Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan Gură de Aur

Vasile: cel care în cultura teologică
a lăsat scrieri de mare valoare, cu un
conţinut ales şi cu rare calităţi de stil,
care a atras şi a influenţat pe cititor.
Avea un scris viu, elegant ca formă,
clar şi plin de miez în conţinut. Fiind
un orator îndemânatic şi plin de talent,
îşi turna gândurile în forme de stil frumoase, cu conţinut bogat şi substanţial. A explicat cu atâta claritate şi
profunzime învăţătura despre Sfânta
Treime, încât i s-a dat numele de „uranofantor”, adică interpret al Cerului.
Era o fire nobilă, independentă şi superioară. Cu o dârzenie de nedescris, a
căutat să reformeze viaţa bisericească,
luptând împotriva abuzurilor şi a decăderii. Dedicându-se monahismului, a organizat
viaţa călugărească şi i-a dat reguli şi canoane care
sunt de mare preţ până în ziua de azi.
Grigorie: a scris cuvântări despre viaţa unor

sfinţi (Ciprian şi Atanasie), cuvântări funebre la
moartea unor persoane iubite (fratele său Chesarie, sora Gorgonia, tatăl Grigore şi marele prieten
Vasile cel Mare). Este de neuitat cuvântarea a 38-a
la Naşterea Domnului (Crăciunul), cu acele

frumoase cuvinte pe care Biserica le-a
trecut în slujba de Crăciun, cunoscutele
Catavasii, care se cântă până azi. De
asemenea, a rămas celebră cuvântarea
sa despre preoţie, rostită cu ocazia alegerii sale ca episcop.
Ioan Gură de Aur: ca om de cultură
a fost un adânc gânditor şi un vorbitor
fără egal, fără asemănare şi fără pereche între oratorii lumii. Deja încă din
tinereţe, din vremea studiilor, îl şi întrecuse în arta vorbirii pe marele său
profesor, retorul Libanius.
Când vorbea, folosea o limbă aleasă,
cu o rară putere de evocare; se adresa
sufletului cu o vorbire caldă, ca să înmoaie inima şi să îndulcească auzul,
vorbea curgător şi ţinea permanent încordată atenţia auditoriului.
Preot Horia ŢÂRU („Pelerinaj
duhovnicesc”, Editura Mirton, 2001)
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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 29
februarie inclusiv, pentru a completa
talonul cu soiurile dorite de pomi fructiferi.
Acţiunea de a acorda câte doi pomi
fructiferi de gospodărie a ajuns la cel
de-al patrulea an, ca urmare a promisiunii pe care primarul comunei a făcut-o
după ce a preluat mandatul de edil, cu
scopul de a înfrumuseţea localitatea, pe
de o parte, dar şi pentru ca oamenii să
se bucure de fructe sănătoase, crescute
în curţile şi grădinile proprii, pe de altă parte.
Vorbind cu domnul primar despre această
iniţiativă, domnia sa ne spune: „Mă bucur că,
timp de patru ani, am reuşit să mă ţin de

Unirea Principatelor Române,
sărbătorită la Şcoala Gimnazială
„Dimitrie Ţichindeal”
din Becicherecu Mic MOTTO:

„Cât or fi români pe lume / Cât va fi pe cer un soare / A lui
Cuza mare nume / Să fiţi siguri că nu moare”
(Vasile Alecsandri)

