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Primăria comunei Dudeștii Noi anunță faptul că s-a
obținut Ananțarea pentru proiectul „Realizare străzi So-
laris 3, comuna Dudeștii Noi” prin Programul Național
de Investiții „Anghel Saligny”, program gestionat de Gu-
vernul României la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lu-
crărilor Publice si Administrației. Valoarea totală a
obiectivului de investiții este 11.270.483,54 lei cu TVA
din care de la bugetul de stat: 10.776.636,19 lei cu TVA
și de la bugetul local: 493.847,35 lei. „Așteptăm invitația
din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice
si Administrației  pentru semnarea contractului. Preco-
nizăm începerea lucrărilor anul viitor iar termenul de
execuție este de 36 de luni. Continuăm să dezvoltăm in-
frastructura rutieră în comuna noastră și dorim să spri-

jinim tinerii în vederea construirii unei locuințe proprie-
tate personală conform Legii nr. 15/2003. Mulțumesc
celor care au muncit la documentațiile depuse la
Ananțare și mai ales colegilor mei, care au susținut de-
mersul nostru la nivel guvernamental, făcând posibil
acest rezultat excepțional pentru comuna noastră! Pentru
început, vom asfalta parțial Solaris 3, aceasta pentru că,
așa cum spuneam, ne dorim să acordăm în acest cartier
locuri de casă pentru tineri, conform Legii 15/2003. De
asemenea, vom asfalta și lărgi strada Macilor și vom as-
falta străzile Calea Hodoniului, Poștei, Filip Beisser și
Oituz, pe toate aceste străzi urmând să se amenaje accese
spre gospodării și podețe”, a transmis Ion Goșa, prima-
rul comunei Dudeștii Noi.

Proiectul de asfaltare din Solaris 3,
finanţat prin Programul Naţional 

de Investiţii „Anghel Saligny”

Teatru în parc pentru
copiii din Dudeștii Noi

Duminică 25 septembrie, Primăria comunei Dudeștii
Noi le-a făcut o surpriză plăcută copiilor și părinților din
localitate. Astfel, în parcul de pe strada Duzilor a fost orga-
nizată o acțiune în cadrul căreia cei mici au avut o multitu-
dine de posibilități de distracție: animatori, scene de teatru,
facepainting, baloane modelabile, jocuri, dansuri sau ba-
loane de săpun.

Pomi fructiferi 
de la primarul 
și viceprimarul 

comunei Dudeștii Noi
Ion Goșa și Alex Bodea, primarul și viceprimarul

comunei Dudeștii Noi, au preluat modelul de la Beci-
cherecu Mic, unde primarul Raimond-Ovidiu Rusu
oferă în Aecare an câte doi pomi fructiferi pentru Ae-
care gospodărie, și vor face același lucru și în localita-
tea noastră. „Ne-am gândit la o modalitate de a ajuta
direct comunitatea, în nume personal, și am gândit că
oferirea de pomi fructiferi are multiple avantaje: pe
lângă îmbunătățirea calității aerului, în câțiva ani -
pentru că anual vom acorda acești pomi - oamenii se
vor putea bucura de fructe proaspete, iar comuna va A
mai frumoasă și mai verde”, ne spune primarul Ion
Goșa.

Astfel, până în 11 noiembrie, cei care doresc să pri-
mească gratuit acești pomi trebuie să se prezinte la se-
cretariatul primăriei și să completeze un talon în care
să speciAce soiul sau soiurile de pomi fructiferi dorite.
Ei pot alege dintre următoarele soiuri: măr, păr, prun,
cais, vișin, piersic, cireș sau gutui.

La terenul de fotbal din Dudeștii Noi s-a
desfășurat, sâmbătă 25 septembrie, prima ediție a
Cupei Prieteniei. În deschiderea evenimentului, pe
dreptunghiul verde au evoluat copiii de la grupele de
juniori ale secției de fotbal a CSC Dudeștii Noi.

Apoi, componenții secției de taekwondo
tradițional au oferit o demonstrație, după ce, în prea-
labil, au făcut același lucru și în fața reprezentanților
federației de arte marțiale, la Arena Sportivă.

Momentul vedetă al evenimentului a fost meciul
de fotbal dintre căsătoriți și necăsătoriți, partida în-
cheindu-se cu victoria primilor.

Viceprimarul Alex Bodea ne-a transmis că au fost

oferite și premii individuale celui mai vârstnic jucă-
tor, golgheterului meciului, celui mai bun portar,
precum și căpitanilor celor două echipe.

Manifestarea se dorește a deveni tradițională, astfel
că va A organizată și în anii următori.

Prima ediţie a Cupei Prieteniei
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Grüß Got!

De ziua judeţului Timiş, la Biblioteca Judeţeană, Bastionul
Theresia, a avut loc o prezentare culinară a minorităţilor din
judeţul nostru. Reţetele tradiţionale au fost „strânse” într-o
carte de cunoscuta culegătoare de reţete tradiţionale Mărioara
Pisat, care a lansat şi-a lansat cu acest prilej cartea, carte în
care apare „tu cadur” (în poză) şi consăteana noastră Victoria
Pundichi.

La standul machedonilor din Dudeştii Noi cei prezenţi au
fost serviţi cu vestita pitî di veardzî (plăcintă cu brânză şi spa-
nac/urzici) şi cu gustoasele piperchii ţîhnîsiti (ardei la tigaie
cu brânză de oaie).

S-au făcut schimburi de reţete, urmând ca la anul să repe-
tăm povestea.

Un alt eveniment a fost găzduit de Secţia de Arte „Deliu
Petroiu”, realizat sub egida Uniunii Ziariştilor Profesionişti
din România, filiala „Valeriu Branişte” Timişoara, şi coordo-
nat de Dumitru Buţoi, vicepreşedintele filialei, cu participarea
reprezentanţilor câtorva dintre minorităţile din Banat şi a mai
multor asociaţii cu caracter cultural.

Invitat special: conf. univ. dr. Mirela Ioana Dorcescu. Ziua
Limbii Române la Biblioteca Judeţeană Timiş a avut ca re-
prezentant al etniei aromâne pe domnul Victor Enache.

Ruga Timişoarei şi Ziua Minorităţilor:
17.09.2022, Parcul Rozelor

Ruga Timisoarei s-a orga-
nizat ca şi anul trecut, cu res-
pectarea tradiţiei primare,
adică în directă legătură cu in-
stituţia Bisericii şi a Şcolii. De
aceea, Ruga Timişoarei nu
este o simplă petrecere laică,
ci un eveniment important al
comunităţii, care cuprinde mai
multe acţiuni organizate în
parteneriat cu Arhiepiscopia
Ortodoxă a Timişoarei, şcoli şi
alţi parteneri consideraţi stra-
tegici în acest context.

