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Aproape 80% din
terenurile agricole
ale comunei vor fi
intabulat până
la finele anului
Intabularea terenurilor din Dudeștii Vechi dă
rezultate extraordinare.
Peste 35% din terenul comunei a fost deja intabulat
prin Programul Național de
Cadastru și Carte Funciară
2015-2023, iar fondurile
rămase acoperă până la 40%
din suprafață.
Până la finele lunii
mai au fost finalizate și predate către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
(OCPI) patru sectoare din
cele opt intrate în program
Alte două sectoare urmează
să fie predate în perioada
următoare, iar lucrările la
ultimele două sectoare încep
în această perioadă.
După încheierea
primei etape, lucrurile nu se
vor opri aici ci vor continua
cu etapa a doua, în care vor
fi accesate fonduri suplimentare disponibile în acest
program, cu scopul de a intabula cel puțin 70-80% din
suprafațî până la finele lui
2017. Banii sunt asigurați de
Guvern, iar suprafața totală de teren agricol aflată în
evidența Primăriei depășește
14.000 hectare.

Lucrările la sonda
de explorare
s-au încheiat
Primăria a fost înștiințată oficial cu privire la
finalizarea lucrărilor de construcție a sondei de explorare
amplasate pe raza comunei,
a cărei beneficiar este compania petrolieră NIS Petrol.
Potrivit autorizațiilor
de construcție, proiectul este
încheiat, iar de aici mai departe rămâne ca investitorul
și Statul Român să se pronunț cu privire la o posibilă
exploatare, dacă într-adevăr
există resurse disponibile.

Alimentarea cu apă, marea problemă a
locuitorilor din Dudeștii Vechi
Una din cele mai mari
probleme pentru locuitorii din
Dudeștii Vechi este legată de
alimentarea cu apă de la rețeaua
comunală. Opririle dese cauzate
de avarii, cantitatea și calitatea
apei, lasă de dorit și asta se întâmplă de ani de zile.
INSTALAȚII VECHI ȘI
DEPĂȘITE
Care sunt cauzele și ce se
poate face, ne explică primarul Bono Cucalan: „Rețeaua de
apă este făcută în anii 1970 și de
atunci nu a mai fost modernizată, doar cârpită. Noi când am
preluat-o nu ne-am imaginat că
poate fi atât de prost întreținută.
Aproape că nu există săptămână
în care să nu existe o problemă
în rețea, o țeavă care se sparge
sau o întrerupere”, spune acesta.
La o primă evaluare au
ieșit la iveală probleme foarte
mari: țevile sunt foarte vechi
și ruginite, având riscul de a se
crăpa peste tot; căminele de
vizitare sunt surpate, pline cu
pământ; robinetele sunt distruse; sistemul electric de la turnul
de apă este plin de improvizații
și total neadecvat; hidrofoarele
din sat nu funcționează și, colac peste pupăză, nu s-au citit
contoarele de ani de zile, așa că
banii încasați au fost atât de puțini încât nici vorbă să se poată
investi în renovarea rețelei.
Ce se poate face în aceste condiții? „O soluție magică
nu există. Deocamdată trebuie
să gestionăm rețeaua așa cum
este și să ne asigurăm că nu
rămânem fără apă, iar în paralel
avem un proiect de modernizare completă. Dacă doar am
repara rețeaua de apă asta ar înghiți sute de mii de euro, dar nu
am rezolva problema pe termen
lung”, spune primarul.
PRIMELE MĂSURI
LUATE DE ACTUALA
ADMINISTRAȚIE
Într-o primă fază s-a intervenit pentru a se asigura furnizarea apei. Au fost cumpărate
pompe noi și s-a făcut automatizarea la hidrofor pentru a reveni
la parametri normali.
Și la Cheglevici s-a montat o pompă nouă , împreună
cu un sistem de automatizare
pentru a preveni funcționarea
continuă și intrarea în avarie în
mod repetat.
Echipe ale Primăriei au
intervenit, numai în acest an, de
peste 30 de ori, pentru diferite
reparații în rețea. Ultima problemă survenită este legată de

