Dragi femei din comuna Becicherecu Mic, sărbătorile începutului de
martie, ale începutului primăverii, îmi oferă prilejul de a mă adresa
dumneavoastră. Vă adresez, aşadar, cu acest prilej, gândurile mele
bune, împreună cu urarea să aveţi parte de tot ce e mai frumos, acum,
de 1 şi 8 martie. Sunt zile în care sărbătorim femeia în toate
ipostazele ei, de bunică, mamă, soţie, soră sau prietenă.
Sunt momente în care trebuie să le mulţumim pentru că ne sunt
alături şi ne fac viaţa mai frumoasă.
La mulţi ani!
Raimond-Ovidiu RUSU, primarul comunei Becicherecu Mic

Viceprimarul Adrian Silviu Gherasim şi consilierii locali Dumitru
Prohap, Lucian Grigore Cristea, Anca Stela Ezaru, Mihail Iager,
Karin Lauer, Lavinia Olivia Lazarov, Doru Magopăţ, Gheorghe
Muşat, Sandu Sorinel Glujdea şi Sorin Gîţan le urează tuturor femeilor
comuna Becicherecu Mic, cu ocazia zilelor de 1 şi 8 martie, un sincer

La mulţi ani!
şi să aibă parte de o primăvară minunată.
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I n v est i ţ i i m aj o re p en t ru
de z v o l ta r e a c o m u n e i
B eciche recu Mic

Realizări 2015, proiecte pentru 2016

Anul 2015 a fost cel mai bun, din
punct de vedere al realizărilor, din primul meu mandat de primar. Mă bucur
că foarte multe proiecte pe care le-am
început în anii anteriori au dat primele
roade în anul 2015 şi sunt fericit să vă
anunţ că în anul 2016 vom avea, împreună, şi mai multe realizări, urmând
a se finaliza proiecte foarte importante
pentru viitorul comunităţii noastre.
În anul care a trecut am finalizat trei
proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă:
- Asfaltarea străzii Dimitrie Ţichindeal, pe măsura 3.2.2. (valoare de
276.261,82 lei);
- Pietruirea a două drumuri de exploatare agricolă, pe măsura 1.2.5.
(valoare de 286.893 de lei);
- Achiziţionarea unui buldoexcavator
multifuncţional (valoare de 406.100 lei).

Nu în ultimul rând, vreau să amintesc la capitolul realizărilor anului
2015 încheierea lucrărilor la şcoala
nouă şi darea acesteia în folosinţă, în
prima zi a anului şcolar 2015-2016.
Şcoala reprezintă o investiţie extrem
de utilă pentru întreaga comunitate.
Am spus, în repetate rânduri, că tinerii reprezintă comoara noastră cea
mai de preţ.
În timpul primului meu mandat de
primar am acordat mereu o importanţă
deosebită şcolii şi la tot ce ţine de
crearea unor condiţii optime pentru ca
tinerii noştri să se educe şi să se formeze ca oameni.
Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic
- continuare în pagina 3 -

Marele cărturar
Dimitrie
Ţichindeal
va avea un bust
de bronz în
curtea şcolii din
Becicherecu Mic
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Nici o primăvară fără pomi

Până vineri se mai depun cereri pentru pomii fructiferi

Pentru al patrulea an consecutiv, primarul comunei noastre,
domnul Raimond Ovidiu Rusu, acordă, cu titlu gratuit, câte doi
pomi fructiferi pentru fiecare gospodărie. Pentru acest lucru, sunteţi rugaţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Becicherecu Mic,
până în data de vineri, 4 martie inclusiv, pentru a completa talonul
cu soiurile dorite de pomi fructiferi.
Pomii fructiferi vor fi distribuiţi cetăţenilor începând de miercuri, 9 martie, de la ora 8:30. Vă aşteptăm!

2

Din agenda
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Hotărârea nr. 12 din 1 februarie 2016
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul
2015 în cuantum de 464.162 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor
din secţiunea de dezvoltare a bugetului local din anul 2016;
Hotărârea nr. 13 din 1 februarie 2016
privindaprobareabugetuluilocalalcomuneiBecicherecuMicpentru anul 2016;
Hotărârea nr. 14 din 1 februarie 2016
privindaprobareaîncheieriiunuicontractdeasocierecuCSNouva
Mama Mia Becicherecu Mic, pe perioada 01.02.2016 – 30.06.2016;
aprobarea alocării sumei de 30.000 lei în vederea susţinerii activităţii
clubului sportiv pentru perioada 01.02.2016 – 30.06.2016;
Hotărârea nr. 15 din 1 februarie 2016
privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul
2016;
Hotărârea nr. 16 din 1 februarie 2016
privind aprobarea modificării titularului contractului de închiriere
pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă nr.3720 din 15.06.1999
prin înlocuirea domnului Păstrăvanu Gheorghe cu doamna Szucs
Ilonka;
Hotărârea nr. 17 din 29 februarie 2016
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a cadrelor
didactice ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal”– Becicherecu
Mic pentru luna ianuarie anul 2016;
Hotărârea nr. 18 din 29 februarie 2016
privind aprobarea contuluideexecuţie albugetuluilocalpetrimestrul IV – anul 2015;
Hotărârea nr. 19 din 29 februarie 2016
privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile aflate
înproprietateacomuneiBecicherecuMicconformproiectuluiîntocmit de U.S.A.M.V.B.Timişoara;
Hotărârea nr. 20 din 29 februarie 2016
privindaprobareaprelungiriicontractuluideînchirierenr.3720din
15.06.1999,încheiatîntrecomunaBecicherecuMicşidoamnaSzucs
Ilonka, pe o durată de 5 ani, pentru preţul anual de 3 lei/mp.;
Hotărârea nr. 21 din 29 februarie 2016
privind aprobarea modificării titularului contractului de închiriere
pentrusuprafeţelecudestinaţiedepajiştinr.2192din01.04.2016prin
înlocuirea domnului Negrea Gheorghe cu domnul Negrea Florian;
Hotărârea nr. 22 din 29 februarie 2016
privind aprobarea rectificării suprafeţei imobilului înscris în CF
nr.403082, nr.cad. 985 – 986/a/2/b, prin modificarea suprafeţei de la
990 mp înscrişi în Cartea Funciară, la 1005 mp;
Hotărârea nr. 23 din 29 februarie 2016
privind aprobarea transferului dreptului de concesiune al domnului Maruşca Flore asupra suprafeţei de 250 mp din terenul intravilan
înscrisînCFnr.403082,nr.cad.985–986/a/2/bcătresoţiiJuravleGică
şi Juravle Sanda Mihaela; Consiliul Local Becicherecu Mic aprobă
transferul diferenţei suprafeţei de 755 mp din terenul intravilan înscris în CF nr.403082,nr.cad.985 – 986/a/2/b către soţii Juravle Gică
şi Juravle Sanda Mihaela;
Hotărârea nr. 24 din 29 februarie 2016
privind aprobarea trecerii în domeniul privat al imobilului identificat cu nr.cad. 559/1/111, înscris în CF nr.402069 – Becicherecu Mic;
aprobarea diminuării suprafeţei imobilului identificat cu nr.cad.
559/1/111,înscrisînCFnr.402069–BecicherecuMic,delasuprafaţa
de 10436 mp (suprafaţa din acte) la suprafaţa de 9035 (suprafaţa rezultată din măsurători); aprobarea dezlipirii terenului identificat cu
nr.cad.559/1/111,înscrisînCFnr.402069–BecicherecuMicîndouă
loturi cu suprafeţe diferite;
Hotărârea nr. 25 din 29 februarie 2016
privind dezlipirea terenului intravilan înscris în CF nr.403801 în
trei loturi cu suprafeţe egale;
Hotărârea nr. 26 din 29 februarie 2016
privind desemnarea reprezentanţilor comunei Becicherecu Mic în
cadrul comisiei de selecţie a dosarelor şi în cadrul comisiei de contestaţie pentru ocuparea postului de administrator al SC Aquatorontal
SRL;
Hotărârea nr. 27 din 29 februarie 2016
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic
pentru trimestrul I anul 2016;