Au participat: Ansamblul
„Slavjak” Timişoara, Ansamblul „Plavi Delja” din Sânpetru
Mare, Ansamblul „Necea-Rock” şi Victor Enache din Dude-
ştii Noi, Ansamblul „Balgarce” din Vinga, Corul „Shalom”,
Huţulii din Banat, Ansamblul „Zoloti Druzi” din Ştiuca şi An-
samblul „Cervona Calena” din Bucovina, Fanfara germană
din Recaş, ansamblurile de dansuri  germane „Banater Ros-
marein” şi „Edelweiss” din Deta, Ansamblul „Fijalocka” din
Butin, Ansamblul „Lulughi Shukar”, Ansamblul maghiar
„Eszterlanc” şi Kele Zoltan, Corala bărbătească „Contrast”
şi tenorul Stefan Von Korch (Opera Naţională Română din
Cluj Napoca).

În afară de programul artistic, reprezentanţii minorităţilor
au delectat publicul participant cu ateliere de pictură pe sti-
clă/lemn, de florărie, de înşirat mărgele, precum şi cu specia-
lităţi culinare specifice fiecăreia în parte: ştrudel cu mere şi
dovleac, haioş, sarmale ucrainene, gogoşi, colţunaşi ucrai-

neni, colaci, plăcintă machedonească cu brânză şi spanac,
halot (mâncare evreiască), paste italiene, plăcinte, prăjituri şi
tokani.

În ciuda vremii potrivnice, artiştii amatori au onorat scena
şi spectatorul. A fost un act de cultură şi bună înţelegere între
cei ce trăiesc pe plaiurile binecuvântate ale Banatului, aşa
cum Timişoara a avut dintotdeauna un renume în România
datorită multiculturalităţii.

Ne revedem în 2023 în Capitala Europeană a Culturii.
(A.B.)

Machedonii din Dudeştii Noi, prezenţi acţiuni culturale la Timişoara
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Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2022

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
septembrie 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

Vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 227
din 14.03.2018 a fost publicată Legea nr. 62 din 9
martie 2018, privind combaterea buruienii Am-
brozia. În acest sens, vă aducem la cunoştinţă obli-
gaţiile care vă revin din această lege.

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, adminis-
tratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor
de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazi-
nelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări
de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii
ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisii-
folia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vege-
taţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul
prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

În scopul distrugerii ambroziei şi prevenirii răs-
pândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de te-
renuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada
cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, lucrări de
întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau ale lucrări şi metode
specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a am-
broziei.

De asemenea, beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile
afectate de lucrări, să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii
ambroziei. 

Cei care nu-şi îndeplinesc această obligaţie vor primi un avertisment scris şi,
dacă nu se conformează, vor fi amendaţi cu amenzi cuprinse între 1.000 lei la 5.000
lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru per-
soanele juridice. 

Vor fi efectuate controale periodice pentru a verifica modul în care sunt respec-
tate aceste prevederi legale.

Ambrozia înfloreşte între sfârşitul lui iulie şi sfârşitul lui septembrie. O plantă
matură poate elibera până la 8 miliarde de grăuncioare de polen ~20 microni dia-
mentru~ şi până la 30.000 de seminţe care îşi păstrează calităţile germinative 40
de ani.

Rugăm cetăţenii aflaţi în situaţia de mai sus, să cureţe periodic sau ori de câte
ori este nevoie terenurile aflate în proprietate.

În cazul în care observaţi terenuri invadate de ambrosie, vă rugăm să vă adresati
Comartimentului Protecţia Mediului din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi,
pentru a putea lua măsurile necesare privind combaterea acestei buruieni.

Combaterea buruienii AmbroziaS-au modificat tarifele
la apă şi canalizare

Consiliul Local Dudeştii Noi a
aprobat, în şedinţa din 27 iulie, noile
preţuri şi tarife pentru serviciile de
alimentare cu apă şi canalizare pen-
tru operatorul Aquatorontal SRL.
Astfel, de acum înainte se vor plăti
3,09 lei/mc (exclusiv TVA) pentru
apa potabilă produsă, transportată şi
distribuită şi 3,58 lei/mc (exclusiv
TVA) pentru canalizare-epurare.
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Compania RETIM în parteneriat cu Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş şi toate pri-
măriile asociate au lansat campania de informare-con-
ştientizare „Colectarea separată a deşeurilor, obligaţie
legală”.

Prin această campanie ne dorim ca toţi cetăţenii să
înţeleagă că au o responsabilitate şi o obligaţie legală
faţă de modul cum colectează deşeurile. Doar colecta-
rea separată ne dă posibilitatea creşterii cantităţii de
deşeuri reciclate şi implicit a reducerii cantităţii de deş-
euri depozitate.

În momentul de faţă, din miile de tone de deşeuri
care sunt colectate lunar de către RETIM în zonele de
operare din judeţul Timiş doar o mică parte pot fi reci-
clate. Din neglijenţă sau nepăsare, deşeurile sunt arun-
cate amestecate în containere sau la întâmplare, iar
această situaţie face imposibilă sortarea şi reciclarea. 

Infrastructura disponibilă
În localităţile din judeţul Timiş există un sistem de

colectare a deşeurilor municipale compus din pubele şi
containere separate pentru diferite categorii:  recipiente
galbene/saci galbeni, clopote verzi, compostoare (doar
în mediul rural), precum şi recipiente negre. Acestea
sunt puse la dispoziţia generatorilor de deşeuri fie la
gospodăriile individuale sau sedii de firmă, fie în spa-
ţiile comune de la blocuri.

Prin urmare, există toate condiţiile, dar este absolut
necesar ca şi cetăţenii să respecte un set minim de re-
guli de colectare separată, reguli simple care sunt co-
municate pe toate mediile disponibile.

Ca mod de lucru, echipajele RETIM vor folosi un
sistem de etichetare a recipientelor care conţin deşeuri
colectate necorespunzător, iar în final orice recipient
neconform nu va fi ridicat!

Etapa 1 – O ETICHETĂ GALBENĂ se va aplica pe
recipientele care conţin alt tip de deşeuri decât cele
pentru care sunt dedicate. Această etichetă va conţine
şi un marcaj care va arăta care este tipul neconformi-
tăţii, iar cetăţenii să înţeleagă unde au greşit. 

În această etapă
deşeurile vor fi co-
lectate de către
echipajele RETIM.

Etapa 2 – O
E T I C H E T Ă
ROŞIE va fi lipită
pe recipientele în
care se constată că
deşeurile sunt co-
lectate amestecat.
În această situaţie
recipientele NU
vor mai fi ridicate,
iar pe eticheta roşie
va fi precizat moti-
vul necolectării. În
acest caz, cetăţenii
sunt rugaţi ca până
la viitoarea colec-
tare să sorteze co-
rect deşeurile,
informându-se mai
bine în ceea ce pri-
veşte regulile de
colectare separată. 

