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Sediul consiliului local: 
Dudeştii Noi nr. 29, telefon 0256/378020,
fax 0256/378294;
Coordonate: 
45°50′21″ lat. N; 
21°06′02″ long. E;
Repere istorice:
-1332 -1337 - prima atestare documentară
în evidenţele papale (Berzenw, Beseno);
-1445 - satul se află în proprietatea familiei
Huni a de;
-1723-1725 - aşezarea apare pe harta ge -
nera lului Flo ri mund Mercy cu numele Bes -
se no va;
-1748 - sunt aşezaţi colonişti germani;
-până la acea dată documentele austri e ce
consemnau ca nume al aşezării terme nul
de Wallachei - Valahai - „Sat românesc”;
-1758-1760 - se stabilesc colonişti unguri;
-1770 - sunt aduse mai multe familii de co -
lo  nişti francezi;
-1848-1849 - au loc lupte între trupele revo -
luţionare maghiare şi cele imperiale, iar vic -
ti mele acelor confruntări sunt înmormântate
în ci mi tirul comunei; 
-1873 - se înfiinţează Primăria localităţii, nu -
mi tă la acea dată Beşenova Nouă;
-în acelaşi an este aleasă şi prima adminis-
traţie locală, prin vot secret;
-1915 - trupele germane construiesc pe pă -
şu nea comunală un hangar (Flieger halle)
pentru dirijabile (zeppeline);
-26 martie 1925 - s-a născut Anton Roşu
Andrei, violonist, şef de orchestră şi dirijor
(d.1982);
-1936 - Beşenova Nouă avea 601 case,
şcoală primară, cor mixt şi bărbătesc, casă
de păstrare, moară cilindrică;
-25 august 1946 - este inaugurat Căminul
Cultural „Înfrăţirea”;
-1945-1947 - familii de aromâni ori   ginare
din Cadrilater (Dobrogea) se aşa ză în sat;
-11 mai 1958 - se naşte poetul, editorul şi
publicistul Vasile Todi;
-1968 - comuna Beşenova Nouă este des-
fiinţată prin Legea nr. 2/1968 şi arondată co-
munei Becicherecu Mic, ca  Dudeştii Noi;
-comuna Dudeştii Noi a fost reînfiinţată în
ba  za Legii nr. 84/2004, prin desprinderea
de comuna Becicherecu Mic;
-09.2004 - apare publicaţia „Dudeşteanul”;
-09.2005 - sunt delimitate te ritorial şi admi-
nistrativ comunele Dudeştii Noi şi Beciche-
recu Mic; 
-2006 - se trece la o numerotare no uă a
străzilor şi a caselor: fie   care stradă pri meş -

te un nume propriu şi nu mere de ordine la
case;
-este finalizată alimentarea cu apă;
- are loc prima ediţie a cupei “Dudeşteanul”
la pescuit sportiv; 
-14.04.2007 - are loc Adunarea Generală a
Armânilor din România la care participă
peste 200 de machidoni;
-2007 - se instituie programul anual “Pro
Cultura” (proiectelor culturale din comună); 
-2008 - este închis deponeul comunal de
deșeuri, Dudeștii Noi fiind prima comună
din Timiș care face acest lucru;
--16.07.2009 - este inaugurat noul sediu al
primăriei;
-6.09.2009 - este deschisă Biblioteca comu-
nală;
-este finalizat sistemul public de alimentare
cu apă;
-2010 - primarul Alin Nica este numit rapor-
tor din par tea COR pentru Tur cia, Mace do -
nia, Cro a ţia; 
- 2012 - firma “Rus-Savitar” construieşte o
nouă fabrică de mobilier tapiţat care asi-
gură pentru început 115 locuri de muncă;
-2012 - s-a finalizat proiectul de introducere
a reţelei de canalizare;
-2013 - se instituie programul anual “Pro
Educaţia” (proiecte educaţionale);
-1.11.2013 - se deschide Serviciul Local de
Evidenţa Populaţiei (3200 de beneficiari );
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 3 179 persoane, din care:
- masculin = 1 585 persoane
- feminin = 1 594 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie  2013 =
858
Instituţii şcolare: Şcoală cu clasele I-VIII;
Grădiniţă; 
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
două; Farmacie uma nă;
Instituţii culturale: Cămin cultural; Bibli o -
tecă (2009);
Biserici: Ortodoxă: (1971); Romano-catoli-
că (1750-1751); Baptistă (1991)
Ruga: 26 octombrie - Sfântul Dumitru.
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MEMORIA FAMILIILOR DIN
DUDEŞTII NOI

