Ungureanu, la numărul de telefon 0728-072.800.

Solicitarea poate fi descărcată de pe pagina de facebook a Primăriei comunei 
Dudeştii Noi sau se poate completa la primărie.

Primarul Comunei, Ion GOŞA

S-a deschis piaţa agroalimentară
Începând din 5 iulie s-a des-

chis deschide piaţa agroalimen-
tară din Dudeştii Noi. Ziua de
piaţă este în fiecare marţi în par-
carea Casei de Cultură. Accesul
la tarabe se face pe bază de cerere
la primărie. „Piaţa volantă este
deschisă pentru producătorii lo-
cali, care au astfel posibilitatea
să-şi comercializeze produsele.
Am ales ziua de marţi pentru că
în celelalte zile din săptămână
sunt pieţe asemănătoare în comu-
nele limitrofe. Sper să se creeze

o tradiţie în ceea ce priveşte piaţa de la Dudeştii Noi, iar aceasta să fie din ce în ce
mai mare”, ne-a declarat Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii Noi.
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În perioada 11-13 iunie, în organizarea Pri-
măriei, Consiliului Local şi a Casei de Cultură,
cu co8nanţarea Consiliului Judeţean Timiş
prin Programul TimCultura 2022 şi cu spriji-
nul Asociaţiei „Pro Datina”, s-au desfăşurat
Zilele Comunei Dudeştii Noi. 

A fost o manifestare amplă, cu o mulţime de
invitaţi de marcă. Astfel, sâmbătă 11 iunie, de
la ora 20, pe scena de la Casa de Cultură a evo-
luat formaţia de dans modern „Extreme” Du-
deştii Noi, spectacolul 8ind urmat de o seară

pentru tineret, cu muzică pusă de un DJ.
Duminică 12 iunie, la ora 18, a avut loc un

Te Deum la Biserica Ortodoxă Română, iar de
la ora 18:30, Hora Satului, cu participarea An-
samblului „Dudeşteana”.

De la ora 19 a început 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 a avut loc un foc de arti8cii, după

care programul a continuat.
Luni 13 iunie, începând cu ora 19, a început

muzica de petrecere, cu soliştii Neluţu de la Ti-
mişoara, Mladen Martinec şi Petre Iancu. 

Acompaniamentul a fost asigurat de forma-
ţia „Pro Datina”, coordonator Adrian Scoro-
bete, invitat – Doru Ţăranu.

Duminică 12 iunie, de Rusalii, copiii au be-
ne8ciat de gratuitate la parcul de distracţii: to-
bogane, maşinuţe, trenuleţe, ringhişpil.

ZILELE COMUNEI DUDEŞTII NOI,
SUCCES ÎNCĂ DE LA PRIMA EDIŢIE
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Încep lucrările la Parcul familiei
Urmează să se emită ordinul de înce-

pere a lucrărilor la Parcul familiei, care va
fi amenajat în Solaris II. În urma licitaţiei
s-a stabilit o firmă câştigătoare şi se speră
ca până la toamnă parcul să fie finalizat.
Parcul va fi unul cu totul deosebit, de la
dotări la amenajare peisagistică, cu sistem
propriu de irigare a gazonului şi a plante-
lor.

Valoarea proiectului este de un milion
de lei plus TVA, din care 590.000 de lei
reprezintă finanţarea europeană, iar
410.000 de lei este contribuţia din bugetul
local al comunei Dudeştii Noi. „Parcul
este o iniţiativă de a realiza o zonă verde
şi de recreere în mijlocul zonei Solaris II,
prin care să punem în valoare şi izvorul
artezian de acolo, dar şi să realizăm o
zonă în care cetăţenii din comună să plan-
teze câte un copac la un eveniment deose-
bit din viaţa lor, fie că e vorba de botez,
fie că e vorba de căsătorie. Parcul va avea
o suprafaţă de aproximativ un hectar, iar
simbolul său va fi copacul: rădăcinile îi
reprezintă pe cei care au fost, trunchiul -
pe cei care sunt, iar ramurile, vlăstarii - pe
cei ce vor veni, ca simbol al relaţiei con-
tinuă între trecut, prezent şi viitor în co-
muna noastră. Proiectul se înscrie în
strategia noastră de a crea cât mai multe
spaţii verzi şi de recreere pentru locuitorii
comunei noastre”, ne spune primarul Ion Goşa.