puțul de la Ronkov Daskal unde
apa nu mai era curată. O firmă
specializată va veni în curând
să curețe și repună în funcțiune
puțul. Primăria a pregătit și aici
o pompă nouă și un sistem de
automatizare, urmând să fie reparată și securizată casa hidroforului, în prezent nefunctională.
CURĂȚENIE LA TURNUL
DE APĂ
La mijlocul lunii mai,
echipele Primăriei, ajutate de
utilaje, au intervenit la turnul
de apă pentru a curăța mai întâi
incinta, care era plină de vegetație crescută peste măsură. S-a
eliberat hala existentă pentru a
fi depozitate țevile rămase abandonate pe stradă și se pregătește nivelarea terenului în jurul
bazinelor. Prin aceste lucrări
se fac primele pregătiri pentru
amenajarea gospodăriei de apă,
înaintea începerii proiectului de
modernizare.
CITIREA CONTOARELOR ȘI
ÎNCHEIEREA NOILOR
CONTRACTE
Probleme mari au existat și cu citirea apei și încasarea
banilor de la consumatori. Cele
aproximativ 400 de contoare
existente n-au fost citite de ani
de zile și abia acum angajații
Primăriei au mers din casă în
casă pentru a le verifica. Pentru
ceilalți consumatori, plata s-a
făcut paușal, dar nici așa nu s-a
încasat mare lucru.
În luna aprilie s-a început semnarea noilor contracte,
iar oamenii au început să vină
la Primăriei, să plătească și să
încheie contracte de furnizare
a apei. Dacă anul trecut s-au
strâns prin firma Primăriei Aranka - circa 60.000 lei în

total, acum, după modificarea
sistemului în vederea eficientizării și a corectitudinii încasărilor, prin plata directă la caserie
și semnarea unui contract, doar
în luna mai s-au încasat peste
20.000 ron, în timp ce pe sistemul vechi, din ianuarie până în
aprilie inclusiv, s-au încasat doar
8.000 ron.
Dacă fiecare gospodarie
și-ar plăti corect consumul de
apă la prețul actual (prețul de 1.2
ron /mc este unul din cele mai
mici din județ), anual ar trebui
încasați aproximativ 160 - 200
mii lei, bani cu care întradevăr,
se poate face întreținere în mod
adecvat
„Îi rog pe cei care n-au
semnat încă noile contracte, să
vină la Primărie să o facă. Știu
că mulți sunt nemulțumiți de
serviciul de apă, dar trebuie să
fie conștienți că 35 de ani în care
nu s-a făcut mai nimic nu se pot
recupera în câteva luni”, a conchis primarul.
SOLUȚIILE PE TERMEN
LUNG
Două mari proiecte a depus Primăria în cadrul Programului Național de Dezvoltare
Locală (PNDL), pentru care urmează să fie dat un verdict. Este
vorba despre proiectul de realizare a noii rețele de alimentare
cu apă, cu o lungime de 54 km
și o valoare de 10.696.804,00 lei,
precum și extinderea și modernizarea sistemului de canalizare
menajeră, pe 45 km, și o valoare
de investiție de 24.931.375,04 lei.
Pentru satul Cheglevici
există asigurat proiectul de înființare a rețelei de apă și canalizare (pe măsura 3.2.2.) ce va
începe în luna iunie.

Primăria Dudeștii
Vechi intră în
era digitală

Gata cu birocrația
inutilă, cu tonele de hârtii
completate și cozile la ghișee. Primăria Dudeștii Vechi
intră în era digitală și va
implementa Registrul Agricol Național (R.A.N.) și Registrul Electronic Național
al Nomenclaturilor Stradale
(R.E.N.N.S).
Programul R.E.N.N.S
va face ca toate adresele să
aibă un format unic, ușor
accesibil, și nu vor mai exista situații în care imobile să
nu poată fi identificate sau
să aibă aceeași adresă. „Deocamdată studiem oportunitatea implementării nomenclatorului stradal, adică
atribuire de nume străzilor”,
spune primarul.
În schimb, înscrierea
în Registrului agricol național (R.A.N.) va avea efecte
pozitive pentru toți deținătorii de terenuri agricole,
scopul final fiind acela de a
avea acces electronic la toate
datele de identificare a oricărei parcele, în mod actualizat,
astfel încât, pe viitor să se elimine necesitatea obținerii de
extrase de carte funciară.
Cele două programe
sunt încă doi pași pe care Primăria îi face, după ce, la începutul anului s-a implementat
noul sistem electronic de taxe
și impozite.