această promisiune şi că îmi închei acest prim
mandat prin a oferi din nou câte doi pomi fructiferi locuitorilor din comuna noastră. Doresc
să spun, cu riscul de a mă repeta, că am ajuns
la concluzia că a oferi pomi fructiferi este soluţia ideală, deoarece creşterea
unui pom, prin analogie, poate
fi lesne asemănată cu mandatul meu de primar. Dacă micul
pom pe care-l plantaţi acasă
are nevoie de multă răbdare,
de timp şi de îngrijirea dumneavoastră, pentru a vă putea
bucura în viitor de roadele lui,
tot astfel trebuie să ştiţi că şi eu
am nevoie, asemenea pomului
fructifer, de înţelegere, de timp
şi de ajutorul dumneavoastră
pentru a vă putea bucura cu
adevărat de roadele muncii
mele ca primar al acestei
comune”.
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Ziua de 24 ianuarie a
rămas în istoria românilor ca
data la care s-a înfăptuit
Unirea Principatelor Române,
în anul 1859, la foarte scurt
timp după numirea lui
Alexandru Ioan Cuza ca
domn al Moldovei şi Ţării
Româneşti.
După mai mulţi ani în care
paşii spre îndeplinirea acestei
dorinţe au fost „mărunţiţi” de
atitudinea marilor puteri ale
Europei, aceasta a devenit
realitate, transformând România într-un stat modern.
Pentru a marca acest important eveniment, elevii Şcolii Gimnaziale
„Dimitrie Ţichindeal” din Becicherecu Mic au participat, în cadrul Proiectului Educaţional „Unirea Principatelor Române – 24 ianuarie 2016”, coordonat de prof. Carmen Tărău Pop şi prof. Camelia Tărău Pop, cu sprijinul
doamnei director, prof. Delia Cian, a consilierului educativ, prof. Luminiţa
Cojocaru, şi al profesorilor din învăţământul primar şi gimnazial, la activităţi
diverse care au avut ca scop cunoaşterea şi dezvoltarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale.
Lecturarea unor texte cu conţinut istoric – „Moş Ion Roată şi Unirea”,
„Moş Ion Roată şi Vodă Cuza” –, recitarea poeziilor dedicate Unirii,
prezentarea informaţiilor prin filme sau proiecţii power point, discuţii
despre importanţa acestui act pentru România de astăzi, Hora Unirii ca simbol al unităţii naţionale, au fost doar câteva dintre acţiunile desfăşurate în
cadrul şcolii.
„Mica Unire” va reprezenta întotdeauna marele pas spre România
modernă, un pas pe care generaţiile tinere au obligaţia morală de a-l duce mai
departe, şcoala fiind liantul între cunoaştere, înţelegere şi valorificarea
cunoaşterii.
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Zile de post şi posturi de peste an

Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu
dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (marţi, 5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (miercuri, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 14 martie - sâmbătă, 30 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 27 iunie–
marţi, 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august duminică, 14 august)
Postul Naşterii Domnului (marţi, 15 noiembrie - sâmbătă,
24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu Liturghie diferită

Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă
Liturghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (9 şi 11 martie); luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (14 - 15 martie); în Sfânta şi Marea
Vineri (29 aprilie); vineri înaintea Naşterii Domnului (23
decembrie).
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie, 20 şi 27 martie, 3, 10, 17, 28 şi 30
aprilie, 25 decembrie.
Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele
de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în
Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepţia Praznicului
Bunei Vestiri (25 martie).
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în
toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase

În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti;
în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (24 aprilie - 8 mai); în perioada
de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante

Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională
(duminică, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (luni, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (marţi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 15 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 5 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 21 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu
(joi, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (duminică, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 9 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României
(miercuri, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează

Anul Nou (vineri, 1 şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (duminică, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 1 şi luni, 2 mai)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 19 şi luni,
20 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (luni, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României
(miercuri, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (joi, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (duminică, 25 şi luni,
26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2016)

În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enumerate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februarie; 8-9 şi 18-20 iunie; 15 august; 13-14 septembrie)
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.
Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (7 martie-8 mai)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie-6 ianuarie)