Acesta a mai adăugat că, în continuare, procedurile de licitaţie decurg greoi în România,
fapt căruia i se adaugă şi preţurile mereu crescânde ale materialelor de construcţie. „Până să
ajungi să ai un câştigător, preţurile ajung la nişte valori care nu mai respectă realitatea din
teren. Sunt două ordonanţe ale guvernului care ar trebui să facă ordine în acest sector, însă
nici acestea nu ajută foarte mult”, a completat primarul Ion Goşa.

Acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
La dezinfecţie, dezinsecţie şi de-

ratizare Primăria comunei Dudeştii
Noi a prins un pachet pentru toate
aceste componente, această soluţie
fiind şi cea mai ieftină. „Încă de anul
trecut am început să facem dezinfec-
ţie, deratizare, dezinsecţie, din pri-
măvară, pentru a distruge dăunătorii
încă din faza de larve. S-au stropit cu
predilecţie zonele cu stufăriş şi zo-
nele în care apa bălteşte, unde ţânţa-
rii îşi depun larvele. Stropirile se fac
atât terestru, cât şi aerian.

Pentru o mai
mare siguranţă a
traficului rutier
Pentru o mai bună siguranţă a tra-

ficului s-au curăţat de crengi şi tufe
străzile Oituz, Rozelor şi Răsăritului.

De asememea, tot pentru sigu-
ranţă, s-a început şi retrasarea trece-
rilor de pietoni. Pe viitor
administraţia comunei Dudeştii Noi
are în vedere şi montarea de calma-
toare de viteză în punctele necesare
din localitate.

Noi parcuri în Dudeştii Noi
În această vară se vor definitiva lucrările de amenajare a altor două parcuri cu locuri de

joacă pentru copii în comuna Dudeştii Noi. Parcul din Solaris II va fi reînnoit şi vom face un
parc pe strada Duzilor. Parcul de pe strada Dealului intersecţie cu strada Căminului va fi
mutat în satul nou, pe strada Livezilor. Componentele parcului din Solaris II vor fi recondi-
ţionate, după care vor fi montate pe strada Carpaţi.
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La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbă-
toreşte ridicarea la cer a Sfântului Mare Proroc Ilie Tes-
viteanul. Unul dintre cei mai importanţi proroci din
Vechiul Testament, Sfântul Ilie este celebrat ca un mare
făcător de minuni şi aducător de ploi în vreme de secetă. 

Sfântul şi marele Proroc Ilie, înger întrupat în carne ce
a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide şi închide
cerurile, era de origine din Tesvi în Galaad. Tradiţia apo-
crifă, care a transmis aceste detalii despre naşterea Pro-
rocului, precizează că el era din tribul lui Aaron şi era
preot. Se spune că la naşterea sa tatăl său a văzut oameni
îmbrăcaţi în alb învelindu-l în scutece de foc şi, dându-i
numele, i-au dat să mănânce o flacără, simbol al râvnei
pentru Dumnezeu care l-a mistuit de-a lungul întregii sale
vieţi. 

Încă din copilărie, ţinea strict toate poruncile Legii şi
se ţinea în permanenţă în faţa Lui Dumnezeu printr-o fe-
ciorie indiferentă, post neîncetat şi rugăciune arzătoare,
care îi făcură sufletul ca focul şi făcură din el modelul
vieţii mănăstireşti. A activat în Regatul de Nord, în timpul
regelui Ahab. Acesta s-a căsătorit cu o principesă păgână,
Isabela, care l-a ademenit şi pe el să cadă în idolatrie;
lipsa de pioşenie şi depravarea predecesorilor săi ajunse
la culme. 

Încurajat de soţia sa, respingătoarea Izabel, el îi perse-
cuta pe Proroci şi pe toţi oamenii rămaşi credincioşi lui
Dumnezeu şi se închina idolilor Baal şi Astarte.

Sfântul şi Marele Proroc Ilie l-a abordat în chip direct,
purtând o aprigă luptă pentru dreapta credinţă a poporu-
lui, care prin exemplu mai marilor săi era târât în idola-
trie. 