ATENŢIE! Autorităţile locale vor efectua controale
şi vor aplica amenzi conform legislaţiei în vigoare,
fiind sancţionată necolectarea separată a deşeurilor.

Concluzii!
Reţineţi! Colectarea separată a deşeurilor este o obli-

gaţie legală, conform Legii 101/2006. Nerespectarea
regulilor pentru colectarea separată a deşeurilor con-
stituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
100 la 300 de lei, conform art. 30, alin. (6) din Legea
nr. 101/2006. Pentru ca demersurile noastre, ale tuturor,
să fie încununate de succes, apelăm şi la spiritul civic
al cetăţenilor, care sunt rugaţi să sesizeze autorităţile

despre orice nereguli constatate la punctele de colectare
a deşeurilor. De asemenea, dacă sunt probleme la ridi-
carea deşeurilor de către operatorul RETIM se sesi-
zează această situaţie, fiind realizate fotografii sau
video care se trimit la următoarea adresă: contrac-
tare@retim.ro

Campania se derulează pe mai multe medii de infor-
mare – presa scrisă, presa online, radio, televiziune, Fa-
cebook, dar şi prin distribuţie de pliante, afişe şi
ghiduri. Informaţii suplimentare sunt disponibile pe
website www.retim.ro, www.adidtimis.ro, pagina ofi-
cială de Facebook RETIM sau la serviciul Call Center
la numărul +40 374 885 692, de luni până vineri, între
orele 7-19.

COLECTAREA SEPARATĂ A
DEŞEURILOR, OBLIGAŢIE LEGALĂ!

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Timiş, partener în cadrul proiectului „TEAM
UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,
cod 127169, cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, al
cărui beneficiar este Autoritatea Naţională pentru Pro-
tecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, continuă cam-
pania de recrutare şi identificare de persoane interesate
să exercite profesia de asistent maternal profesionist.

Astfel, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Timiş organizează un nou curs de for-
mare a asistenţilor maternali profesionişti. 

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică,
atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea
pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngri-
jirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a co-
piilor pe care îi primeşte în plasament sau în
încredinţare.

Persoanele interesate sunt aşteptate să depună o ce-
rere de evaluare la DGASPC Timiş. Cererile pot fi de-
puse la Registratura DGASPC Timiş pe tot parcursul
lunii septembrie 2022. De asemenea, acestea pot fi
transmise prin poştă, cu confirmare de primire
(DGASPC Timiş, Piaţa Regina Maria nr. 3, Timişoara,
jud. Timiş) sau scanate şi transmise prin e-mail la adre-
sele dgaspctm@dgaspctm.ro sau
dgaspctm@gmail.com.

Cererea de evaluare în vederea participării la cursul

de formare ca asistent maternal profesionist şi cererea
pentru eliberarea unei adeverinţe conform prevederilor
art. 23 din Legea nr. 188/2019  pot fi descărcate de pe
site-ul DGASPC Timiş (secţiunea Formulare). La cere-
rea de evaluare vor fi anexate:

- un curriculum vitae al solicitantului;
- copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil

pe raza judeţului Timiş);
- copie după diploma de studii a ultimei şcoli absol-

vite;
- cazier judiciar;
- o adeverinţă conform prevederilor art. 23 din Legea

118/2019 (certificat de integritate comportamentală);
- adeverinţă medicală din care să rezulte că nu suferă

de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.
În urma depunerii cererii, angajaţii din cadrul

D.G.A.S.P.C. Timiş vor efectua o evaluare socială a per-
soanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul
acesteia, discuţii cu membrii familiei sale, vecini, prie-
teni, precum şi o evaluare psihologică.

Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cur-
suri de formare profesională în vederea obţinerii ates-
tatului de asistent maternal profesionist, putând fi
angajate numai după obţinerea acestui document.

Cursurile de formare profesională vor fi  organizate,
cu respectarea tututor normelor de prevenţie şi sigu-
ranţă, la sediul DGASPC Timiş şi au o durată de minim
60 de ore.

Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl
urmeze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să prezinte garanţii morale şi materiale pentru în-

deplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare
la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor
primi în plasament;

- să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere
necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi
odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor
care urmează a fi primiţi în plasament; 

- să aibă minim studii medii absolvite - cu diplomă. 
Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi mater-

nali profesionişti persoanele care: 
- au suferit o condamnare prin hotărâre judecăto-

rească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a
unei infracţiuni; 

- au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, sau al căror
copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecăto-
rească rămasă definitivă; 

- suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice.
Mai multe informaţii privind organizarea acestui

curs, pot fi obţinute la Biroul Comunicare, Registratură,
Relaţii cu Publicul din cadrul DGASPC – telefon 0256-
490281, 494030.

Un nou curs de formare a asistenţilor maternali
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Coloniştii veniţi în Banat în secolul al XVIII-lea au adus
cu ei tradiţiile şi obiceiurile din locurile lor de baştină, pe
care, rupţi de transformările petrecute în regiunile de origine,
le-au păstrat aproape nealterate mai bine de un secol şi jumă-
tate, în timp ce, în ţinuturile natale, acestea au dispărut cu
desăvârşire. Unul din principalele elemente de păstrare a pro-
priei identităţi a fost limba. Vorbitori ai unor dialecte ames-
tecate, specifice zonei central-vestice a Germaniei de unde
au venit, şvabii din Beşenova Nouă au ajuns să vorbească un
dialect propriu, cu particularităţi specifice faţă de alte sate,
care s-au păstrat şi după ce, la sfârşitul secolului al XIX-lea,
au renunţat la alianţele matrimoniale doar între familiile din
sat şi a început încheierea căsătoriilor şi cu tineri din aşezările
vecine.

Portul popular şvăbesc

Portul şvăbesc, de tradiţie barocă, era diferenţiat după vâr-
stă iar cel din zilele de sărbătoare sau de duminică era mai
pretenţios decât hainele purtate în zilele obişnuite ale săptă-
mânii. Costumul bărbătesc mai ales a suferit unele modificări
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, ca o consecinţă a
eforturilor de maghiarizare depuse de autorităţi. Acesta era
alcătuit dintr-o cămaşă albă, pantaloni strâmţi de stofă, de cu-
loare albastru închis şi decoraţi cu şnur negru, strânşi cu o
curea, cizme ungureşti, o vestă (laibăr) din acelaşi material
şi de aceeaşi culoare, închisă până la gât cu nasturi argintii.
Deasupra îmbrăcau o haină („jankl”) iar la gât un fular, de
preferinţă negru. Capul era acoperit cu o pălărie decorată cu
flori de ceară şi cu o panglică lungă şi colorată iar mai târziu
cu o pălărie neagră cu boruri înguste. Vara purtau pantaloni
lungi, albi, prinşi în ciorapi de lână şi o cămaşă albă din pânză
de in, papuci de piele sau tricotaţi, cu talpă de piele. Treptat,
portul bărbătesc s-a urbanizat, pantalonii strâmţi au fost în-
locuiţi cu cei ai costumului „nemţesc”, au început să se poarte
cămăşi cu dungi iar intelectualii şi meşteşugarii au adoptat
moda cravatelor. După cel de-al doilea război mondial băr-
baţii s-au limitat la hainele găsite în comerţ.