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile, episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanţi părinţi ai bisericii ortodoxe şi
unul dintre cei mai mari teologi creştini. S-a născut
în Pont în jurul anului 329 şi a murit în Cezarea în
ziua de 1 Ianuarie 379.
Provenea dintr-o familie creştină binecunoscută.
Tatăl său, Sfântul Vasile cel Bătrân, a fost un renumit învăţător în Pont, iar sora sa, Macrina, şi fratele
său, Grigore din Nyssa, au devenit de asemenea
sfinţi.
Sfântul Vasile a studiat la Cezarea, la
Constantinopol şi Atena, remarcându-se
încă de tânăr prin profunde cunoştinţe
în filosofie, astronomie, geometrie,
medicină şi retorică. La Atena a
legat o strânsă prietenie cu Grigore
de Nazianz, care a fost întotdeauna
impresionat de inteligenţa şi spiritul său profund. Sfântul Vasile a
devenit apoi un strălucit profesor
în NeoCezarea.
Sub influenţa surorii sale,
Macrina, Vasile se apropie mai mult
de biserică, iar episcopul Cezareii,
Dianius, care îl aprecia deosebit de mult,
îl încurajează să accepte o slujbă bisericească. În căutarea căilor spre perfecţiune, Vasile
vizitează multe mănăstiri din Egipt, Siria, Palestina
şi Mesopotamia. La întoarcerea în Pont, înfiinţează
o mănăstire pe malul Irisului. Scrierile sale din acea
perioadă pun bazele vieţii monahale sistematice şi
de aceea Sfântul Vasile este considerat părintele
monahismului oriental.
După moartea lui Dianius, Eusebius devine episcop şi, la rândul său, încearcă să-l convingă pe
Vasile să devină preot. În cele din urmă, îi oferă o
înaltă slujbă în cadrul episcopiei, care îi dă ocazia
să-şi arate în plenitudine deosebitele sale calităţi
spirituale şi intelectuale. În acest timp, Sfântul
Vasile exercită o mare influenţă atât în rândul

conducătorilor imperiului, cât şi al populaţiei şi
clerului. El începe o aprigă polemică împotriva
arianismului şi a altor mişcări eretice. La 14 iunie
370, Sfântul Vasile este ales episcop al Cezareii, cel
mai important susţinător al său fiind Grigore
Nazianzus. În această înaltă funcţie, el era totodată
Mitropolit al Cappadociei şi Exarh al Pontului, autoritatea sa întinzându-se între Balcani, Mediterană,
Marea Egee şi până la Eufrat. El a depus un enorm
efort la organizarea bisericii şi a luptat pentru
drepturile clerului, totodată punând un mare
accent pe temeinica pregătire canonică şi
spirituală a preoţilor.
O mare atenţie a acordat Sfântul
Vasile păturii sărace şi celor oprimaţi,
iniţiind nenumărate acte de caritate.
Începând din anul 373, o serie de
evenimente întristează viaţa sa, începând cu moartea fratelui său Grigore
şi ruptura cu Grigore Nazianzus. La
acestea se adaugă situaţia generală
din Imperiul Roman şi atacurile
goţilor. Sfântul Vasile moare în anul
379, iar la înmormântarea sa participă un
imens număr de creştini, evrei, păgâni,
localnici şi străini, ca dovadă a marii sale
popularităţi.
Scrierile sale au o mare importanţă teologică şi
au fost traduse pe tot globul. Sfântul Vasile a scris
câteva cărţi împotriva lui Eunomius şi a arianismului în general, în care apără teza Trinităţii. În „De
Spiritu Sancto”, tratează chestiunea Sfântului Duh
şi combate anumite mişcări din Macedonia, care
negau existenţa Duhului Sfânt. El a scris, de asemenea, un mare număr de lucrări exegetice despre
Psalmi, Isaia şi Iov, 24 de predici şi a ţinut multe
discursuri. Alte importante scrieri ale sale sunt: „Regulile Monahale”, „Moralele”, „Despre Judecata lui
Dumnezeu”, „Despre Religie” şi 366 de epistole,
multe cu caracter dogmatic, iar altele apologetice.