La cuvintele Profetului, o secetă groaznică se abătu
atunci, ca febra, asupra pământului: totul a secat, devas-
tat, ars; bărbaţii, femeile, copiii, animalele domestice şi
animalele sălbatice, toate mureau din lipsa hranei, izvoa-
rele secau, plantele se ofileau şi nimic nu scăpa urgiei în-
găduite de Dumnezeu, cu speranţa că foametea îl va face
pe poporul lui Israel să se căiască şi să se întoarcă la cre-
dinţă.

Din porunca Lui Dumnezeu, Prorocul, acoperit cu o
piele de oaie şi înveşmântat cu piele de viţel, a părăsit ţi-
nutul lui Israel şi s-a dus la râul de Chorrath (Kerrith),
aflat dincolo de Iordan (după tradiţia bisericească, în
acest loc a fost ridicată apoi mănăstirea Hozeva, care mai
există şi astăzi, şi unde a trăit şi Sfântul Ioan Iacob Ho-
zevitul). Se adăpa cu apa cascadei, iar Domnul îi trimise
corbi - animale pe care evreii le considerau impure şi care
aveau reputaţia unei mari cruzimi faţă de progeniturile
lor - pentru a-i duce pâine dimineaţa şi carne seara, ca să
trezească în proroc mila pentru poporul care suferea. 

Când cascada secă, Dumnezeu îşi trimise slujitorul său
la Sarepta din Sidon, lăsându-l să vadă de-a lungul dru-
mului efectele dezastruoase ale secetei, pentru a trezi încă
o dată în el milă. Ilie ajunse la o văduvă săracă, păgână,
care aduna lemne pentru a coace pâine pentru ea şi fiul
ei. În ciuda sărăciei, ea puse înainte de toate datorate os-
pitalităţii şi îndată ce Proorocul i-o ceru, ea îi pregăti o
pâine, cu făina şi uleiul pe care le mai avea. 

Primi fără întârziere răsplata ospitalităţii sale: la cu-
vântul Prorocului, covata sa cu făină şi ulciorul cu ulei
nu se mai goliră până la revenirea ploii. Trecuseră câteva
zile de când Ilie era găzduit la această văduvă, când fiul
ei muri. 

Cum femeia, în durerea ei, îl acuza pe omul lui Dum-
nezeu că ar fi adus nenorocirea asupra casei ei, Ilie îl luă
pe copil, îl urcă la etaj, acolo unde locuia el, şi după ce a
suflat de trei ori asupra trupului neînsufleţit, chemându-l
cu strigăte puternice pe Dumnezeu, el îl înapoie pe tână-
rul băiat viu mamei sale, profeţind astfel învierea morţi-
lor.

Ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de sus a virtuţii,

Sfântul Proroc Ilie nu a trecut la cele veşnice, ci a fost ri-
dicat la cer, fiind considerat demn de a vedea faţă în faţă
slava Dumnezeului întrupat, alături de Moise şi de cei trei
Apostoli în ziua Schimbării la faţă (cf. Matei 17). 

Sfârşitul lui Ilie este prezentat ca o minune care s-a pe-
trecut cu puterea Lui Dumnezeu, pe Care Ilie L-a slujit
cu multă autoritate. Se spune că, simţind el că zilele pe
pământ sunt numărate, şi-a ales ca succesor pe Elisei. 

Atât de mare a fost personalitatea lui, încât Domnul i-
a făcut această favoare de a se muta din viaţa aceasta pă-
mântească la viaţa cea cerească fără a trece prin poarta
morţii.

Este a doua personalitate a Vechiului Testament care
s-a înălţat cu trupul la cer. Minunea a fost văzută de către
ucenicul său, iar el s-a înălţat la cer pe o căruţă de foc
trasă de cai.

În tradiţia populară, Sf. Mare Prooroc Ilie este consi-
derat ocrotitorul recoltelor şi a rămas în istoria Bisericii
Ortodoxe ca un exemplu de credinţă şi curaj demne de
urmat. 