Între portul fetelor şi cel al femeilor exista o diferenţiere
foarte severă. Fetele aveau o cămaşă decoltată, cu mânecă
scurtă, brodată pe piept şi la mâneci, jupoane largi şi scrobite,
cu multe pliuri şi o fustă de mătase cu acelaşi model, ale cărei
culori erau mai închise sau mai deschise în funcţie de sărbă-
toare şi de vârstă. Peste fustă se purta un şorţ de mătase, în
culoare contrastantă cu aceasta, care se lega cu o fundă mare,
iar peste cămaşă, o vestă de catifea neagră şi un şal de mătase
în formă de triunghi, cu franjuri, care se aşeza pe umeri, se
încrucişa peste piept şi se lega la spate. După ce lua sfârşit
îmbrăcatul costumului de sărbătoare, care cerea mult timp şi
răbdare, se puneau ultimele accesorii, bijuteriile – perle sau
lanţuri de aur. În picioare purtau pantofi croşetaţi, combinaţi
cu piele, sau ghete cu cataramă. Până la terminarea şcolii fe-
tele purtau părul lung, împletit în două cozi, iar cele mai mari
îl prindeau cu piepteni, cât mai lipit de cap şi fixat cu apă
amestecată cu zahăr. Fetele nu purtau basma pe cap, în timp
ce femeile măritate aveau întotdeauna capul acoperit iar după
40 de ani culoarea predominantă a îmbrăcăminţii era negrul.

Portul tradiţional s-a păstrat în comună până în anii inter-
belici, când localnicii au început să îl înlocuiască tot mai mult
cu hainele orăşeneşti. Astăzi, mai e folosit doar cu prilejul
unor manifestări cultural-artistice.

Obiceiuri de familie

Naşterea, urmată de botez – numit în Neu Beschenowa
„Schmaus” – reprezenta o mare sărbătoare a fiecărei familii,
la care participau membrii acesteia şi apropiaţii – în jur de 25
de persoane sau chiar mai multe. Încă înainte de naştere, vii-
toarea mamă trebuia să fie atentă la multe semne şi să res-
pecte unele obiceiuri, pentru a nu alunga norocul copilului.
Nou-născutul, botezat la scurtă vreme după naştere, avea un
naş, numit „Petter”, şi o naşă numită „God”. Dacă aceştia
erau oameni înstăriţi, era angajată o orchestră care cânta câ-
teva marşuri, conducând alaiul până la biserică şi înapoi, şi
erau împărţite bomboane tuturor celor prezenţi. De cele mai
multe ori, copiii erau botezaţi cu numele naşilor, consideraţi
din acest moment rude foarte apropiate. Erau îndeplinite ri-
tualuri de alungare ale duhurilor necurate, naşii erau cei care
se ocupau de mesele tinerei mame, în primele şase zile după
venirea pe lume a copilului, având grijă ca aceasta să fie cât
mai consistentă. După câteva zile de la naştere, mama mergea
cu copilul la biserică pentru a-l binecuvânta, îngenunchea cu
o lumânare aprinsă în mână pe o treaptă a altarului, iar apoi
primea şi ea binecuvântarea la altarul Mariei, unde aprindea
lumânări şi lăsa o mică sumă de bani. Pentru copil erau alese
culori simbolice – albastru pentru băieţi şi roz pentru fetiţe –
existând credinţa că acestea îi feresc de rele. Copiii nelegitimi
nu erau bine văzuţi de comunitate dar era împărtăşită părerea
că aceştia au mai mult noroc în viaţă.

Un alt moment important era logodna şi căsătoria, deşi,
pentru încheierea acesteia, de cele mai multe ori nu dragostea,
ci averea juca rolul hotărâtor. Pe vremuri mai ales, se întâm-

pla ca viitorii soţi să nici nu se cunoască înainte de logodnă,
căsătoria era decisă de părinţi şi nu de puţine ori diferenţa de
vârstă era destul de mare. Era stabilită zestrea şi îndatoririle
pe care tinerii le aveau faţă de părinţi, pentru a putea primi
casa şi pământul. În ultimele trei duminici înainte de nuntă
preotul făcea strigările la biserică iar cununia religioasă – cea
mai importantă – se oficia la o zi după cea civilă. Cu o săp-
tămână înainte de nuntă, naşii, purtând în mână o ramură de
rozmarin şi un baston de promenadă, făceau invitaţiile şi în-
cepeau pregătirile. În ziua cununiei, nuntaşii se adunau în
casa părinţilor, unde erau serviţi cu băutură şi cu dulciuri, apoi
oaspeţii mirelui se îndreptau spre casa miresei. După ce
aceasta îşi lua rămas bun de la părinţi, tot alaiul pornea spre
biserică, pentru cununia religioasă. La Beşenova Nouă, acesta
era deschis de copiii mici, urmaţi de cei mai mari şi de tineri
necăsătoriţi. Urmau mirele şi mireasa, odinioară îmbrăcaţi în
costum naţional, însoţiţi de o rudă apropiată necăsătorită şi
de naşi, apoi de invitaţii care purtau pe piept un buchet de
rozmarin. Alaiul era închis de părinţii mirilor şi de orchestră.
Cununia era urmată de petrecerea propriu-zisă, deschisă cu
dansul miresei – un vals lent de regulă – şi la care se servea
o masă tradiţională. În coşul cu daruri o femeie obişnuia să
pună o păpuşă, simbol al viitorilor copii, tineri ascunşi sub
masă furau pantofii mirilor, care trebuiau recuperaţi de naşi,
sau era furată chiar mireasa. Momentul culminant al petrece-
rii era după miezul nopţii, când avea loc „legatul miresei”:
fetele şi femeile făceau un cerc în mijlocul căruia, pe un
scaun, era aşezată mireasa, iar naşa îi lega o basma în locul
vălului de mireasă, semn că a devenit nevastă; urma apoi un
dans la care aveau voie să ia parte doar fetele şi femeile.