Proiectul pe măsura 3.2.2: s-au semnat
contractele de
execuție
Au fost semnate contractele de execuție cu cele
trei firme care au câștigat
licitația în cadrul proiectului
pe măsura 3.2.2.
În perioada 6-8 iunie,
după minivacanța dată de
Guvern, se va da ordinul de
începere a lucrărilor iar în
termen de 10 zile va începe
ridicarea organizărilor de
șantier.
potrivit graficului de
lucrări, asfaltările vor începe mai în satul Cherestur,
apoi se vor muta la Dudeștii
Vechi. La fel se va întâmpla
și cu lucrările la rețelele de
apă și canalizare, ce vor începe mai întâi la Beba Veche,
după care se vor muta la
Cheglevici. Asfaltarea se va
încheia până la finele anului
iar lucrările la apă și canal
vor avea termen de 12 luni.
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O nouă viață pentru zona „Șoimoș”
din centrul comunei Dudeștii Vechi
Stă de atât de mult timp
în ruină încât oamenii i-au spus
„Șoimoș”, după ruinele cetății
medievale care tronează pe un
deal, deasupra Mănăstirii catolice de la Radna. La „Șoimoșul”
din zona zero a comunei Dudeștii Vechi, trona în schimb o ruină
a neputinței. Un peisaj dezolant
care se va schimba radical în următorii ani, ca urmare a măsurilor ample luate de administrația
locală.
50 DE REMORCI DE MOLOZ
ȘI GUNOI
Orice gospodar știe că
înainte de orice trebuie făcut curățenie, iar asta a făcut și Primăria Dudeștii Vechi la „Șoimoș”. O
echipă mare de muncitori, dotați cu utilaje, a intrat luna aceasta în curtea din spate pentru a
face curățenie. Oamenii s-au pus
serios pe lucru și la final, când
au tras linie au numărat nu mai
puțin de 50 de remorci de moloz și gunoi. „Era o vegetație și o
mizerie de nedescris și munți de
moloz de la vechile construcții.
A trebuit să scoatem totul și să
nivelăm. Încă nu am terminat,
mai este de lucru”, ne-a spus
viceprimarul Adrian Budur.
CLĂDIREA COOPERAȚIEI, DE
LA ȚESĂTORIE LA RUINĂ
Povestea clădirii neterminate a Cooperației începe în
anii 1980. Pe vremuri, pe colț
a existat o țesătorie de covoare
care în perioada de glorie avea
40 de angajați. Covoarele produse aici erau de foarte bună calitate și se vindeau la export. Dar
în anii 80 autoritățile comuniste
au decis să pună în aplicare la
Dudeștii Vechi planul național
de sistematizare care spunea că
în zonele centrale trebuie ridicate clădiri multifuncționale
ce urmau să furnizeze servicii
moderne către populație.
Așa s-a ajuns să se demoleze fosta țesătorie și clădirea de
lângă ea (în care a funcționat,

printre altele, și o frizerie) pentru a lăsa loc cooperativei. Numai că, odată începută, clădirea
nu a mai fost niciodată terminată. A venit Revoluția iar șantierul
a fost abandonat.
După 1990, lucrurile s-au
blocat pentru că unul dintre foștii proprietari a intentat proces
și s-a judecat cu Statul Român,
însă a pierdut. Sentința stă de
15 ani la Tribunalul Sânnicolau
Mare, fără să fi fost ridicată și
abia acum se încearcă recuperarea ei din arhive.

luați de părinți. Serviciul va fi de
mare ajutor familiilor cu părinți
care muncesc în schimburi la fabrici și care nu au cui lăsa copiii
după școală.