Biserica Ortodoxă îi aduce multă cinstire, pentru că
este pomenit ca mare bărbat şi erou al credinţei. Fiii Bi-
sericii Ortodoxe Române au o evlavie profundă pentru
acest sfânt făcător de minuni. Există tradiţii populare di-
ferite din toate zonele geografice ale Românei, încât uni-
tatea este cinstea deosebită care i se cuvine profetului Ilie.
Oamenii cred că atunci când se întâmplă fenomene me-
teorologice spectaculoase Ilie, de fapt, traversează cerul
cu căruţa lui de foc, pentru a ne ocroti. 

El este mereu şi mereu în slujba binelui. Dreptatea şi
autoritatea precumpănesc în raport cu alte virtuţi ale sfin-
ţilor Noului Testament. Fiind unul dintre Profeţii evrei,
Biserica Ortodoxă îl cunoaşte sub numele de Sfântul
Mare Prooroc Ilie Tesviteanul. Potrivit tradiţiilor, de
Sfântul Ilie se manâncă, pentru prima dată, roada nouă
de mere şi de struguri, nuci şi alune. Sfântul Ilie este con-
siderat şi patronul apicultorilor: în această zi, la sate, api-
cultorii recoltau mierea de albine, activitate cunoscută
sub denumirea de „retezatul stupilor”. Sfântul Ilie este
ocrotitorul Forţelor Aeriene Române.

Sfântul Mare Proroc Ilie
Tesviteanul

Timpul
schimbării
La un bătrân călugăr, a venit într-o

zi un tânăr pentru a se spovedi şi a-i
cere sfat. Din vorbă în vorbă, tânărul
îi spuse:

– Părinte, sunt destul de rău. Aş
vrea să mă schimb, dar nu pot. 

Îmi pierd uşor răbdarea. Atunci
când mă enervez, vorbesc urât şi
multe altele. Am încercat să mă
schimb, dar nu am putut. 

Totuşi, eu sper că după ce voi mai
creşte, voi putea să mă schimb, nu-i
aşa?

– Nu, i-a răspuns bătrânul. Vino cu
mine!

L-a dus pe tânăr în spatele chiliei,
unde începea pădurea, şi i-a spus:

– Vezi acest vlăstar, ştii ce este?
– Da, părinte, un puiet de brad.
– Smulge-l!
Tânărul a scos brăduţul imediat.

Mergând mai departe, călugărul s-a
oprit lângă un brăduţ ceva mai înalt,
aproape cât un om.

– Acum, scoate-l pe acesta.
S-a muncit băiatul cu pomişorul

acela, dar cu puţin efort a reuşit până
la urmă să-l scoată. Arătându-i un
brad ceva mai mare, călugărul i-a mai
spus:

– Smulge-l acum pe acela.
– Dar e destul de mare, nu pot sin-

gur.
– Du-te şi mai cheamă pe cineva.
Întorcându-se tânărul cu încă doi

flăcăi, au tras ce-au tras de pom şi, cu
multă greutate, au reuşit, în sfârşit, să-
l scoată.

– Acum scoateţi bradul falnic de
acolo.

– Părinte, dar acela este un copac
mare şi bătrân. Nu am putea niciodată
să-l smulgem din rădăcini, chiar de-
am fi şi o sută de oameni.

– Acum vezi, fiule ? Ai înţeles că
şi relele apucături din suflet sunt la
fel? Orice viciu sau orice neputinţă
pare, la început, inofensivă şi fără
mare importanţă, dar, cu timpul, ea
prinde rădăcini, creşte şi pune stăpâ-
nire din ce în ce mai mult pe sufletul
tău. 

Cât este încă mică, o poţi scoate şi
singur. 

Mai târziu, însă, vei avea nevoie de
ajutor, dar fereşte-te să laşi răul să ţi
se cuibărească adânc în suflet, căci
atunci nimeni nu va mai putea să ţi-l
scoată.

Nu amâna niciodată să-ţi faci cură-
ţenie în suflet şi în viaţă, căci mai târ-
ziu, va fi cu mult mai greu.