Cel mai trist moment era cel al pierderii apropiaţilor. La
capul muribundului se aprindea o candelă, cei aflaţi în
preajmă îngenuncheau şi se închinau, era chemat preotul iar
rudele şi vecinii se rugau pentru sufletul celui aflat în agonie
şi pentru uşurarea suferinţelor. Pentru răposat se trăgeau clo-
potele de mai multe ori pe zi şi, după sunetul acestora, tot
satul afla dacă a murit un bărbat, o femeie sau un copil. În
casă erau acoperite toate oglinzile, tablourile şi ceasurile, apa
cu care era spălat mortul era aruncată în grădină iar cârpa fo-
losită pentru acest ritual era pusă între picioarele defunctului
şi îngropată odată cu el. În coşciug se mai puneau obiecte mă-
runte care aparţinuseră răposatului şi de care acesta fusese
legat. Apropiaţii veneau la priveghi şi se rugau iar în ziua în-
mormântării cortegiul însoţea mortul până la biserică şi la ci-
mitir. La ceremonia religioasă cânta corul bisericii iar în ziua
următoare înmormântării la biserică se oficia un recviem.

Obiceiuri ale comunităţii şvăbeşti

Tradiţiile locale şi obiceiurile străbune, cel mai bine păs-
trate la sate, erau legate mai ales de calendarul bisericesc, de
îndeletnicirile cotidiene – munca câmpului şi creşterea ani-
malelor – sau de anotimpuri. Ele au fost moştenite din gene-
raţie în generaţie, unele dintre acestea păstrându-se şi astăzi
în comună, deşi apropierea de Timişoara şi exodul şvabilor a
făcut ca modul de viaţă tradiţional să fie mult influenţat de
civilizaţia urbană. Multe dintre aceste obiceiuri, mai ales cele
creştine, continuă să reprezinte evenimente importante în
viaţa comunităţii, reunind cei mai mulţi locuitori.

Sărbătorile de iarnă erau întâmpinate cu mult fast de co-
munitatea şvăbească din Beşenova Nouă. În 6 decembrie se
serba „Nikläßchen” (Sf. Nicolae); acesta, însoţit de „Kram-
pus”, trecea pe străzile din sat şi striga în faţa fiecărei case,
întrebând dacă e primit. Copiii puneau în geam ghetele cură-
ţate, iar alături farfurii cu mere, nuci şi dulciuri. Urma Cră-
ciunul, „Christtaach”, care ţinea trei zile şi se sărbătorea în
familie. Era împodobit pomul de Crăciun şi era aranjată ie-
slea, localnici costumaţi în magi şi păstori umblau din casă-
n casă, oferind scurte spectacole. În Ajunul Crăciunului era
obiceiul de a fi vizitate rudele care se numeau Adam şi Eva,
nume răspândite care se întâlneau în aproape toate familiile
iar cel mai important moment al acestei sărbători sfinte era
slujba de vecernie de la miezul nopţii. În ziua de Crăciun co-
piii primeau câte un săculeţ cu dulciuri, mere, nuci, şi o mică
sumă de bani iar în a treia zi a sărbătorii, aşa-numita „Haus-
tag” se ducea vinul la biserică pentru a fi sfinţit.

Anul se încheia tot în biserică, cu o rugăciune de mulţu-
mire şi recunoştinţă pentru cele petrecute de-a lungul lui,
preotul trecea în revistă noii-născuţi şi botezurile, cununiile
şi decesele iar după trecerea în noul an, anunţată de toboşarul
satului cu 12 bătăi de tobă, începea petrecerea, cu muzică şi
dans. În prima zi a anului copiii şi nepoţii urau părinţilor şi
bunicilor un an nou fericit iar familia se reunea la o masă tra-
diţională şvăbească, cu supă de găină, carne şi preparate de
porc şi ştrudel cu mac, simbol şi vestitor al unui an bogat. De
Bobotează se făceau gogoşi, iar în una dintre ele se ascundea
o monedă. Cel care o găsea era „regele” („Kinig”) şi trebuia
să ofere vin şi dulciuri tuturor membrilor familiei. De obicei
lucrurile erau aranjate astfel încât gogoaşa cu monedă să fie
găsită de mezinul familiei. După săptămânile din postul Paş-
telui, în care se gătea fără carne şi nu se făceau nunţi ori pe-
treceri, până la Florii, lumea se împărtăşea şi se spovedea iar
din Joia Mare aveau loc o serie de ritualuri specifice sărbăto-
rilor pascale. Ziua Sfintelor Paşti era aşteptată cu multă bu-
curie iar copiii pregăteau cuiburile pentru ouăle vopsite. Alte
sărbători creştine importante erau Rusaliile, Adormirea Mai-
cii Domnului (15 august) sau ziua Sf. Bartolomeu (24 au-
gust).

Aşteptat era şi carnavalul (Faschingszeit), când se sărbă-
torea ieşirea din iarnă şi începutul primăverii, semnificaţia
acestuia fiind legată de străvechi ritualuri de fertilitate. În
aceste zile erau îmbrăcate costumele populare de sărbătoare,
aveau loc cele mai multe nunţi şi baluri, se făceau multe farse
iar tineri costumaţi în Hänsel şi Gretel umblau pe străzile sa-
tului. O altă sărbătoare a comunităţii era Markustag, pe 25
aprilie, ziua de binecuvântare pentru rodirea pomilor. De la
sfârşitul secolului al XIX-lea a început să fie sărbătorit şi ma-
ialul (armindeni), când băieţii din sat, acompaniaţi de muzică,
ridicau „pomul de mai”. Trunchiuri subţiri de copac erau îm-
podobite la vârf cu câte un buchet de verdeaţă, panglicuţe şi
flori colorate, cel mai frumos pom era aşezat în curtea casei
parohiale sau în faţa bisericii iar restul în faţa celorlalte clădiri
publice dar şi în faţa caselor, unde erau lăsate până la sfârşitul
lunii. Sărbătoarea avea la origini tot un cult al fertilităţii, căci
pomul de mai simboliza venirea primăverii.