NOUL AFTER-SCHOOL
În curând, aici va fi forfotă
mare pentru în clădirea înce-

REGLEMENTAREA
CHIRIAȘILOR
O altă problemă o reprezintă spațiile din clădirile
adiacente, unde funcționează o
brutărie, un magazin și o poștă.
Fiecare proprietar are intabulată
o mică porțiune, dar per ansamblu nu a fost niciodată clarificată
situația juridică. Acum se lucrează la aducerea la zi a tuturor
documentelor, pentru ca aceste
activități economice să își poa-

pută în anii 80 și abandonată
după 1989 vor reveni echipele
de muncitori. Structura existentă se va refolosi pentru a fi
transformată într-un centru
„after-school” pentru elevi (vezi
foto cu planul viitoarei clădiri). Aici
vor putea desfășura activități
după programul școlar și vor fi
supravegheați până când vor fi

tă desfășura activitatea în mod
sigur, să poată efectua investiții
dacă doresc, fără teama că vor
pierde spațiul.
Cert este că, în câțiva ani
zona centrală își va schimba
complet înfățișarea, chiar dacă
tristul nume dat de locuitori
„Șoimoșului” va rămâne mult
timp pe buzele dudeștenilor.

Podul Nivlin a fost betonat
S-au încheiat lucrările
de refacere a Podului Nivlin. În
data de 15 mai 2017 a fost turnat
betonul peste structura nouă de
susținere, la care s-a lucrat săptămânile anterioare.
Odată finalizată această
etapă, mai este nevoie de circa
o lună pentru ca betonul să se
usuce, după care se va putea da
drumul circulației pe pod. Astfel
este posibil ca în prima jumătate
a lunii iunie, podul să poată fi
folosit din nou de agricultorii
care au pământuri în zonă.
Tot în acest an, drumul
care face legătura între șoseaua
spre Sânnicolau și pod va fi refăcut cu piatra scoasă de pe străzile unde se va face asfaltarea.

O nouă strategie de dezvoltare economică și
de atragere a investitorilor la Dudeștii Vechi
Este comuna Dudeștii Vechi una atractivă pentru
investitori? La această întrebare
va trebui să răspundă Consiliul
Local în ședința din data de 30
mai 2017 când pe masa aleșilor
se vor afla 6 proiecte de hotărâri
privind trecerea unor terenuri
din domeniul statului în cel al
Primăriei.
Răspunsul este însă pe
buzele tuturor și l-a exprimat pe
scurt primarul Bono Cucalan:
„în ultimii 25 de ani comuna
Dudeștii Vechi a fost ocolită de
investitori pentru că nu au găsit
aici un climat favorabil. Potențial există, dar este nevoie de o
viziune clară și o abordare prietenoasă”.
DEBLOCAREA IMOBILIARĂ
Nici dacă ar dori să aducă
investitori, Primăria nu ar avea
ce să le ofere. Nu există un parc
industrial iar terenurile publice
nici măcar nu au fost intabulate
pe comuna Dudeștii Vechi. Abia
în acest an s-a făcut o inventariere riguroasă a tuturor terenurilor existente și s-a demarat
trecerea în domeniul comunei a
terenurilor unde proprietar este
Statul Român. Primele 6 terenuri vor fi aprobate luna aceasta,
dar vor urma multe altele.
VINDERE, ÎNCHIRIERE SAU
CONCESIONARE?
Scopul acestor intabulări este să fie „puse la treabă”
terenurile Primăriei pentru a
stimula activitatea economică.
Edilii au identificat trei variante,
toate fezabile în acest moment:
vânzarea, închirierea sau concesionarea terenurilor către agenții economici. „Eu sunt pentru
oricare dintre cele trei variante.
Dacă este vânzare, trebuie făcută
la prețul corect, care este atât în
avantajul primăriei, pentru că

de aceștia”, a explicat primarul.