„Degeaba tăiem crengile păcatu-
lui în afara noastră, dacă în noi
rămân rădăcinile care vor creşte din
nou”.
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Serviciul public comunitar local de evidenţă
a persoanelor Dudeştii Noi jud. Timiş cu sediul
în comuna Dudeştii Noi, Calea Becicherecului
nr. 29, face apel către toţi cetăţenii din comună
pentru a-şi verifica periodic termenul de vala-
bilitate al actelor de identitate deţinute, iar în
situaţia în care actul de identitate are termenul
de valabilitate expirat sau urmează să expire,
informează că, în conformitate cu prevederile
O.U.G 97/2005, republicată şi actualizată,
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, au
obligaţia de a se prezenta la sediul Serviciului
public comunitar local de evidenţă a per-
soanelor de la locul de domiciliu sau de
reşedinţă, în vederea punerii în legalitate cu un
nou act de identitate. 

Actul de identitate se eliberează cetăţeanului
român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care
domiciliază pe teritoriul României, prin care
se dovedeşte identitatea, cetăţenia română şi
domiciliul titularului. Cartea de identitate se
eliberează cu termen de valabilitate:

- de 4 ani pentru persoanele cu vârstă
cuprinsă între 14-18 ani;

- de 7 ani pentru persoanele cu vârstă
cuprinsă între 18-25 ani;

- de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55

ani.
Cartea de identitate provizorie se eliberează

cetăţeanului român când acesta nu posedă
actele necesare eliberării cărţii de identitate şi
cetăţeanului care are statut de cetăţean român
cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în
România. 

Durata de valabilitate a cărţii de identitate
provizorie se stabileşte de către autoritatea
emitentă, nu mai puţin de 30 de zile, respectiv
nu mai mult de 1 an.

Actele de identitate sunt:
- cartea de identitate
- cartea de identitate provizorie şi 
- buletinul de identitate, aflat în termen de 

valabilitate
- cartea electronică de identitate (în curs de

implementare)
Prima carte de identitate:
- La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se

prezintă la ghişeul Serviciului public comuni-
tar de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P),
însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de
reprezentantul său legal, de persoana
desemnată din cadrul centrului specializat aflat
sub autoritatea Serviciului public de asistenţă
socială sau de persoana căreia i-a fost
încredinţat în plasament, pentru a solicita 
eliberarea actului de identitate.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE
IDENTITATE NU SE POATE FACE PE
BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ!

IMPORTANT
Cererea pentru eliberarea actului de identi-

tate NU poate fi depusă mai repede de ziua îm-
plinirii vârstei de 14 ani, dar trebuie depusă în
termen de 15 zile de la această dată, sau cu cel
mult 180 de zile înainte de expirarea termenu-
lui de valabilitate a actului de identitate. Nere-
spectarea acestor prevederi atrage răspunderea
contravenţională, care se sancţionează cu
amendă.

Cererea şi actele necesare se depun la Ser-
viciul public comunitar local de evidenţă a per-
soanelor Dudeştii Noi jud. Timiş din cadrul
primăriei comunei Dudeştii Noi jud. Timiş

Adresă şi date de contact:
- Dudeştii Noi, Calea Becicherecului nr. 29,

jud. Timiş;
- nr. de telefon – 0256/ 378020, 0256/

378294, int. 1019, 0732790992
Program de lucru cu publicul:
- LUNI – 8,00-16,00
- MARŢI – 8,00-16,00
- MIERCURI – 8,00-16.00
- JOI – 8,00-18,30
- VINERI – 8,00-13,30

CCOOMMUUNNIICCAATT

Din DEPOZIT direct 
la tine ACASĂ!

Ai nevoie de hrana potrivită pentru anima-
lele din ogradă şi nu ai timp să alergi prin ma-
gazine? Noi venim cu soluţia!

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

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

ÎN PLUS OFERIM:
Consultaţii, Tratamente, Deparazitări,

Vaccinări, Intervenţii Chirurgicale.
DEPLASĂRI LA DOMICILIU ÎN

REGIM DE URGENŢĂ.

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

,

Vând vin vărsat, la stică 
şi nu numai.

Calea Sînandreiului, vizavi 
de Biserica Catolică. 

Telefon: 0721-593.061. Orar: 12-18.
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După muncă, şi răsplată!
Juniorii din cadrul secţiei de fotbal a Clubului Sportiv Comunal Dude-

ştii Noi, antrenaţi de Valentin Miculescu, au câştigat campionatul de ju-
niori C seria 2, la egalitate de puncte cu Ripensia Timişoara, acumulând
un total de 40 de puncte. 