R e g i mu l d e d e ţi n e re
a câ inil or per icul oşi
s a u ag re s i v i

Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2002
republicată în anul 2014

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin
câini periculoşi se înţeleg câinii aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum
urmează:
a) categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi
prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit
Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;
b) categoria a II-a: câinii din rasele American
Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff,
Ciobanesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.
Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor
periculoşi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
c) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.
Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor periculoşi au obligaţia să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică
Internaţională, şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în
imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”, printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel
puţin 15 x 25 cm.
Neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a
măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, dacă atacul a avut loc,
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.
Introducerea în ţară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la categoria I constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendă.
Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Ridicarea câinilor în vederea confiscării se face de către poliţie, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult
două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
Câinii prevăzuţi la categoria I vor fi cazaţi în adăposturile Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în vederea plasării lor în grija organizaţiilor pentru
protecţia animalelor, care vor proceda conform reglementărilor proprii.
Măsura confiscării constă în capturarea, transportarea şi păstrarea câinelui în
adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Măsura se dispune
în condiţiile legii de către agentul constatator şi se execută de către personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens.
Nu constituie infracţiune faptele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă
dacă victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de câine ori dacă intervenţia câinelui a fost determinată de apărarea proprietarului sau a deţinătorului temporar, victimă iminentă
a unei infracţiuni de violenţă săvârşite împotriva sa.
Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui
animal domestic;
b) neanunţarea la poliţie a pierderii sau a decesului câinilor prevăzuţi la categoria I şi II, de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de
48 de ore de la constatare;
Contravenţiile prevăzute se sancţionează cu amendă: de la 100 lei la 3.000 lei.
Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferinţă nejustificată ori
îl provoacă la reacţii agresive constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1.000 lei la 2.000 lei.
În cazul în care proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui provocat este absolvit de orice răspundere.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii poliţiei sanitare veterinare şi de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Agent şef adjunct de poliţie
Alin CÎRNARIU
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I nv e s ti ţi i m a jo re p e n tr u d e z v o l ta r e a
co mun ei Be cich er ecu Mic

Realizări 2015, proiecte pentru 2016

- continuare din pagina 1 -

În 2016 se vor concretiza următoarele proiecte
de investiţii:
- Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
(PNDL) comuna noastră va beneficia de proiectul
„Modernizare străzi în comuna Becicherecu
Mic”, ceea ce înseamnă asfaltarea a 14 străzi, investiţie în valoare de 7.456.839 lei, pentru care
deja s-a şi efectuat licitaţia, iar într-un timp relativ scurt vom obţine inclusiv autorizaţia de construire cu toate avizele necesare. Lucrările vor
începe în vara acestui an şi se vor finaliza până la
sfârşitul anului 2018, conform contractului semnat cu Ministerul Dezvoltării. Străzile cuprinse în
proiect sunt: Bujorului, Fântânii, Stufului, Izvorului, Biserica Românească, Nufărului, Nucului,
Chertiz, Salciei, Morii, Câmpului, Agronomului,
Trandafirului şi Preot Lazăr Babeu. Aceste străzi
vor fi asfaltate, se vor reface podeţele, şanţurile
pluviale, precum şi accesele spre gospodăriile
cetăţenilor.
- Se va finaliza asfaltarea Drumului Judeţean
Becicherecu Mic – Dudeştii Noi – Sânandrei. Termenul de realizare a proiectului este luna iunie a
acestui an, conform contractului încheiat de Consiliul Judeţean Timiş cu executantul.
- Împreună cu comuna Dudeştii Noi s-a depus
un proiect, „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze
naturale în comunele Becicherecu Mic şi Dudeştii
Noi”, la Ministerul Energiei, privind racordarea
la gaz metan a celor două localităţi, cu alimentare
din magistrala Arad – Timişoara, de la Sânandrei,
proiect care se află în faza de licitaţie publică în
vederea desemnării concesionarului. Lucrările
vor începe, de asemenea, până la sfârşitul anului
2016, şi au o valoare estimativă de aproximativ
3,2 milioane lei (32 de miliarde de lei vechi).
- În luna martie, tot împreună cu comuna
Dudeştii Noi, în urma înfiinţării Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Torontal” şi înfiinţării SC „Aquatorontal” SRL, care se va ocupa de
administrarea reţelelor de apă şi canalizare din
cele două comune, se va depune proiectul „Înfiinţare reţea de canalizare menajeră în comuna Becicherecu Mic, canal de legătură între
Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi şi extindere staţie de epurare în comuna Dudeştii Noi, judeţul
Timiş”, pe fonduri europene, submăsura 7.2., în
valoare de două milioane de euro plus TVA. Acest
proiect va demara până la sfârşitul anului în curs.
- Parcurgerea ultimelor etape ale proiectului
„Construire Aşezământ Cultural «Dimitrie
Ţichindeal» în comuna Becicherecu Mic”, depus
la Compania Naţională de Investiţii (CNI). Urmează organizarea, de către CNI, a licitaţiei pentru desemnarea executantului, precum şi
demolarea vechiului Cămin Cultural şi începerea
lucrărilor, sperăm, tot în acest an.
- S-au alocat sume importante din bugetul local
pentru pietruirea străzilor, decolmatarea şanţurilor
şi podeţelor, precum şi pentru amenajarea de noi
canale şi şanţuri de desecare pe raza localităţii. De
asemenea, s-au alocat fonduri pentru extinderea reţelei de trotuare, în urma numeroaselor solicitări