încasează bani la bugetul local,
cât și al investitorului, care plătește o sumă corectă, nu exagerată, putând astfel să își facă
planul de business bazându-se
pe proprietatea cumpărată, cu
ținta crearea de locuri de muncă. Dacă vorbim despre închiriere, atunci aceasta să se facă
la prețul pieței, nu la prețuri
derizorii. Dacă este concesionare pe o perioadă lungă de timp,
având în vedere că prețul plătit
pe concesiune este ma mic decât
în cazul opțiunilor precedente,
atunci o facem doar cu asumarea prin contract a investitorului
a unor investiții precum și crearea de locuri de muncă”, a declarat primarul Bono Cucalan.
Noua abordare i-a luat
prin surprindere pe unii agenți
economici din comună care
s-au obișnuit să își desfășoare tot
felul de activități pe terenurile
(neintabulate) ale Primăriei fără
să plătească ceva către bugetul
local.
Primăria speră că prin
aceste măsuri să vină cu o ofertă
atractivă pentru firme ce ar putea alege comuna noastră pentru
construcția de fabrici de produse cu specific local (cum ar fi cele
de procesare primară a produselor agricole) sau alte tipuri de
investiții. „Suntem interesați ca
agenții economici să fie înregistrați cu firma în Dudeștii Vechi,
să angajeze forță de muncă din
localitate, pentru că atunci și
procentual se întorc mai multe
sume de bani la bugetul local,
din taxele și impozitele plătite

SPRIJIN PENTRU FIRMELE
LOCALE
Pe de altă parte, unii
investitori au avut surpriza ca
Primăria să le vină în întâmpinarea unor probleme care trenau de ani de zile. Luna trecută
s-a lucrat la aducțiunea apei pe
una din platformele agricole,
după ce firmele care funcționează acolo s-au plâns că nu au
apă. Alte astfel de lucrări se vor
desfășura pe parcursul anului.
„Abordarea noastră este
să susținem investitorii cu tot
ceea ce ține de domeniul public.
Vrem să aducem firme, să le creăm condiții să își desfășoare activitatea la Dudeștii Vechi. Dacă
o firmă construiește o hală sau
o fabrică, este obligația noastră
să asigurăm măcar utilitățile”,
spune primarul.
BANII COMUNEI
SĂ RĂMÂNĂ ÎN COMUNĂ
Când s-a pus problema
achiziționării de servicii pentru
mici lucrări, Primăria a apelat
cât mai mult la furnizori locali.
Problema este că mulți meseriași sau mici întreprinzători nu
au firme și de aceea nu pot face
contracte cu instituțiile. „Noi îi
încurajăm pe toți să facă acest
pas către înființarea unei firme.
Îi susținem și ne dorim să îi
vedem participând la licitațiile
organizate de noi sau la achizițiile directe. Preferăm ca banii
comunei să rămână în comună”.
De altfel, edilul crede că
viitorul economic al Dudeștilor
Vechi constă în dezvoltarea micilor afaceri care oferă servicii
și bunuri specializate, la care se
adaugă aducerea câtorva fabrici
care să asigure nu doar locuri de
muncă ci și venituri mai mari la
bugetul local.

Măsuri de siguranță
la podurile comunei

O lucrare ce nu mai
suporta amânare seste efectuată în aceste zile de către
muncitorii Primăriei. Este
vorba despre punerea în
siguranță a podurilor din
vatra veche a satului Dudeștii Vechi.
În practică, s-au sudat
balustrade pentru podul pietonal dinspre zona Brojdeni

pentru că acestea lipseau cu
desăvârșire și exista un pericol real pentru pietoni, mai
ales pentru copii.
Alte două poduri cu
probleme sunt în aceeași
situație și în perioada următoare se va interveni și la
acestea.

Gard de protecție la
terenul de sport
De asemenea s-a
intervenit și la terenul de
sport al școlii, pentru împrejmuirea acestuia în porțiunea
dinspre șosea. Și aici s-a pus
în siguranță circulația pe

Tone de PET-uri adunate în Dudeștii Vechi
iau drumul spre China
Colectarea selectivă a
început să dea roade la Dudeștii Vechi. Angajații firmelor din
subordinea Consiliului Local au
lucrat la foc continuu pentru a
asigura selectarea și împachetarea PET-urilor strânse în comună, după ce Primăria a semnat
un contract cu firme specializate
în preluarea și reciclarea acestor
deșeuri.
La centrul de colectare
amenajat în curtea fostului MAT
s-au strâns, în câteva săptămâni,
tone de PET-uri, până când, au
început să vină primele camioane să le preia. Muncitorii au
umplut sacii și i-au urcat în camioane iar în scurt timp curtea
a început să se golească.
De pe străzile comunei
s-au strâns cantități tot mai

trotuar, pentru că, la urcarea
și coborârea de pe pod, exista
riscul ca pietonii să alunece
pe panta abruptă dinspre
teren.