Ca urmare a acestui succes, tinerii fotbalişti au fost premiaţi de către pre-
şedintele AJF Timiş, Romeo Malac, şi secretarul general, Ionel Poclid.

„Felicitări pentru efortul depus! Ne mândrim cu voi!”, a fost mesajul
transmis de reprezentanţii Primăriei comunei Dudeştii Noi.

În organizarea secţiei de Taekwon-do a Clubului
Sportiv Comunal Dudeştii Noi, în localitate s-a prezen-
tat o delegaţie care a avut ca misiune verificarea stadiu-
lui în care se află sportivii pregătiţi de antrenorul Victor
Leahu. Aceasta a fost una dintre verificări, o alta ur-
mând să aibă loc în toamnă. Vineri ,1 iulie, a fost o zi
cu mare semnificaţie pentru copiii din Dudeştii Noi care
practică Taekwon-do.

Cea de-a doua vizionare în prezenţa comisiei trimise
de Ministerul Tineretului a vizat obţinerea şi recunoaş-
terea unei noi ramuri sportive în România, care se nu-
meşte Taekwon-do tradiţional. Pentru realizarea acestui
eveniment, 40 de sportivi din Cluj, Oradea, Timişoara
şi Dudeştii Noi, practicanţi ai acestui stil din sânul ar-
telor marţiale, au impresionat membrii comisiei minis-
terului, care au şi salutat această iniţiativă. Urmează ca
la o dată stabilită împreună cu reprezentanţii ministeru-
lui sa aibă loc şi cea de-a treia vizionare, ca mai apoi
comisia să depună pe masa ministrului raportul cu con-
cluziile finale în vederea obţinerii noi ramuri de sport
în România.

Romeo Tulkos, preşedintele Clubului Sportiv King
do Lions Oradea, a venit la Dudeştii Noi cu ocazia so-
licitării de către mai multe cluburi a recunoaşterii ramu-
rii sportive Taekwon-do tradiţional în România. „Este
un fel de acreditare – ne spune domnul Tulkos – prin
care ministerul, prin comisiile de recunoaştere a ramu-
rilor sportive, poate recunoaşte această ramură sportivă.
Noi am solicitat această acreditare pentru că, deşi există
Taekwon-do WTF, ramura olimpică, şi Taekwon-do
ITF, ramura neolimpică, Taekwon-do tradiţional are,
prin federaţia mondială, un protocol încheiat cu Taek-
won-do WTF, prin care la olimpiadă vor să facă lot
comun. Noi am făcut acest pas pentru a fi recunoscuţi
în România şi pentru a putea face lot comun. Avem o
relaţie foarte bună cu federaţia mondială, am participat
la campionatele europene, unde sportivii din Timişoara,
antrenaţi de Victor Leagu, şi Cluj Napoca au adus me-
dalii. Noi avem un alt campionat european, mult mai di-
ficil şi mai puternic. Dar ne-am asumat acest drum
pentru că noi considerăm că acesta este viitorul pentru
a face loturi comune pentru campionatele europene,
mondiale şi olimpiade.

Noi provenim din ramura Taekwon-do ITF, ne-am
desprins de ea în 2014-2015, şi avem aproximativ 300
de sportivi legitimaţi. În cadrul organizaţiei noastre
avem 16 cluburi în acest moment – în Oradea, Timi-
şoara, Dudeştii Noi, Braşov, Cluj Napoca, Baia Mare.
Trebuie să subliniez, referitor la acţiunea de faţă, că
sportivii dudeşteni, pregătiţi de Victor Leahu, s-au pre-
zentat foarte bine, chiar dacă a fost o competiţie de-
monstrativă. Ideea a fost aceea de a sublinia
diferenţierea regulamentului nostru de celelalte două
stiluri. Urmează o a treia vizualizare, care va avea loc
în luna septembrie, probabil undeva mai aproape de Bu-
cureşti, cum a solicitat comisia”, ne-a declarat Romeo
Tulkos.

TAEKWON-DO TRADIŢIONAL, 
PE CALE DE RECUNOAŞTERE