La propunerea şi sub directa îndrumare a prof.
univ. dr. Otilia Hedeşan, Ovidiu Răzvan Pecican,
profesor de istorie la şcoala din Dudeştii Noi, a între-
prins în anul 2012  o mini-anchetă folclorică la nive -
lul comunei şi, împreună cu mai mulţi elevi din
clasele V-VIII, a reuşit să adune o serie de fotografii şi informa-
ţii care stau mărturie memoriei colective
a familiilor din sat. 
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Biserica romano-ca to li că
„Sfân tul Vendelin” (foto dreapta)
a fost construită în-tre anii
1750-1751. Cel mai cunoscut
preot al co mu nei du  pă 1944 a
fost Hans Schmidt, care a
păstorit co mu  nitatea între
anii 1958 şi 1980. Veche
este şi ca pela Ro chus din
ci mitirul catolic din lo ca lita te
(foto, stânga).

„Care este etimologia cu vântului Be şe-
nova?”, iată o întrebare care a stâr nit in te re -
sul unor oa meni de ştiin ţă. Să fie nu  mele lo-
calităţilor Be şe nova (Ve che şi Nouă) o do-
vadă a stabilirii în această parte de ţară a
bessilor de neam da  cic (tracic)? Dacă ar fi
aşa, în seamnă că e ade  vărat ceea ce învă-
ţatul ceh Wilhelm Toma schek spu nea în
lucrarea sa „Über die Bessen”, ti părită la
1880, că bessii erau traci care dincolo de
Bos for se numeau biti, iar capitala Bitiniei era
Troia, de unde se spune că era originar ne-
potul re ge lui Priam, cel care a plecat cu co -
răbii şi cu o mulţime de oa meni şi ar fi înte-
meiat oraşul Roma. Cele mai importante nu-
me ale is to riografiei europene arată că, de
fapt, nu mele locali tă ţi lor bănăţene Beşenova
(Ve che şi Nouă) ar veni de la cel al neamului

pece-negilor, un po por seminomad origi nar
din stepele Asiei Cen trale şi care vorbea o
limbă turcă. 

Denu mirea Beşenova ar fi venit în Banatul
de şes pe filieră unga ră-Besenyő-Becencik,
pece negii fiind însă numiţi bisseni, bessi, în
textele latine medie vale redactate în ţările
Euro pei Centrale. Pe seama bessilor este
pus d eunii istorici şi tezaurul din piese de aur
de la Sânnicolau Mare descoperit în anul
1799 şi păstrat la „Kunst  historisches Muse-
um” din Viena.

În cel de-al doilea război mondial, 37 de
şvabi din Beşenova Nouă au luptat în Ar mata
Română, iar alţi 83 în Armata Ger mană
(Wer  macht). În ianuarie 1945, 297 de localni-
ci, bărbaţi şi femei de orgine germană, au
fost deportaţi în Rusia la mun că forţată, iar
68 de persoane au ajuns în mi nele din Ucrai -
na. În luna iulie a aceluiaşi an are loc co lo -
niza rea primei familii de români în co mu nă.

Înce pe colectivi zarea, iar între anii 1951-
1956 sunt de por tate 62 de familii de şvabi în
Bă ră gan. 190 de deportaţi se întorc acasă,
însă 22 nu o vor mai face niciodată. În anul
1962 tră iau deja în vechea aşezare şvă beas -
că 1 200 de români, alături de 1 280 de ger-
mani. Azi, în reînfiinţata co mună Dudeştii Noi
mai sunt foarte puţini şvabi. 

BEŞENOVA, 
SORA TROIEI?

AU LUPTAT ÎN ARMATA ROMÂNĂ

Dudeştii Noi, vedere aeriană - 2009

PATRIMONIU:
În anul 1834 în satul Be -

şenova Nouă se construieş -
te clădirea în care va func -
ţio na  nouă școală şi ca re 
s-a păstrat până azi.
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VIOLONISTUL ANTON ROŞU ANDREI
S-a născut la 26 martie 1925 în localitatea Dudeştii Noi. A urmat şcoala germa -

nă din lo calitate, a luat lec ţii de vioară de timpuriu,  întâiul îndrumător adevărat fiin-
du-i tatăl său, Cră ciun Anton. La 20 de ani îşi fa ce pri ma formaţie, pe care o con-
duce ca şef de orchestră şi dirijor. Concertează în tre anii 1958-1959 în Bulgaria,
la Sofia, revine la Ti mi şoara şi cântă la Restaurantul „Lloyd” (1960). A pa re pe
scenele de es tradă din Bucureşti (1963), apoi la Braşov şi Predeal. Genul abor-
dat era café-concert, jazz, muzică uşoa ră şi  populară româ neas că, sârbească,
ma  ghia ră sau germa nă. În anul 1958 în registrează la Radio Timi şoara melodii populare bă năţene
care in tră în fo noteca de aur a in stituţiei, iar în anul 1963 în re  gis trează la Bu cureşti cu dirijorul Sile
Vi şan. Ultimul turneu îl face în Franţa, în anul 1978. Se retrage la Ti mişoara şi va cân ta  la restau-
rantul  „Grădina bănăţeană”. A trecut la cele veşnice  în anul 1982. 