Nocturnă vandalizată

mari, pe măsură ce locuitorii au
început să participe activ la acest
program.
Deșeurile colectate sunt
transportate la un centru din
Sânnicolau Mare, unde sunt
presate și tocate, iar materialul
rezultat este trimis tocmai în

China, pentru a fi topit și refolosit.
În schimb, Primăria încasează un preț negociat pentru
fiecare tonă, bani care acoperă
parțial serviciile de colectare
și depozitare a deșeurilor de la
populație.

În altă ordine de idei,
semnalăm faptul că, în seara
zilei de 22 mai 2017 a fost
vandalizată instalația de
nocturnă de la terenul de
sport al școlii, fiind distruse
toate corpurile de iluminat
din interiorul proiectoarelor.
Pentru aceasta, Primăria a
făcut plângere la Poliție pentru identificarea și tragerea
la răspundere a vinovaților.
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Clădirea Primăriei trece
printr-un proces de modernizare treptată, menit să îmbunătățească nu doar condițiile pentru
angajați cât mai ales pentru
relațiile cu publicul.
Primele spații vizate sunt
tocmai acelea unde vin cetățenii,
urmând ca pentru birourile angajaților să se facă doar igienizare și doar în viitor modernizări
mai ample.
Astfel, sunt în lucru modernizarea holului, a sălii de
consiliu și a biroului unic, iar
zilele acestea au fost montate uși
noi pentru intrarea în instituție,
În perioada minivacanței de 1
iunie se va lucra intensiv în zona
holului.
SE ÎNFIINȚEAZĂ GHIȘEUL
UNIC LA PRIMĂRIA DUDEȘTII VECHI
Dar poate că, pentru cetățeni, cea mai importantă schimbare implementată este ghișeul

unic, ce ar trebui să se deschidă
oficial la începutul lunii iulie, la
1 an de la preluarea mandatului.
Acesta va funcționa în prima
cameră din Primărie, la intrare,
pe stânga.
Practic, toate problemele
cetățenilor vor fi rezolvate aici și
nu va mai fi nevoie ca aceștia să

umble din birou în birou pentru
a depune o cerere sau a obține o
adeverință. Astfel va fi mult ușurată interacțiunea dintre cetățeni
și Primărie. Pe lângă rezolvarea
cererilor, adeverințelor etc. la
biroul unic se vor desfășura și
activitățile de casierie și registratură

Corul de copii al Radio Televiziunii Bulgare a cântat la
Timișoara și Dudeștii Vechi, de Ziua Limbii Bulgare
Faimosul cor de copii al
Radio Televiziunii Bulgare, cotat
drept unul din cele mai bune
din Europa, a sosit în acest an de
la Sofia, la invitația Uniunii Bulgarilor din Banat, pentru a cânta
cu ocazia Zilei Limbii Bulgare.
Într-o reprezentație de
excepție, corpul a încântat audiența reunită în sala mare a Palatului Baroc din Timișoara. În
completare, copiii din Dudeștii
Vechi, îmbrăcați în portul bulgăresc bănățean, au ținut și ei o
scurtă reprezentație și au cântat
împreună cu domnișoara deputat Mihaela Csokany.
A doua zi, joi, 25 mai
2017, Corul de copii de la Sofia a
participat la slujba de Înălțare de
la Biserica romano-catolică din
Dudeștii Vechi.
Cu o ascensiune artistică
rapidă și un repertoriu de peste
800 de lucrări, aparținând unor
stiluri și epoci diverse, Corul
Național de Copii Radio Bulga-