venite din partea cetăţenilor. Totodată, s-a cuprins
în bugetul pe anul 2016 suma de 300.000 de lei
pentru electrificarea PUZ-ului nord-est (Balta de
agrement „Bujorul”).
Iată, deci, o parte dintre proiectele care se află
în curs de finalizare, care vor începe în acest an şi
urmează să se încheie fie în 2016, fie în anii
următori.
În încheiere, nu aş putea să nu amintesc faptul
că în luna aprilie a anului 2013, fiind sufocaţi, ca
administraţie, de atâtea datorii şi penalităţi, am
luat un credit de peste 888.000 de lei (8,88 miliarde de lei vechi) pentru achitarea cât mai urgentă a unei părţi din aceste datorii acumulate de
fosta administraţie şi pe care nu aveam cum să le
reeşalonez. Acest credit avea termenul scadent în
luna aprilie 2017, dar, spre satisfacţia mea şi sper
că şi a dumneavoastră, vă anunţ că în luna februarie a acestui an (cu mai bine de un an înainte,
aşadar) am achitat integral împrumutul, comuna
noastră fiind în acest moment una dintre puţinele
unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş,
sau poate chiar din ţară, fără datorii. Cu riscul de
a mă repeta, trebuie să spun că de la începutul
mandatului meu, din luna iunie 2012, şi până la
sfârşitul anului 2014, administraţia pe care o conduc a avut de plătit peste 3,3 milioane lei (33 de
miliarde de lei vechi) reprezentând datorii şi penalităţi moştenite de la fosta administraţie.
Sufleteşte sunt împăcat că m-a ajutat Dumnezeu să scap comuna de datorii, ceea ce ne-a oferit şansa de a accesa, fără nici o restricţie, fonduri
europene nerambursabile, pentru că, din anul
2014, nemaiavând datorii, am devenit eligibili.
Astfel, am reuşit să încep să îmi onorez promisiunile făcute locuitorilor comunei noastre în
campania electorală din anul 2012.
Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic
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Di mi t r i e Ţ i c h i n d e a l –
19 8 de a n i d e la m oar te

Dimitrie Ţichindeal (n. 1775, Becicherecu Mic – d.
20 ianuarie 1818, Timişoara) s-a născut în familia
preotului Zaharia şi a urmat studiile la şcolile sârbeşti
din satul natal şi din Timişoara, acolo unde s-a
familiriazat cu limba sârbă şi germană. Odată terminate studiile, devine învăţător la Belinţ (1794), iar mai
apoi la Beregsău şi mai apoi inspector şcolar: „de la
Cr. Direcţie pentru vizitaţia şcoalelor rânduit”. În anul
1801 urmează cursurile clericale la Timişoara,
avându-i profesori pe Pavel Kenghelaţ şi Mihail RoşuMartinovici. Pe cei doi dascăli Ţichindeal i-a descris
laudativ astfel: „Dumnezeirea a bine voit a trimite
nouă mai vârtos însă preoţimei noastre luminarea cea
trebuincioasă şi isbăvirea de nebunii şi de credinţi
deşarte, prin preacinstitul, înalt învăţatul Pavel Kengelaţi, arhimandritul mănăstirei S. George şi doctor în
sfânta teologie, în reşedinţa episcopească a Timişorii.
Acesta din destul vrednic de laudă bărbat din dumnezeiască grădină a cules florile acele, pe care prorocii
şi apostolii şi cei mai slăviţi ai tuturor popoarelor învăţători cu înţelepciunea lor le-au sădit; iar nouă spre
buna mirosire a faptelor bune şi spre luminarea minţii
prin noi le sădeşte şi ni le împărtăşeşte. Iară a doua
prin mult făcătoriul de bine Mihail Martinovici, tâlcuitorul teologiei în reşedinţa episcopească a Timişorii”.
După ce termină, în 1802, seminarul teologic din
Timişoara se întoarce în satul natal şi devine învăţător,
apoi preot. În 1802 a tipărit la Buda o traducere din
limba sârbă după Dositei Obradovici: „Sfaturile
înţelegerii celei sănătoase prin bine înţeleptul Dositei
Obradovici întocmite iară acum întăia dată întoarse
despre limba sârbească şi întru acest chip în limba
daco-românească aşezate”, iar în anul 1808 publică
alte două traduceri — „Adunare de lucruri moraliceşti
de folos şi spre veselie, prin Dositei Obradovici întocmită, iară acum în limba daco-românească traduse”
şi „Epitomul sau scurte arătări pentru sfânta biserică,
pentru veşmintele ei şi pentru dumnezeiasca Liturghie
care se săvârşeşte într-însa, aşişderea şi pentru preotul
şi slujitorul lui Dumnezeu”.
În 1805 participă la campania împotriva lui
Napoleon în calitate de confesor militar.
La 29 iunie 1807, din calitatea de preot paroh al Becicherecului Mic, împreună cu protopopul Ştefan

Atanasievici al Lugojului, protopopul Gheorghe
Petrovici din Belinţ şi preotul Petru Popovici din
Bocşa îi prezintă o petiţie împăratului Francisc I, în
numele tuturor românilor din Banatul Timişan, prin
care susţineau drepturile românilor şi stăruie pentru
cultura naţională românească, izgonită prin stăpânirea
exclusivă a clerului sârb patronat de Mitropolia de la
Carloviţ, argumentând vechimea elementului românesc prin vechimea elementului romanic şi susţinea
numirea unui director român peste şcolile româneşti
din Banat în locul răposatului director Dimitrie Şte-

fanovici. Ei cer să se numească: „... un bărbat învăţat,
cu caracter moral, care să cunoască temeinic limba
românească (...) care să delăture piedicile creşterii
tinerimii române, ca această tinerime la timpul său, luminată fiind prin şcoală, să şteargă opinia greşită ce
s-a format despre poporul român; un bărbat, care să
trezească virtuţile strămoşeşti în neamul nostru, care
virtuţi nu s.au stins, ci stau numai înăbuşite din pricina educaţiunii neglijate, ca astfel urmaşii spre cel mai
mare folos al binelui public, să fie adevăraţi Români”.
Petiţia a fost probabil înmânată personal împăratului cu ocazia vizitei acestuia la Timişoara în anul 1807.
Înfiinţându-se în noiembrie 1812, la Arad, o „shoală
preparandă sau pedagoghicească a naţie româneşti”,

Ţichindeal a fost numit profesor de învăţătura legii sau
catihetă.
În toamna anului 1813, episcopul greco-catolic
Samuil Micu de la Oradea a trimis profesorilor
Preparandiei arădene un concept de petiţie prin care
românii ortodocşi din Eparhia Aradului să solicite împăratului numirea unui episcop român după moartea
episcopului Pavel Avramovici. Ţichindeal a făcut
greşeala de a arăta această petiţie unui asesor comitatens de la Arad, astfel mitropolitul a aflat de existenţa ei şi a făcut tot posibilul să o împiedice. În
primăvara anului 1814, Ţichindeal a înmânat personal
împăratului petiţia „Supplex Libellus Valachorum diocesis Aradiensis Francesco I-o collata mense iulii
1814”.
În 1814 îi apare la Buda „Filosoficeşti şi politiceşti
prin fabule moralnice învăţături. Acum întâia oară
culese şi într-acest chip pe limbă românească întocmite”, o traducere după acelaşi luminat sârb,
Dositei Obradovici. În luna iunie a aceluiaşi an este
revocat din funcţia de profesor, deoarece se afla, împreună cu Moise Nicoară şi C. Diaconovici-Loga, în
fruntea unei acţiuni pentru numirea unui episcop
român la Arad, care ar fi putut sprijini revendicările
naţionale ale românilor şi organiza viaţa culturală în
Banat. Autorităţile îi confiscă fabulele, sub acuzaţia
că s-ar ridica contra constituţiei împărăţiei. Totuşi,
reuşeşte să mai funcţioneze la Arad până în iunie
1815. Plângerea înaintată la împărat, la Viena, nu a
avut nici o urmare.
Ţichindeal a fost acuzat că alături de C. D. Loga
agită preoţii din diacezele Vârşeţ, Arad şi Timişoara
prin propagarea naţionalismului românesc. De asemenea, relaţia apropiată a lui Ţichindeal cu episcopul
greco-catolic Samuil Micu i-a facilitat ierarhiei sârbe
să creeze nedumeriri în rândul românilor ortodocşi. A
fost acuzat că la un examen „lunar din doctrina religiunii”, pe vremea când activa la Preparandie, a
susţinut că papa Romei este şi trebuie să fie capul
văzut al întregii biserici creştine.
Se retrage în satul său natal, iar în toamna anului
1817 se îmbolnăveşte grav. La 20 ianuarie 1818 se
stinge din viaţă la vârsta de numai 43 de ani, într-un
spital din Timişoara. Este îngropat în satul său natal,
Becicherecu Mic, conform dorinţei sale.

Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţături...

Vulpea şi tăietorul de lemne

Vulpea, fugind de vânători, a alergat la coliba unui
tăietor de lemne, rugându-l cu umilinţă să-i dea voie
să se ascundă în coliba lui. Acesta îi dădu voie. Nu
mult după aceea, iată că sosiră şi vânătorii, care l-au
întrebat pe tăietorul de lemne:
- Moşule, n-ai văzut cumva să fi fugit vreo vulpe
pe aici?
Iar acesta a răspuns că nu a văzut nimic, însă cu
degetul arăta către colibă. Vânătorii n-au priceput
semnul, ci alergară mai departe.
Atunci vulpea, care văzuse toate acestea, îndată
după ce s-au îndepărtat vânătorii, a ieşit din colibă şi
a plecat. N-a spus nici „mulţumesc”, nici „rămâi cu
Dumnezeu”. Tăietorul de lemne începu a o ocărî
pentru asemenea nemulţumire, însă vulpea i-a răspuns:
- De ţi-ar fi fost degetul asemenea cu gura, ţi-aş fi
ştiut şi eu mulţumi. Pentru ce ai făcut, nimic nu ţi se

cade, căci în zadar ţi-e binele, dacă te-ai făcut de să-i înfrunte zicând:
- Au poate că doară gândiţi ca aici să vă săturaţi?
ruşine.
Leşinaţilor! Că eu nu pot face să nu vă chem, dar voi
puteţi face să nu veniţi.
O, de ar intra acest obicei şi între ai noştri cei de
Aşa trebuie făcut tuturor celor care nu fac binele acum români, care, din orbirea credinţei deşarte,
întreg şi cumsecade, pentru că toţi zic:
prăznuiesc sărăcindu-se de multe ori pe sine, numai
- Ori ajuţi până la capăt, ori te lasă.
umplându-şi traistele, din care dăraburi îşi hrănesc
El face, el strigă – în deşert îi este osteneala. Face porcii şi altele. Să urmeze acestui moş Stanciu şi, îmca unii dintre popi: când slujesc, pomenesc pe mai preună cu dânsul, să strige:
marii satului, apoi, cum ies din biserică, se duc cu ei
- Eu v-am chemat, iar voi puteţi face să nu veniţi.
la birt.
Nu mă iubi numai cu cuvântul, fiindu-ţi mintea în
Acolo, şezând împreună cu dânşii, îi întreabă:
altă parte, zice bătrânul Teognid.
- Auzit-aţi cum v-am pomenit astăzi, pe toţi care
Mulţumirea e frumos lucru, şi bun, şi se naşte din
sunteţi aici, să fiţi anatema şi procleţi.
inima cea de neam bun. Greşelile aproapelui nostru
Ba încă să auzim şi ce făcea bătrânul (care şi pre trebuie să le trecem cu vederea, căci toţi suntem sulup l-ar fi înghiţit) moş Stanciu, care nu chema oa- puşi greşelilor, iar binele ce ne-a fost făcut să nu-l
menii la altceva, când prăznuia, numai să-i suduie şi uităm niciodată.

Învăţătură
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M a r e l e c ă r t u r a r D i m it r i e Ţ i c hi n d e a l v a a v e a u n
b u s t d e b r o n z î n c u r t e a şc o l i i d i n B e c i c h e r e c u M ic

Familia Rusu, reprezentată de Raimond-Ovidiu
Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, a avut
iniţiativa de a realiza un bust al marelui cărturar Dimitrie Ţichindeal, fiu al localităţii, care urmează să
fie amplasat în curtea Şcolii Gimnaziale „Dimitrie
Ţichindeal”.
„Dimitrie Ţichindeal – ne spune Raimond-Ovidiu Rusu – este cea mai mare personalitate pe care
a dat-o comuna noastră. Cărturar, preot, dascăl şi,
deopotrivă, luptător pentru drepturile bănăţenilor şi
românilor, Ţichindeal s-a făcut cunoscut nu doar ca
o figură marcantă a acestei zone geografice, ci ca un
adevărat patriot al neamului românesc. «Ce n-aş îndrăzni eu
pentru binele neamului meu»,
un citat din Ţichindeal, este
motto-ul după care m-am ghidat mereu, cuvinte ce apar pe
frontispiciul ziarului local «Pescăreţul Mic» şi care s-au transformat într-un motto al
localităţii întregi. Iată de ce am
considerat că realizarea unui
bust în bronz al marelui nostru
înaintaş se impune cu prisosinţă, mai ales că şcoala din comună poartă numele lui
Dimitrie Ţichindeal, care a fost,
la rândul său, un dascăl dedicat
misiunii de a deschide minţile
copiilor bănăţeni spre ştiinţă şi
cunoaştere”.
„Ţichindeal Gură de Aur”,
cum îl numea poetul naţional
Mihai Eminescu în poemul „Epigonii”, va fi reprezentat în bronz de unul dintre cei mai renumiţi şi
apreciaţi sculptori din Timişoara, maestrul Aurel
Gheorghe Ardeleanu. Renumitul sculptor este autor
a peste 50 de lucrări – monumente şi statui –, cu predilecţie busturi. A expus, în afara ţării, în Portugalia
şi Serbia, iar în ţară – la Arad, Reşiţa, Lugoj, Făget,
Sânnicolau Mare, Timişoara, dar şi în alte localităţi.
Am stat de vorbă cu domnia sa despre această lucrare, din dorinţa de a afla, în avanpremieră, cum
anume s-a gândit să-l imortalizeze pe preotul, învă-