Hramul bisericii, aşa numitul „Kirchweich”, o sărbătoare
străveche, legată de tradiţii păgâne preluate de biserica creş-
tină şi care a fost adusă din zonele de origini, se sărbătorea
de ziua Sf. Wendelin, patronul bisericii, pe 10 octombrie. Era
o sărbătoare a întregii comunităţi, la care erau invitaate rude
şi alţi oaspeţi din satele învecinate sau de la oraş. Locuitorii
satului începeau pregătirile cu mai multe săptămâni înainte:
se făcea curăţenie, se coseau costume de sărbătoare noi, se
pregăteau mâncărurile tradiţionale – supă cu tăiţei, orez, car-
tofi, sosuri, friptură de gâscă sau raţă cu salată de varză, pră-
jituri şi compot – şi băutură din belşug. În centrul sărbătorii
se aflau tinerii, iar perechea de dansatori care era aleasă pen-
tru a deschide dansul se bucura de o mare cinste în sat. Fetele
împodobeau pălăriile băieţilor cu panglici colorate şi cu flori
iar sâmbătă după-amiază, când începea sărbătoarea, perechile
se adunau în jurul pomului de Kirchweih, ridicat în faţa că-
minului cultural şi împodobit cu flori şi buchete de verdeaţă.
În dimineaţa zilei de duminică, se făceau vizite la rude, după
care tinerele perechi de dansatori, respectând un întreg ritual,
se îndreptau spre biserică, unde avea loc serviciul religios.
Momentul culminant al Kirchweih-ului era după-amiaza zilei
de duminică, o dată cu începerea dansului. În alaiul tinerilor
dansatori erau purtate, pe un toiag, pălăria şi basmaua, sim-
boluri ale sărbătorii, care apoi erau agăţate de tavanul sălii de
dans şi duse acasă la sfârşitul petrecerii de cei care le câşti-
gau.

În mijlocul sălii de dans era aşezată o masă cu lumânări
aprinse, care ardeau pentru memoria strămoşilor, acest obicei
fiind cunoscut doar la şvabii din Beşenova Nouă. Kir-
chweich-ul se serbează şi astăzi în comună şi reuneşte atât
localnici cât şi germani care au emigrat dar se reîntorc în lo-
curile natale pentru a fi prezenţi la această sărbătoare.

Ziua tuturor sfinţilor se serba pe 1 noiembrie, când toţi lo-
cuitorii satului se duceau la cimitir, cu coroniţe sau flori de
toamnă şi aprindeau lumânări la lăsarea întunericului, iar în
ziua următoare, cea a comemorării tuturor morţilor, clopotele
bisericii băteau dimineaţa, la prânz şi seara.

Ultimul bal avea loc în 25 noiembrie, după care începea o
perioadă liniştită a anului, până la Crăciun. În acest interval
avea loc tăierea porcului şi pregătirea preparatelor specifice,
la care participa întreaga familie. Existau o mulţime de cre-
dinţe şi de superstiţii, unele semne fiind considerate aducă-
toare de noroc, în timp ce altele, precum hainele îmbrăcate
pe dos, pisica neagră sau sarea vărsată erau prevestitoare de
ghinioane şi necazuri.

Multe dintre acestea erau legate de starea vremii. Leacurile
băbeşti erau şi ele des folosite, existând credinţa că cele mai
multe boli sunt cauzate de deochi şi pot fi îndepărtate cu des-
cântece. Pentru naşteri, extracţii dentare, fracturi sau luat
sânge se apela la persoane mai vârstnice, care dobândiseră
experienţă într-o practică medicinală empirică.

Din „Dudeştii Noi - Neu Beschenova - album
monografic”, de Dan N. Buruleanu şi Liana Păun

Tradiţii populare în Dudeștii Noi (1)
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Naşterea Maicii Domnului este primul praznic din
Anul bisericesc, care a început la 1 septembrie. În
această primă lună serbăm, prin naşterea Fecioarei, re-
chemarea şi replăsmuirea noastră în har, schimbarea
celor trecătoare ale Legii cu cele dăinuitoare, înlocui-
rea literei cu Duhul şi a umbrei cu realitatea. Cântările
acestei sărbători vestesc bucuria că „iată, cămara Lu-
minii şi Cartea Cuvântului vieţii din pântece sterp a
ieşit şi ceea ce s-a născut uşă către Răsărit aşteaptă in-
trarea Preotului celui Mare”.

După cum spunea un teolog român contemporan, cu
excepţia lui Hristos, doar două persoane din istoria
Noului Testament au biografia trasată înainte de naş-
terea lor. Acestea sunt: Fecioara Maria şi Ioan Boteză-
torul. Proorociile cu privire la viaţa, la misiunea lor,
preced cu mult timp apariţia acestora în istoria mân-
tuirii omenirii. În Vechiul Testament, majoritatea pro-
feţiilor mesianice sunt în mod direct sau indirect
proorocii care vorbesc şi despre Fecioara Maria.

Întâia profeţie mesianică din Vechiul Legământ care
conţine în sine prima anunţare a mântuirii, mărturisind
atât despre „sămânţa femeii”, adică Fiul Omului, cât şi
despre femeia a cărei sămânţă (Hristos) va birui pe cel
rău, este din cartea Facerii 3, 15. Acesta este textul pe
baza căruia Sfinţii Părinţi vor dezvolta o paralelă între
prima Evă, prin care a venit ispita căderii, şi a doua
Evă, Maica Domnului, prin care a venit Răscumpără-
torul neamului omenesc.

Un alt simbol care vorbeşte despre persoana Maicii
Domnului este „scara lui Iacov”, întâlnită în Facerea
28, 12: „Şi a visat, parcă era o scară sprijinită pe pă-
mânt, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dum-
nezeu se suiau şi se pogorau pe ea. În ce sens poate fi
legată persoana Maicii Domnului de imaginea scării?
Ar fi două simbolisme. Pe de o parte, coborârea lui
Dumnezeu pe pământ la oameni, adică naşterea lui
Hristos se înfăptuieşte prin intermediul Fecioarei, iar
pe de altă parte, prin Maria cunoaştem destinul ome-
nirii, acela de a-L purta pe Dumnezeu în suflet prin cre-
dinţă, dar şi în trup, prin Euharistie.

Primul între proorocii mari, Isaia, vorbeşte în 
cartea sa, la capitolul 11, versetul 1, de „toiagul din ră-
dăcina lui Iesei”, din care va răsări o floare. Acest toiag
simbolizează, conform Sfinţilor Părinţi, persoana Fe-
cioarei Maria. Ea este „toiagul” prin care Marele Păstor
duce turma cuvântătoare la păşuni veşnice, „toiagul”
care, rezemată pe el fiind firea noastră, leapădă vechi-
mea şi bătrâneţea neputincioasă, păşind uşor spre cer.

Tâlcuirea numelui Mariei
Preacinstitul nume al Mariei în chip armonios s-a

dat Născătoarei de Dumnezeu, Pururea Fecioarei, după
cum zice şi Fericitul Ieronim, potrivit cu preştiinţa şi
sfatul lui Dumnezeu, după cum era mai înainte hotărât
să se nască Maica Lui. Numele Maria, care a fost menit

să slujească tainei Întrupării iconomice a lui Dumnezeu
Cuvântul, adună în sine atotputernicia, înţelepciunea
şi bunătatea lui Dumnezeu. Provenind din ebraicul
„Aia”, Maria se tâlcuieşte „Doamna”, fiindcă ea dom-
neşte şi stăpâneşte peste toate zidirile cereşti şi pămân-
teşti, ca Maică a lui Dumnezeu, având desăvârşită
putere. În al doilea rând, cuvântul Maria se tâlcuieşte
„luminare”, după Sfântul Grigorie al Neocezareii, care
zice: „Căci Maria, cea aleasă, se tâlcuieşte luminare”,
de vreme ce etimologia îşi are izvorul în lumina cea
curată şi este, precum zice Împăratul Solomon, „stră-
lucirea luminii veşnice”, ca desăvârşire a înţelepciunii.
În ultimul rând, Maria înseamnă şi „mare”, conform
interpretării pe care o face Sfântul Ambrozie.