DISTRIBUIREA
COMPOSTOARELOR
Cetățenii care nu au
primit recipientele pentru compost au posibilitatea să vină la
Primărie să le ridice, în limita
a 1 bucată/gospodărie, pe baza
unui document de identitate, cu
semnarea unui proces verbal de
predare-primire.
NOILE CONTRACTE DE APĂ
Persoanele care nu au semnat

ria și-a câștigat un loc de cinste
în rândurile celor mai bune
coruri, atât în Bulgaria, cât și pe
scene internaționale de renume
din Paris, Londra, New York,
Tokio, Moscova, Bonn, Viena,
Praga, Stockholm, Bruxelles,
Copenhaga, Mexic, Cairo, Honolulu și în alte orașe, din mai
bine de 30 de țări.
Fondat și condus de
Academicianul Hristo Nedyalkov până la moartea acestuia, în
2013, Corul Național de Copii

Știri pe scurt

noul contract de furnizare a
apei potabile sunt așteptate la
Primărie să vină să le semneze
și de asemenea să achite sumele
restante.
LUCRĂRILE LA TROTUARE,
ÎN CURS DE AVIZARE
Modernizarea trotuarelor
din comună va continua, iar în
scurt timp se vor reîncepe lucrările. În această perioadă s-au
obținut avizele necesare, ultimul

Radio este laureat, încă de la
înființare, al unor numeroase
premii naționale și internaționale. În anul 2002, a primit
titlul de „Ambasador al culturii
europene”, acordat de Federația
corală europeană.
Corul Național de Copii
Radio Bulgaria este astăzi coordonat de Venetsiya Karamanova,
discipolă a Maestrului Nedyalkov și membră a echipei Corului
Național de Copii Radio Bulgaria de 39 de ani.

dintre acestea fiind avizul de
mediu.
LOCUL I LA LADA CU ZESTRE
Semnalăm faptul că grupul de dansatori (vârsta 8-14 ani)
coordonați de colegul nostru
Pali Velciov a obținut locul I la
finala Festivalului „Lada cu Zestre”, secțiunea coregrafie - grupuri de dansatori etnia bulgară.
Felicitări tuturor participanților!

Pobeda foarte aproape
delocul doi

Pobeda s-a impus pentru a cincea oară consecutiv pe
teren propriu, împotriva celor
de la CSM Lugoj, reușind să
întoarcă rezultatul după ce au
fost conduși cu 0-1. Au marcat
pentru noi Vasilcin, Kalapiș și
Oboroceanu, scor final 3-1.
Cu această victorie Pobeda și-a
continuat cursa pentru ocuparea locului secund.
Derby-ul din vârful
clasamentului dintre Voința
Biled și Pobeda Dudeștii Vechi
s-a terminat cu câștig de cauză
pentru bilezeni, care au obținut
cu greu victoria acasă. Jucătorii noști au turat motoarele
la maxim, iar asta s-a văzut
în ploaia de ocazii la poarta
adversarilor și cele două goluri
înscrise - Stoianov și autogol.
Gazdele au marcat prin Sandu
(2 goluri) și Nemțianu. Scor
final 3-2 și Biledul își consolidează poziția a II-a în clasament cu 68 de puncte, urmată
de Pobeda cu 63 puncte. Pe
primul loc, la mare distanță, se
află ACS Ghiroda cu 79 puncte.

SERVICII FUNERARE
COMPLETE
PUSCAS

0766 476 573 sau 0760 284 116
Sicrie, respete, cruci, coroane, lumânări, prosoape, batiste, baticuri.
Toaletare, cosmetizare, îmbălsămare decedați, capac frigorific.
Preluare decedați din spitale Sânnicolau Mare, Timișoara, etc.
Transport intern si internațional,
personal manipulare sicriu.
Sânnicolau Mare,
str. Calea lui Traian nr. 4
SICRIE începând cu

350 lei

publicitate

Primăria Dudeștii Vechi se modernizează.
Birou unic pentru relația cu cetățenii

Căsătorii
-

Decese

• Kalcsov Petru (n. 1930)

• Stoiov Petru-Pavel (n. 1936)
• Velciov Anasztazia (n. 1920)
• Pencov Ioan (n. 1927)
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