ţătorul şi patriotul român Dimitrie Ţichindeal.
„La solicitarea expresă a domnului primar Raimond-Ovidiu Rusu, ne spune sculptorul, am început să lucrez la bustul cărturarului Dimitrie
Ţichindeal. Auzisem de Dimitrie Ţichindeal din binecunoscutele versuri eminesciene. Apoi, m-am
apropiat de el, să spun aşa. M-au fascinat forţa şi vitalitatea lui, pentru că, trebuie să vă spun, artistul
trăieşte luni la rând în anturajul celui portretizat.
Munca unui sculptor, creaţia plastică implică şi o
anume sihăstrie, o însingurare... Arta devine uneori
extrem de complexă, îţi transmite o înfrigurare şi o
încercare de pătrundere, de
înţelegere a celui portretizat.
Eu nu impun un anumit personaj agreat de mine, ci fac o
analiză iconografică şi o analiză a textelor celui portretizat. Vrei, nu vrei, arta te face
filozof. Trebuie să-ţi răspunzi propriilor întrebări şi
să treci peste propriile nelinişti, dar, în acelaşi timp, trebuie să-ţi stăpâneşti extazul”.
Despre lucrarea care va fi
amplasată în comuna natală
a lui Dimitrie Ţichindeal, artistul Aurel Gheorghe Ardeleanu ne spune: „Dimitrie
Ţichindeal mi-a venit, cum
se spune, mănuşă. M-au impresionat forţa şi vigoarea
lui. A fost un luptător sub
cruce şi pană, dar luptător în
spiritul românismului. El trebuia să reprezinte epoca
în care a trăit, dar şi omul de cultură al acelui timp,
pentru că era învăţător şi preot. Câteodată, preotul
şi dascălul erau în acelaşi personaj, acelaşi om care
trebuia să răspundă prezent acelor vremi şi acelor
locuri. Cu atât mai mult în mediul rural. El era făclia
spirituală a acelui loc. Eforturile şi sugestiile lui erau
demne de urmat”.
Referitor la bustul marelui cărturar, artistul ne
spune că a mers pe trei simboluri principale: cartea,
pana şi crucea, „armele” intelectualului acelor

vremi. „Am lucrat vreme de peste trei luni la bust şi
încă mai sunt detalii. Săptămâna viitoare, bustul va
pleca spre turnătorie, iar, din câte ştiu, dezvelirea va
avea loc undeva în luna mai”.
Sculptorul Aurel Gheorghe Ardeleanu revine la
lucrarea sa şi precizează: „M-a impresionat profund
personajul Dimitrie Ţinchideal: ţinută, demnitate,
forţă lucrativă. Am încercat să adun într-un întreg
nu forţa brută a luptătorului, ci forţa spiritului, care
este şi el o armă, uneori chiar mai de temut. Luptătorul cu pana poate fi mai de temut decât luptătorul
cu spada şi aşa reiese din iconografia vremii, pentru
că Dimitrie Ţichindeal este arhetipul de luptător...
După cum am mai spus, «sihăstria» cu Ţichindeal
m-a apropiat de el, m-a făcut să-l cunosc şi mi-a dat
puterea şi înţelepciunea să-i scot în evidenţă forţa şi
vigoarea, atribute care-l caracterizează”.
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Leoaica şi vulpea

Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţături...

Leul şi ursul

Laul şi ursul au pornit prin pădure, căutând ceva
de mâncare, pentru că erau flămânzi. Au întâlnit un
cerb tânăr şi gras, pe care, unul de-o parte, celălalt de
altă parte, lesne l-au prins şi l-au omorât.
După aceea, voind să-l împartă în două, fiecare
socotea după stomacul său gol că jumătate îi e puţin,
pentru că fiecare dorea cerbul întreg.
Aşadar, au început, pe lângă cerb, să se bată şi să
se zgârie, până când, slăbiţi, au căzut la pământ.
Vulpea, văzându-i pe leu şi pe urs zăcând, încet,
s-a apropiat şi a tras cerbul, dispărând cu el.
Văzând aceasta, leul şi ursul au început să se
plângă, abia mişcându-se:
- Vai, vai! Ticăloşii de noi! Iată că pentru vulpe
mai puţin era şi ne pierdeam vieţile. Nu am vrut jumătate, acum nu mai avem nimic!

Învăţătură

Nesăturarea şi lăcomia mii de răutăţi aduc oamenilor. Acestea seamănă pretutindeni necazuri, desparte pe fraţii cei de acelaşi sânge şi pe prietenii cei
iubiţi. Cei nebuni nici nu ştiu cât de mult e jumătate... Strigă, jelindu-se, bătrânul Isiod un fericit cuvânt căruia, dacă i-ar urma oamenii foarte norocoşi,
ar fi: jumătate cu înţelegere şi dreptate este mai mult
şi mai spornic, căci e cu binecuvântarea lui Dumnezeu, decât întregul cu nedreptate şi cu blestem. Cu
înţelepciune grăieşte cimilitura italienească, zicând
că făina diavolului degrabă merge în tărâţe. Şi iarăşi: cel care cu nedreptate agoniseşte, acela cu diavolul risipeşte. Şi cine cu suspinele altora zideşte
casă, nu-i vor vieţui nepoţii în ea.

Vulpea râdea de leoaică, pentru că aceasta, rar,
făta doar câte un pui.
- Rar şi numai câte unul făt, a răspuns leoaica.
Însă, eu când făt, făt leu!

Învăţătură

Nu se cuprinde binele în mult. În zadar le este
osteneala celor care multe încep şi nimic nu sfârşesc, iar dacă sfârşesc ceva, acela nu e bun de
nimic. Zămislesc şi prea multe lucruri, în toate zilele, nasc, însă cui sunt toate aceste semne: vulpilor celor vicelene sau muştelor celor micuţă, care
într-o zi de vară se nasc şi, tot în aceeaşi zi în care
s-au născut, şi mor...
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pi l de creşti n e