Maria este simbolul bunătăţii şi al harului lui Dum-
nezeu, pe care le posedă Născătoarea de Dumnezeu.
Astfel, Maria a primit puterea de la Tatăl, ca fiică a Lui,
ca să săvârşească pe pământ ca Maică ceea ce Dumne-
zeu săvârşeşte în cer ca Tată; a luat înţelepciunea de la
Fiul, ca Maică a Lui, ca să găsească calea de a împăca
cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu omul. A luat şi bu-
nătatea, şi harul de la Duhul Sfânt, ca mireasă a Lui,
ca să împartă tuturor creaturilor, cereşti şi pământeşti,
darurile şi harurile ei duhovniceşti.

Naşterea din părinţi sterpi
„De ce Fecioara s-a născut dintr-o femeie stearpă,

se întreabă, în cuvântul său, Sfântul Ioan Damaschin?
Fiindcă trebuia ca singurul lucru nou sub soare, 

începătura minunilor, să fie preîntâmpinat de minuni
şi, încet-încet, din cele mai smerite să se nască cele mai
mari. Dar ar mai fi un lucru. Prin naşterea Mariei firea
s-a biruit prin har şi a rămas supusă, necutezând să o
ia înainte. Pentru că, de vreme ce Fecioara urma să se
nască din Ana, firea n-a îndrăznit să mai ia 
înainte vlăstarul harului, ci a aşteptat neroditoare, până
când harul a înflorit rodul”.

Ioachim, tatăl Sfintei Fecioare, provenea din casa lui
David, şi Ana, din cea a lui Aaron, aşadar erau de spiţă
împărătească şi din neam preoţesc. Cu toate acestea,
lipsa copiilor îi supunea ocărilor venite din partea oa-
menilor, pentru că, în societatea iudaică, familiile
sterpe erau socotite a nu avea binecuvântarea dumne-
zeiască. După rugăciuni îndelungi, celor doi drepţi li
s-a dăruit o pruncă, care, după cuvântul îngerului adre-
sat Anei, „va fi vestitoarea bucuriei, prin ea făcându-
se mântuirea lumii întregi. De ce păreau iudeii Ioachim
şi Ana a fi vrednici de reproş potrivit Legii? Fiindcă
nu era dată încă nădejdea nemuririi, spune Sfântul Ni-
colae Cabasila, adică Hristos, Mesia, nu venise. Popo-
rul ales aştepta cu nerăbdare naşterea celui proorocit şi
orice familie care nu avea încă copii întârzia ivirea Iz-
băvitorului. Odată cu naşterea Mariei, care, prin zămi-
slirea ei întru feciorie, a dăruit lumii Veşnicia, obligaţia
de a aduce pe lume copii şi oprobiul adus celor care nu
procreau s-au ridicat.

Maria, jertfa de curăţire a 
umanităţii înainte de răstignirea

lui Hristos
Opera Întrupării Cuvântului este nu doar lucrarea

Sfintei Treimi, ci şi rodul voinţei şi credinţei Mariei.
Superioritatea Mariei în plan uman este reclamată de
faptul că Fiul lui Dumnezeu nu-Şi putea alege drept
mamă decât pe cel mai bun dintre toţi oamenii, cel în
care să se vadă scopul pentru care a creat Dumnezeu
natura umană, anume ca să existe un om capabil să slu-
jească gândului dumnezeiesc, acela de a face posibilă
Întruparea.

Pentru ca Dumnezeu să poată mântui omenirea era
nevoie de o persoană în care dreptatea şi curăţia să fie
prezente la un nivel care să permită Întruparea. Dum-
nezeu, ca şi îngerul, nu vine unde este răutate, unde
este păcat sau necredinţă. Pe toate Fecioara le-a adunat
în sine, făcându-se pentru noi ispăşire şi sfinţire şi cu-
răţie. Copila Maria este jertfa de curăţire a umanităţii
înainte ca marea jertfă a lui Hristos pe Cruce să ne îm-
pace desăvârşit cu Tatăl.

De aceea, se cuvine să-i aducem Mamei lui Dum-
nezeu ca dar de naşterea ei lucrarea virtuţilor. Să nu
fim sterpi la suflet şi neroditori la inimă, ci să imităm
fapta celeia ce s-a născut, care a primit în sine pe Hris-
tos, Cuvântul.

NAŞTEREA MAICII DOMNULUI

Biserica Ortodoxă prăz nuieşte, pe 14 septembrie, În-
ălţarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi sărbă-
tori creştine. Spre deosebire de alte praznice
împărăteşti, Înălţarea Sfintei Cruci se serbează cu post,
pentru că ea ne aduce aminte de Patimile şi Moartea
Mântuitorului.

Crucea pe care Mântuitorul Hristos a fost răstignit
este pentru creştini obiectul unei cinstiri deosebite. Cul-
tul Sfintei Cruci s-a dezvoltat mai ales după descope-
rirea ei la Ierusalim, în anul 326, de către Sfânta Elena,
mama Împăratului Constantin cel Mare. 

Ierusalimul, după patimile Mântuitorului şi după
Înăl ţarea la cer, a cunoscut o serie întreagă de eveni-
mente istorice, care au fost tragice pentru locuitori. Ie-
rusalimul a fost distrus şi s-a tras cu plugul peste
Templu şi peste ceea ce a mai rămas după distrugerea

de către romani, în anul 70. Probabil că atunci au fost
distruse şi crucile care au căzut în prapastia de la poa-
lele stâncii acestui munte, nu foarte înalt, Golgota,
unde a fost răstignit Mântuitorul. Acolo a mers Sfânta
Elena şi a făcut cercetări arheologice. Se păstrează as-
tăzi la Ierusalim locul unde s-a descoperit Sfânta
Cruce. Este un fel de grotă şi chiar se spune că aici a
stat Sfânta Elena şi a supravegheat lucrările. Au fost
descoperite cele trei cruci pe care au fost răstigniţi
Mântuitorul Hristos şi cei doi tâlhari. Nu s-a ştiut care
dintre ele este Crucea Mântuitorului Hristos şi, atunci,
Sfânta Elena şi episcopul de atunci al Ierusalimului,
Macarie, au socotit că este bine să aducă trupul unui
evreu bolnav care să fie atins de cele trei cruci. Într-
adevăr, un tânăr care era foarte grav bolnav a fost atins
de cele trei cruci, iar când s-a atins de Crucea Mântui-
torului, el s-a facut sănătos, şi atunci s-a stabilit că
această cruce este cea pe care a fost răstignit Mântui-
torul Iisus Hristos. La 14 septembrie 335, la Ierusalim,
Sfânta Cruce a fost înălţată pentru prima dată în faţa

credincioşilor, moment ce a avut loc la Biserica „În-
vierea Domnului”, ridicată de Împăratul Constantin cel
Mare. De la evenimentul de la 14 septembrie 335 vine
şi numele sărbătorii de astăzi: „Înălţarea Sfintei Cruci”.
De-a lungul timpului, însă, Sfânta Cruce a fost frag-
mentată în diverse împrejurări, părţi din lemnul sfânt
ajungând în diferite locuri. 