În perioada anilor 1945-1956, în Ro mânia populară,  printre
„duşmanii de clasă” ai bolşevicilor s-au nu mă rat şi machedonii
veniţi la Beşe nova Nouă după cel de-al doilea război mondial.
Tudor Pun dichi s-a născut la 20 ianua rie 1899 în locali ta tea Cândrovu, Grecia. În 1925 pleacă din
Grecia, fiind colonizat cu fa milia în comuna Bu biuc, Durostor, în Cadri laterul românesc, unde a
primit 10 ha de teren arabil. În 1940, România este obligată să cedeze Bulgariei Cadrilaterul, iar fa -
mi lia Pun dichi, în urma schimbului de popu laţie dintre cele do uă ţări, s-a mutat în comuna Mihail
Ko  găl ni cea nu, ju deţul Con stanţa. În anul 1947, ace e aşi familie a ajuns în Beşe nova Noua (azi Du -
deştii Noi), membrii familiei fiind înre gis traţi în arhiva primăriei ca şi co lo  nişti, la fel ca şi re fu   gi a ţii ba -
 sa   ra beni sau bucovineni din fosta URSS. De altfel, şvabii bănăţeni îi numeau pe macedoneni, nu
cu foarte multă simpatie, tot co lo nişti, având în vedere faptul că ar mâ nii au fost a şe zaţi cu for ţa de
au torităţi în ca sele ger   manilor din Ti miş între anii 1945-1947, pri   mind şi pă mân turile acestora, câte
cinci hectare de familie. Tocmai acele cinci hecta re au făcut ca Tudor Pun dichi să fie cata logat de
co  munişti drept chiabur, el şi ai lui fiind dis locaţi (deportaţi) în localitatea Mă zăreni, în fosta Regiune
Ga  laţi, în baza Ordinului de de portare din 1951, care pre vedea, între altele, două ca tegorii distincte
de co mu nităţi care urmau a fi dislocate în Bărăgan: a) cei originari din Basarabia şi stabiliţi pe terito -
riul României după 1 iunie 1940; b) cei de origi ne macedo nea nă (cazul armânilor din Dudeştii Noi).

ADUŞI ÎN BANAT, 
DISLOCAŢI ÎN BĂRĂGAN

MONUMENTUL LUI TAJO
Din anul 2008 comuna Dudeştii Noi are una dintre cele mai orig-

inale forme de a anunţa drumul spre centrul locali tăţii: un monument
realizat de artistul plastic timi şorean Iosif Tasi. Iluminată noaptea,
lucrarea atrage atenţia auto mobiliştilor, care opresc să se pozeze
alături de ingeni oasa construcţie din piatră a maestrului Tasi, cel care a
fost profesor la şcoala gimnazială din comună. 

OMUL SPECTACOL
În 26 februarie 1948, s-a născut la Dudeştii Noi Moni Bordeianu, într-o familie mixtă
(mama şvăboaică, tata român, învăţător). În 1950 familia Bordeianu se stabileşte la
Timişoara, pe strada Gh. Doja, nr. 10. La 14 ani, Moni  începe să cânte la chitară.
Prin Petru (Petea) Umanschi ajunge să cânte (chitară şi voce) la formaţia Uzinei
de baterii (Elba) din oraş, unde îi întâlneşte  pe Pilu Ştefanovici (tobe),  Peter

Wertheimer (sax.), Paul Weiner (pian) şi Harry Coradini
(voce). În 1961 îl cu-noaşte pe Nicu Covaci şi, împreună cu Kamocsa
Bela şi Claudiu Rotaru, pun bazele formaţiei Sfinţii, devenită apoi
Phoenix. Trupa i-a adus lui Moni Bordeianau celebritate: turnee, premii,
muzică de film, discuri de vinil, înregistări la radio (prima în 1964) şi tele-
viziune.  Vremuri, Canarul,  Floarea stâncilor,  Nebunul cu ochii
închişi, sunt melodii legate de numele lui Moni Bodeianu...
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