Despre fraţi şi frăţietate

Au fost odată, într-un sat, trei fraţi gemeni. Semănau
foarte mult, atât de mult încât ţi se părea că vezi unul şi
acelaşi om, de trei ori, dar în trei situaţii diferite. Unul, cel
mai mare, era foarte egoist şi zgârcit. Tot timpul era
nemulţumit cu ceea ce are, şi faţa sa era posomorâtă. Nici
când ieşea de la biserică faţa sa nu era senină. Al doilea
era un om obişnuit, când vesel, când trist. Când era trist,
era leit fratele cel mare. Când era vesel, era leit fratele
cel mic. Despre acesta din urmă, ce să spunem… Parcă
trăia pe altă lume. Bucuria care i se citea pe faţă era
molipsitoare. Era cel mai credincios dintre fraţi.
Chiar dacă fraţii mai mari nu erau mult mai mari decât
el, între el şi fratele cel mare părea o diferenţă de câţiva
ani. Şi nu la trupuri, că erau aproape la fel de bine dezvoltaţi. Doar la chip… Ce să mai spunem despre fratele
mic? Chiar şi atunci când părinţii lor au murit, răpuşi de
o boală necruţătoare, fratele mic a ştiut să îi îndemne pe
ceilalţi să îşi pună nădejdea în Dumnezeu. Şi, cu muncă,
cu răbdare, au ştiut să o scoată la capăt. Au crescut, s-au
căsătorit cu fete harnice şi frumoase, au avut copii… Au
mai trecut mulţi ani, copiii au crescut mari şi gemenii
noştri au ajuns bunici. Într-un an, când fraţii îşi sărbătoreau ziua de naştere, şi toată familia era laolaltă, cu
mulţimea de copii şi nepoţi, a apărut un bătrân cu o faţă
senină, cu părul lung şi alb. A spus că are daruri pentru
toţi. Şi a cerut să stea de vorbă doar cu sărbătoriţii…
- Spuneţi-mi, vă rog, cât de mult îi iubiţi pe cei din familia voastră, pe copii şi nepoţi? Eu pot să vă ajut să le
faceţi un cadou, să le dăruiţi o parte din viaţa voastră.
Fraţii mai mari se uitau, miraţi, spre cel mai mic. Aveau
încredere în el şi se gândeau că el îşi va da seama dacă
musafirul nepoftit era mincinos sau nu. Dar fratele cel
mic nu dădea nici cel mai mic semn de neîncredere… Era
vesel ca de obicei. Zise:
- Ăsta da cadou, să poţi să primeşti puterea de a da o
parte din tine altora… Cel mare nu părea prea încântat:
- Ce să dau? O parte din viaţa mea? Şi de ce să dau?
Că, dacă dau, mor mai repede, nu? Eu nu dau nimic. Cât
mai am de trăit, să trăiesc. Bătrâneţea e grea, dar mai bine
bătrân decât mort…
- Eu aş da un an, zise fratele mijlociu. Dar să fiu sigur
că ajunge la copii şi nepoţi.
- Aş da şi eu un an, nu zic nu, zise fratele cel mare.
Dar să ştie toţi ce cadou le-am făcut. Dar, dacă stau să
mă gândesc mai bine… Cât ar reveni fiecăruia? O lună,
două, câteva zile? Mai bine le ţin pentru mine. Fratele cel
mic deveni din ce în ce mai serios. Ceilalţi nu îl mai
văzuseră niciodată aşa. Îl întrebă pe musafir:
- Şi chiar putem face celorlalţi cadou o parte din viaţa
noastră? Atunci, eu, eu sunt gata să mor chiar acum. Am
avut o viaţă frumoasă şi fericită. Şi ce bucurie mai mare
ar fi decât să dau o parte din mine celorlalţi? Nu vreau să
mă laud cu cadoul pe care l-aş face, dar cred că orice
copil şi nepot ar înţelege măreţia darului meu. Eu, eu sunt
aproape gata de moarte… Mai vreau să mă spovedesc,
să mă împărtăşesc mâine dimineaţă şi gata… Dacă aş şti
că mai am de trăit zece ani, pe toţi i-aş da, fără să şovăi…
Musafirul le spuse:
- Lucrurile stau altfel… În aceeaşi zi aţi venit pe lume,
şi părinţii voştri, înainte de a muri, s-au rugat să părăsiţi
această lume împreună. Dar, precum se vede, nu sunteţi
toţi la fel de pregătiţi pentru moarte. Deşi sunteţi bătrâni
şi timp să vă pregătiţi aţi avut… În timp ce musafirul vorbea, fratele cel mare se aşezase pe un scaun şi începu să
respire din ce în ce mai greu.
- Cel mai mic ar fi dat şi zece ani de viaţă celorlalţi. O
viaţă întreagă a trăit pentru ei, aşa a rămas şi la bătrâneţe.
Zece ani de viaţă o să mai trăiască. Dar bătrâneţea nu îi
va fi grea, nu va fi o povară pentru ceilalţi, ci o bucurie…
Tu, mijlociule, un an o să mai trăieşti de acum înainte.
- Doar un an? – întrebă mijlociul, nemulţumit.
- Da, un an. Bucură-te şi de acesta, zise musafirul.
Vezi, fratele cel mare nu a avut parte nici de atât… Fraţii
şi-au întors privirile spre acesta. Şi au văzut că închisese
ochii, pentru totdeauna. Avusese totuşi parte de o moarte
liniştită…
- Preţuiţi bine timpul care v-a rămas, zise bătrânul
celor doi. Şi nu uitaţi cât de mare e puterea iubirii pentru
ceilalţi. Ea, doar ea vă mai ţine în viaţă. Pentru această iubire v-a mai lăsat Dumnezeu să trăiţi, ca să îi puteţi ajuta
şi pe alţii prin această iubire. Care vă pregăteşte pentru
viaţa cea adevărată… Atât le mai spuse bătrânul. Şi, deodată, dispăru din faţa ochilor lor. Cei doi fraţi se frecau
la ochi, nevenindu-le să creadă că ceea ce văzuseră era
adevărat. Dar, lângă ei, trupul fratelui lor zăcea fără suflare…

Î nt â m p in a re a D o m nu lu i, S t re t e ni a

Sărbătoarea Întâmpinarea Domnului este prăznuită la 40 de zile de la naşterea lui Hristos, pe 2 februarie. Mântuitorul este dus la Templu de Fecioara
Maria şi dreptul Iosif pentru împlinirea Legii, care
prevedea că orice întâi născut de parte bărbătească
să fie afierosit lui Dumnezeu în a 40-a zi de la
naştere. În acest moment se făcea şi curăţirea
mamei. În Templu sunt întâmpinaţi de dreptul
Simeon şi prorociţa Ana. Potrivit Tradiţiei, dreptul
Simeon a făcut parte din traducătorii Pentateuhului
din limba ebraică în greacă. În momentul în care a
ajuns la textul „Iată Fecioara va lua în pântece şi va
naşte fiu”, a înlocuit termenul „fecioara” cu „femeie”. Pentru necredinţa sa, Dumnezeu i-a făgăduit
că nu o să moară până nu va vedea pe Mesia născut
din Fecioara (Luca 2, 25-26).
Simeon, om al rugăciunii, reprezintă aşteptarea
împlinirii profeţiilor. În momentul în care acesta Îl ia
în braţe pe Hristos, rosteşte: „Acum slobozeşte
(eliberează) pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul
Tău, în pace, că văzură ochi mei mântuirea Ta, pe
care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumina spre descoperirea neamurilor şi slavă poporu-

mâna dreaptă pe capul mamei, după rostirea introducerii liturgice formată din binecuvântare, rugăciuni începătoare şi tropar (al zilei sau al întâmpinării
Domnului), citeşte cele cinci molitfe din Aghiazmatar. Mama şi pruncul închipuie în acest moment
pe Maica Domnului cu Iisus în braţe în templul din
Ierusalim. În rugăciunile rostite de preot se aminteşte despre împlinirea zilelor „curăţirii” femeii
lăuze, fapt pentru care se cere dezlegare, dar se face
şi cuvenita referire la împărtăşirea mamei cu Sfintele Taine. În ce priveşte pruncul, preotul se roagă ca
Dumnezeu să-l crească, să-l binecuvânteze şi să-l
sfinţească, rânduindu-i după această pregătire
lumânarea botezului. Despre Mântuitorul adus de
Maică Domnului la templu ne spune Sfânta
Evanghelie că a fost purtat în braţe de către dreptul
Simeon (cf. Luca ÎI, 28). Prin analogie cu cele petrecute în Ierusalim în aceste clipe, se săvârşeşte întreaga procesiune a intrării în biserică, până la
aşezarea pruncului în faţa uşilor împărăteşti. Rostind formulă de îmbisericire, preotul ia pruncul din
faţa uşilor şi intră cu el în biserică, zicând mai departe: „Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în bis-