Înălţarea Sfintei Cruci
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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 sticlă 
şi nu numai.

Calea Sînandreiului, vizavi 
de Biserica Catolică. 

Telefon: 0721-593.061. Orar: 12-18.
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„A început şcoala! E toamnă, iar nouă ne place toamna!”.
Şopteau emoţionaţi elevii la careul din curtea şcolii, luni, 5
septembrie 2022. Chiar dacă în locul vacanţei mult aşteptate,
cu soarele care le zâmbea zi de zi, acum sunt gutuile, mustul
dulce şi zilele de studiu, elevii au fost entuziasmaţi şi au trăit
fericiţi, cu sufletul încărcat de bucurie emoţia primei zile de
şcoală. Aceştia revin la şcoală în fiecare toamnă, dornici să
îşi revadă colegii, pe domnii profesori şi învăţători, chiar
dacă, uneori, gândurile lor mai aleargă la minunatele zile ale
vacanţei de vară.

Anul şcolar 2022-2023 şi-a deschis larg porţile, iar entu-
ziasmul şi bucuria copiilor din curtea şcolii, dar şi din sălile
de clasă primitoare şi colorat amenajate, promit un an nou
şcolar plin de succese şi reuşite în rândul elevilor.

În prima zi de şcoală, alături de elevii şi părinţii emoţio-
naţi, s-au alăturat pentru a le ura mult succes copiilor domnul
primar Ion Goşa, domnul viceprimar Alexandru Bodea,
doamna director Emilia Bănuţ, şeful secţiei de post al comu-
nei Dudeştii Noi - Răzvan Oprican şi preotul paroh Ionuţ
Cristea.

Stimaţi elevi, cadre 
didactice, stimaţi părinţi,
Iată că un an nou şcolar stă să înceapă, un nou an pus sub

auspiciile a numeroase provocări. Cu siguranţă, fiecare dintre
noi trăieşte emoţia începutului, a unui început care, în acest
septembrie 2022, pare să fie unul care ne întoarce la norma-
litate după cei doi ani în care am fost provocaţi din cauza pan-
demiei să avem ani şcolari mai atipici. Păşim pe poarta şcolii
cu emoţie, cu sufletele pline de bucurie pentru acest nou în-
ceput.

Elevi, părinţi şi cadre didactice ne întâlnim în acest spaţiu
unic, care este şcoala noastră, Şcoala Gimnazială Dudeştii
Noi, având acelaşi obiectiv comun, un an şcolar marcat de si-
guranţă, confort, care să ne readucă spre normalitate. Ştim că

nu va fi uşor, dar doar prin înţelegere, încredere, toleranţă şi
respect reciproc vom depăşi toate obstacolele care vor apărea
în decursul anului şcolar. Bobocilor din ciclul primar şi gim-
nazial vă urez un călduros bun venit în familia noastră, do-
rindu-ne ca, pe parcursul următorilor ani, să trăiţi satisfacţia
statutului de a fi elevi ai Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi.
Celor mai mari dintre voi, viitorilor absolvenţi, vă urez un an
nou marcat de succese, reuşite şi împliniri, asigurându-vă de
susţinerea întregii comunităţi şcolare. Şi, pentru că suntem o
familie, împreună să ne susţinem, împreună să găsim soluţii,
să fim uniţi, prin eforturile şi acţiunea comună având certitu-
dinea că vom reuşi.

Mult succes vă urez în noul an şcolar! Sănătate şi nenu-
mărate împliniri!

Cu drag, director, prof. înv. primar Emilia BĂNUŢ

Un moment emoţionant 
şi special

După o vacanţă frumoasă şi plăcută, ne aflăm astăzi la în-
ceputul unui nou an şcolar, cu o semnificaţie deosebită pentru
cei care vin de acum la şcoală, cuprinşi de dorinţa cunoaşterii
şi a acumulării de cât mai multe cunoştinţe folositoare pentru
viaţa de zi cu zi. Cu toţii am trăit astăzi - 5 septembrie - un
moment emoţionant şi special, pe care fiecare dintre cei pre-
zenţi îl experimentează unic în felul său.

Bobocilor, elevilor care păşesc pentru prima dată pragul
şcolii, le urez un bun venit la şcoala noastră! Sper să aveţi un
an şcolar cât mai bogat, cu rezultate de care să vă bucuraţi,
să aveţi doar note mari şi un comportament exemplar şi să
conştientizaţi faptul că zilnic veţi aduna în minte şi în suflet
lucruri noi şi frumoase, care să vă formeze personalitatea şi
să vă călăuzească pe drumul cel bun în viaţă.

Stimate cadre didactice, vă mulţumesc pentru dăruirea
voastră, pentru profesionalismul de care daţi dovadă an de an
şi vă urez să fiţi sănătoşi, puternici şi răbdători pentru ca îm-
preună să ducem aceşti copii pe o treaptă mai sus, pe o treaptă
a performanţelor.

Aceleaşi mulţumiri şi urări le adresez întregului personal
didactic auxiliar şi nedidactic, care depune toate eforturile
pentru ca instituţiile noastre să funcţioneze, să fie curate şi
primitoare.

Iar vouă, dragi părinţi, vă doresc să vă aveţi parte doar de
rezultate bune din partea copiilor voştri, ştiind că pentru ei
munciţi şi în ei vă puneţi speranţele de viitor, făcând tot ce
puteţi pentru a le netezi calea în vederea unei vieţi mai bune
pentru ei. 

Tuturor vă doresc un an cu împliniri şcolare şi profesio-
nale, bucurii şi gânduri bune!

Cu stimă, primarul comunei Dudeştii Noi, Ion Goşa

Material îngrijit de prof. înv. primar Adelina GABOR

Deschiderea noului an şcolar la Şcoala Gimnazială
Dudeştii Noi

„Fiecare elev pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm!”