lui Tău, Israel” (Luca 2, 29-32). Simeon cere a fi
eliberat nu pentru că era plictisit sau obosit, ci pentru că era împlinit. Din cântările specifice acestei
sărbători aflăm că el pleacă spre a vesti şi morţilor
că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat.
Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost introdusă la Roma de papa Gelasiu în anul 494. Astfel, a
fost înlocuită străvechea sărbătoare păgână a Lupercaliilor, de la începutul lui februarie, când aveau
loc şi procesiuni în jurul oraşului cu făclii aprinse, în
onoarea zeului Pan, supranumit şi Lupercus, adică
ucigătorul lupilor sau ocrotitorul turmelor împotriva
lupilor.
În Răsărit această sărbătoare s-a introdus în
penultimul an al domniei împăratului Justin I (526),
iar generalizarea ei s-a făcut în cursul secolului VI,
începând din anul 534, când împăratul Justinian a
schimbat dată sărbătorii de la 14 februarie la 2 februarie (40 de zile socotite de la 25 decembrie, nouă
dată a sărbătorii Naşterii Domnului).
Întâmpinarea Domnului sau aducerea Lui spre
închinare a rămas că pildă şi la noi, ca îndatorire a
mamelor de a aduce pruncii la biserică, la patruzeci
de zile după naştere, pentru molifta de curăţirea lor
şi închinarea pruncilor la sfintele icoane. Mama care
a născut vine în biserica şi în numele familiei aduce
pe noul-născut ofrandă lui Dumnezeu, închinândul la altar. Preotul însemnează cu semnul sfintei cruci
pe mamă şi pe prunc, apoi punând epitrahilul şi

erica Ta cea sfântă!”. Cu aceste cuvinte, pruncul este
primit între aleşii lui Dumnezeu, în calitate de catehumen. În interiorul naosului, preotul iarăşi rosteşte:
„În mijlocul bisericii Te voi lăuda!”, amintind astfel
de prezenţa cetelor îngereşti. În cele din urmă,
apropiind pruncul de altar şi închinându-l la icoanele
împărăteşti, preotul arată că acesta a dobândit dreptul de a fi primit în el, în sensul de a deveni pe viitor
„jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu”
(Rom. XII, 1). Pruncul de parte bărbătească se introduce spre închinare şi în interiorul sfântului altar.
Ritul îmbisericirii se încheie cu imnul eshatologic
al dreptului Simeon: „Acum slobozeşte pe robul
Tău, Stăpâne...”. Preotul aşează pruncul jos pe solee,
în faţa uşilor împărăteşti, de unde este luat de către
mamă, după ce aceasta a făcut trei închinăciuni.
În credinţa populară ziua de 2 februarie este
cunoascută sub denumirea de „Ziua Ursului”. Copiii
erau unşi cu grăsime de urs. Prin această practică se
credea că puterea acestui animal era transferată
asupra copiilor. Bolnavii de „sperietoare” erau trataţi
în această zi prin afumare cu păr de urs.
Se credea că, dacă în această zi este soare, ursul
iese din bârlog şi, văzându-şi umbra, se sperie şi se
retrage, prevestind, astfel, prelungirea iernii cu încă
şase săptămâni. Dimpotrivă, dacă în această zi cerul
este înnorat, ursul nu-şi poate vedea umbra şi
rămâne afară, prevestind slăbirea frigului şi
apropierea primăverii.

Mica publicitate

• Vând viţică rasa Holstein, 2 ani, 250 kilograme. Telefon: 0786-757.497.
• Vând cuptor pentru încălzit în solar. Telefon: 0256-378.623.
• Vând loc de casă pe strada Sârbească nr.
26. Telefon: 0735-998.254.
• Vând teren, cu casă din văiugă, 986 mp,
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str. Chertiz. Telefon: 0744-664.977.
• Vând miere de albine. Telefon: 0735574.602.
• Caut pe cineva care are nevoie de
cărămidă şi restul de materiale, pentru a
demola casa de pe strada Ţichindeal nr. 6.
Telefon: 0256-452.251 sau 0756-151.130.

Sergiu Hornar,
execut servicii:
- repar calculatoare
(inclusiv la domiciliu)
- montez camere
de supraveghere
- tai şi crap lemne
- lucrări cu tractor mic:
frezat, arat
- tai iarbă
Telefon: 0762-287.667

Execut lucrări
de topografie
şi cadastru:

PUZ-uri, intabulări,

dezmembrări, alipiri,

Orar de funcţionare al
Primăriei Becicherecu Mic

Luni: 8-16
Program cu publicul: 8-14
Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12
15-17
Miercuri: 8-16
Program cu publicul: 8-14
Joi: 8-17
Program cu publicul: 8-12
15-17
Vineri: 8-14
Program cu publicul: 8-12
Adresa: str. Calea Banatului nr. 9
Telefon: 0256-378.501

Pentru o mai bună
colaborare, vă
stăm la dispoziţie:

PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17
Miercuri: 11-16
Joi: 11-17
Vineri: 11-14

VICEPRIMAR

Luni: 8-11
Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11
Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR

Luni: 8-14
Marţi: 8-12
15-17
Miercuri: 8-14
Joi: 8-12
15-17
Vineri: 8-12

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
martie-aprilie
Numele şi prenumele:........................................................

Adresa:...............................................................................

Telefon:...............................................................................

Semnătura

Citire contor (metri cubi apă)..............................................

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local,
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Becicherecu Mic acest
talon pentru autocitirea consumului bilunar de apă (o dată la două luni).
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 pentru cele două luni înscrise în
talon, în cutia poştală specială, amplasată la sediul Primăriei comunei Becicherecu Mic.

Talon pentru anunţ gratuit

Textul anunţului:..........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Ziarul “Pescăreţul Mic” vine în sprijinul persoanelor fizice din comuna Becicherecu
Mic, printr-o rubrică de mică publicitate. Pentru ca anunţul dumneavoastră să apară în
ziar nu trebuie decât să completaţi acest talon şi să-l depuneţi în cutia poştală special
amplasată la sediul Primăriei comunei Becicherecu Mic.

Numele şi prenumele:........................................................

Adresa:...............................................................................

Telefon:...............................................................................

apartamentări,

Semnătura

ANGAJARE

Companie specializată în servicii de
curăţenie, cu sediul în comuna
Becicherecu Mic, judeţul Timiş, angajează muncitori calificaţi şi necalificaţi.
Constituie un avantaj:
- apartenenţa la unul din grupurile
dezavantajate: persoană de etnie romă,
femeie în căutarea unui loc de muncă,
tânăr peste 18 ani care părăseşte sistemul social de protecţie a copilului şi
familie cu peste doi copii
- domiciliul în localitatea Becicherecu Mic
Detalii la nr. de tel. 0786-389.261
sau 0786-389.268

ridicări topografice etc.
Persoană fizică

autorizată categoria B,
ing. Valentina
Gherasim

Nr.tel.:0749432605
În ultima vreme au plecat dintre noi
Cenuşă Elisaveta (79 de ani)
Moroti Aurica (59 de ani)
Radovan Slobodan (77)
Dumnezeu să îi odihnească în pace!
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Investitor american
la Fortuna Mama Mia
Becicherecu Mic

Începând cu returul sezonului 2015-2016, echipa Fortuna Mama Mia Becicherecu
Mic a fost preluată de un investitor american. Pentru a reduce cheltuielile de la bugetul local, Primăria Becicherecu Mic se va concentra, începând din acest an, doar
pe echipele feminine, pe echipa secundă a Fortunei Mama Mia, care evoluează în
Campionatul Judeţean, şi pe echipele de juniori. Din vară, echipa „mare”, cea preluată de investitorul american, se va muta la Timişoara, urmând să evolueze pe sta-

dionul CFR. Tot din vară, se va forma o nouă asociaţie sportivă, Fortuna Becicherecu
Mic, care va avea în componenţă echipa divizionară A de fotbal feminin, divizionara
judeţeană masculină şi cele trei echipe de juniori.
În altă ordine de idei, Fortuna Mama Mia a disputat ultimul joc amical înainte de
începerea returului seriei a IV-a a Ligii a III-a. Adversară i-a fost ACF „Băban Marcel” Jimbolia, pe care a depăşit-o clar, cu un scor ce ne scuteşte de alte comentarii:
10-0. Marcatori pentru Fortuna Mama Mia au fost Patrick Niţă, Telescu şi Silaghi
Perju (câte două goluri), Denis Băban, Negruţ, Luţă şi Tăbăcaru. Denis Băban, jucătorul celor de la Jimbolia şi fiul deţinătorului clubului, fostul atacant de la Poli,
Marcel Băban, a jucat aşadar pentru Fortuna Mama Mia, tratativele pentru aducerea
sa la echipa noastră fiind destul de avansate.
Sorin Bălu şi Narcis Petre, antrenorii formaţiei noastre, au început partida în următoarea formulă: Miklos – Filip, Telescu, Mărginean, Negruţ, Silaghi-Perju, Luţă,
Oancia, Niţă, Denis Băban şi Bîrză. Au mai intrat în partea secundă: Culda – Ştefănescu, Cioancă, Muscă, Centea, Ştreangă şi Tăbăcaru.
Fortuna Mama Mia începe în deplasare partea a doua a campionatului, urmând să
evolueze, în 4 martie, pe terenul celor de la Metalurgistul Cugir. La finalul turului,
echipa noastră ocupa poziţia a cincea a clasamentului, cu 24 de puncte. (A.B.)

Radu Motreanu, de la
Fortuna Mama Mia, la
Turneul „Roma Caput
Mundi”, cu naţionala
sub 18 ani a României!

Naţionala României sub
18 ani are parte de un
turneu internaţional puternic în Italia, între 28 februarie şi 4 martie. „Roma
Caput Mundi” a ajuns la a
zecea ediţie, iar printre cei
18 jucători selecţionaţi de
antrenorul Costel Enache se
află şi Radu Motreanu de la
Fortuna Mama Mia Becicherecu Mic.
„Tricolorii mici” vor înfrunta în Grupa B
naţionalele Angliei, Greciei, precum şi reprezentativa similară a ţării gazdă.
Motreanu e singurul junior
din vestul ţării chemat la
lotul U18 pentru turneul
aniversar din Italia.
Fundaşul dreapta în
vârstă de 17 ani aparţine de
ACS Poli dar a fost împrumutat în acest sezon la Fortuna Mama Mia, unde a adunat 11 prezenţe
în toamnă. El a fost testat cu Sebişul în această iarnă şi i-a lăsat o impresie pozitivă lui Florin Marin, dar s-a considerat că minutele jucate
pentru Becicherecu Mic îi vor prinde bine în continuare. În schimb,
Radu Motreanu e nelipsit de la lotul naţional.
La U18 va fi singurul vestic după ce arădenii Ionuţ Tănase şi Adrian
Petre s-au accidentat. Lotul pregătit de Enache e dominat de jucători
de la Viitorul, cinci la număr, dar are parte şi de „stranieri”, precum
Florin Raţiu de la Villareal sau Nicuşor Cârnaţ, aflat la Wolverhampton. (A.B.)

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Nu te încrede niciodată în laudele altora.
♣ Decât un om bogat şi bolnav, mai bine sărac şi sănătos. (Cilibi Moise)
♣ La viaţa fericită nimeni nu poate ajunge decât cu purtarea bună şi cinstită. (Dimitrie Cantemir)
♣ Dintre legile după care ne conducem, cea dintâi este onoarea. (Voltaire)
♣ Când un filosof îţi răspunde, nu mai înţelegi ce l-ai întrebat.
♣ Felul meu de a glumi este să spun adevărul. Acesta este cea mai nostimă glumă din lume.
♣ Am convingerea că producţia literară excesivă este o jignire adusă societăţii.
♣ Urarea „casă de piatră” s-a împlinit. Trăim ca-n neolitic. (Mrakić)
♣ Răzbunarea este justiţia sălbatică. (I. Romoşan)
♣ Nu ieşi în calea nimănui ca să-i arăţi cu silă drumul cel bun; ajunge să
mergi pe dânsul. (Nicolae Iorga)
♣ Adevăratul diagnostic al nobilimii moderne este parazitismul.
♣ Cel ce dă banii pe care nu i-a câştigat prin munca sa este generos cu
munca altora.
♣ Sfârşitul pasiunii este începutul regretului. (Anglia)
♣ Fructele interzise sunt cele mai dulci.
♣ Cunoaştem fericirea noastră numai atunci când am pierdut ce am avut
cândva. (Roma Antică)

♣ Mândria ne obligă să dăm totul, pentru a nu cere nimic.
♣ Omenirea nu se teme că are multe probleme, dar că pentru multe nu are
soluţii.
♣ Nici în joacă nu se glumeşte cu dorul.

SFATURI: Toate treburile tale să le faci cu cei înţelepţi, iar pentru cei
neghiobi nici nu stă de vorbă.

PRIMĂVARA LOR…
O MOAŞĂ = S-au reîntors berzele! Să-mi suflec… mânecile!
O PENSIONARĂ = Ei, da! Am mai crescut cu o… primăvară!
UN PICTOR = Dacă primăvara natura învie, se presupune că mai întâi a
fost… natură moartă!
UN ZOOTEHNIST = Primăvara vin mieii… la grădiniţă!
UN OFER = A venit primăvara: n-auzi cum… claxonează păsărelele?
UN DENTIST = De-acum nu mai avem… soare cu dinţi!
ÎNVEŢI PEŞTELE SĂ ÎNOATE (lat.)
Dicton care se adresează acelora care se cred mai specialişti decât specialiştii într-o anumită activitate, adică, acelora care vor să vândă castraveţi
la grădinar.