Botezul Domnului ‒ Boboteaza
şi Sfântul Ioan

Din suita celor 12 sărbători creştine importante
face parte şi Boboteaza (Botezul Domnului), ţinută
în fiecare an în ziua a şasea a lunii ianuarie. Sărbătoarea este menită să reamintească cele petrecute la
apa Iordanului, înainte ca Iisus să păşească în viaţa
publică, la împlinirea vârstei de aproximativ 30 de
ani.
Boboteaza este una dintre cele mai importante
sărbători, atât pentru creştinii ortodocşi, cât şi pentru cei catolici. Potrivit scrierilor, în 6 ianuarie, Mântuitorul Iisus Hristos a fost făcut cunoscut lumii. De
aceea, Biserica mai numeşte Boboteaza şi Arătarea
Domnului, Dumnezeiasca Arătare sau Epifania.
Boboteaza (6 ianuarie) şi Sfântul Ioan (7 ianuarie)
aproape că formează una şi aceeaşi sărbătoare. În
ajun, adică în 5 ianuarie, este zi de post negru, la fel
ca în ajunul Crăciunului sau în Vinerea Mare
dinaintea Paştilor.
Aproape în aceeaşi perioadă, în pustiul Iordanului
îşi începuse activitatea profetică Ioan Botezătorul.
Prin învăţătura sa, acesta ajunsese să uimească şi să
atragă mulţi oameni. Deşi învăţăturile sale erau înscrise în Legea lui Moise, Ioan Botezătorul venea
cu ceva nou: curajul să le spună pe faţă şi să le
reamintească permanent oamenilor că „s-a apropiat
împărăţia cerurilor”. Când Mântuitorul a apărut pe
malul Iordanului, Sfântul Ioan Botezătorul, luminat
de Duhul Sfânt, l-a recunoscut şi l-a arătat mulţimilor. Momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a
primit botezul este consemnat de toţi cei patru
evanghelişti.
Matei ne relatează că Iisus a venit din Galileea la
râul Iordan, unde boteza Ioan Botezatorul, cerând să
fie şi el botezat. Ioan i-a spus: „Eu am trebuinţă să
fiu botezat de tine şi tu vii la mine”, iar la răspunsul
lui Iisus că aşa se cuvine acesta a fost botezat în cele
din urmă de către Ioan.

Boboteaza (Botezul Domnului) este o manifestare
a celor trei elemente ale Treimii: Fiul se botează în
Iordan de către Ioan, Spiritul Sfânt se coboară
asupra lui Iisus în chip de porumbel, iar Tatăl din cer
Îl declară ca fiind Fiul său.
În Ajunul Bobotezei, slujitorii sfintelor altare
merg la casele credincioşilor pentru a le aduce, prin
stropirea cu apă sfinţită, binecuvântarea Sfintei
Treimi. Postul din Ajunul Bobotezei a fost rânduit
încă din vremea de început a creştinismului.
Boboteaza, ca şi Crăciunul, este precedată de un
ajun deosebit, care în trecut concentra o multitudine
de practici şi credinţe ce decurg în special din datina
numită „umblatul preotului cu botezul” sau „Chiralesa”. Exista credinţa că, strigând Chiralesa, oamenii capătă putere, toate relele fug şi anul va fi
curat până la Sfântul Andrei (30 noiembrie).
Credincioşii şi preoţii consideră că apa de la
Bobotează are o putere deosebită, pentru că a fost
sfinţită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh, iar
sfinţirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul
s-a botezat în apele Iordanului. Apa sfinţită la biserică în această zi şi luată de credincioşi are puteri
miraculoase.

Re c o m an d ă r i p e n t r u c i r c u l a ţ i a
p e t i m p d e ia r n ă

Condiţiile meteo-rutiere nefavorabile influenţează
negativ desfăşurarea traficului rutier şi din această cauză
Postul de politie Becicherecu Mic recomandă conducătorilor auto:
• să-şi asigure o vizibilitate bună în habitaclul
maşinii prin curăţarea parbrizului, geamurilor laterale şi a lunetei, să aibă în perfectă stare funcţionare
sistemul de climatizare şi ştergătoarele de parbriz;
• să adapteze viteza la condiţiile meteo şi de trafic,
să circule cu viteză redusă, păstrând o distanţă
corespunzătoare în mers între autovehicule şi să nu
bruscheze comenzile maşinii;
• să nu blocheze traseele de deplasare ale mijloacelor de transport public;

• să nu depăşească coloana de autovehicule oprită şi să nu pătrundă în intersecţie
dacă, din cauza aglomeraţiei, nu o pot traversa;
• când partea carosabilă este acoperită cu zăpadă, conducătorii auto au obligaţia
să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara
acestora;

• conducătorii auto trebuie să se intereseze de starea drumurilor de pe traseul pe
care urmează să-l parcurgă şi să-şi pregătească autovehiculul pentru drum (plinul de
combustibil, lopată, sac cu nisip etc.).

Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor fără ca acestea să fie
dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei,
nefăcând referire la o anumită perioadă a anului.
Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, cauciucurile trebuie să fie inscripţionate cu
unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai cu inscripţia „all seasons”.
Astfel, este sancţionată conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu
zăpadă, gheaţă sau polei fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone
şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel
al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile
axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente
antiderapante omologate.
Amenda pentru fapta menţionată este prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (de la 9 la
20 puncte-amendă), iar sancţiunea contravenţională este însoţită şi de măsura reţinerii
certificatului de înmatriculare.
Pietonii sunt sfatuiţi să circule numai pe trotuare, traversarea străzii să o facă pe la locurile marcate, la culoarea verde a semaforului electric şi numai după ce sunt siguri că intenţia lor de traversare a fost observată de către şoferi, iar aceştia au oprit autovehiculele.
Agent şef adjunct de poliţie
Alin CÎRNARIU

R e gu l i de p r e v en i r e
a i n c e n d i i l o r î n se z o n u l r e c e

În activităţile pe care le desfăşuraţi acasă, pe
timpul sezonului rece, este necesar să respectaţi
câteva reguli de bază simple, privind prevenirea
şi stingerea incendiilor. Astfel, veţi reduce probabilitatea producerii incendiilor în locuinţă şi veţi
creşte semnificativ gradul de siguranţă al familiei dumneavoastră.

Instalarea şi folosirea sobelor

Sobele fără acumulare de căldură (metalice)
se vor monta pe postament din materiale necombustibile, cu grosimea de 25-30 centimetri.
Sobele se vor amplasa la o distanţă de minimum 70 de centimetri faţă de pereţii din
cărămidă, respectiv un metru faţă de cei din
lemn.
Sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în
faţa uşilor, o tablă metalică de 70x50 centrimetri.
Nu este permis să se folosească sobe cu uşi
defecte.
Este interzis să se ardă în sobă lemne lungi,
care pe timpul arderii nu intră în sobă.
Este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau alte lichide inflamabile.
Nu este permisă uscarea sau aşezarea pe sobe
a hainelor sau a altor obiecte combustibile.
Jarul şi cenuşa se vor depozita numai în gropi
special amenajate, la o distanţă de 25-30 de metri

faţă de adăposturile de animale şi de depozitele
de furaje, numai după ce se vor stinge cu apă
resturile de jar.

Folosirea coşurilor şi a burlanelor
pentru evacuarea fumului

Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 20 de
centimetri; în spaţiul dintre coş şi planşeu se
recomandă introducerea unui strat de materiale
necombustibile.
Coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu 50-80 de centimetri.
Se va realiza curăţarea coşurilor de evacuare
a fumului, de către personal specializat în domeniu, cel puţin o dată pe an (înaintea începerii
sezonului rece).
Coşurile de fum vor fi tencuite şi permanent
întreţinute, pentru a nu apărea crăpături, şi vor fi
curăţate.
Burlanele din metal vor fi instalate la o
distanţă mai mare de 70 de centimetri faţă de
pereţii de scândură sau paiantă.
Nu este permis ca în coşurile de fum să fie
zidite elemente combustibile ale acoperişului,
planşeului etc.
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Din agenda
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Hotărârea nr. 1 din 14 ianuarie 2016
privind aprobarea valorilor impozitelor locale de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016; aprobarea bonificaţiilor şi scutirilor de la impozitele locale de pe raza comunei
Becicherecu Mic pentru anul 2016; aprobarea valorilor taxelor
locale de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016;
aprobarea valorilor amenzilor locale de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016;
Hotărârea nr. 2 din 14 ianuarie 2016
privindaprobareadelimităriizonelordeimpozitaredeperaza
comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 3 din 14 ianuarie 2016
Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 02 din
08.01.2015 pentru aprobarea studiului de fezabilitate a proiectului de investiţie „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale
în comunele Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi”se completează
prin introducerea unui nou articol 10 care va avea următorul
cuprins:
„Art.10.- Comuna Becicherecu Mic va pune la dispoziţia viitorului concesionar terenul necesar pentru amplasarea staţiei de
măsurare ce se va monta pe teritoriul comunei Becicherecu Mic
la limita administrativ-teritorială cu localitatea Dudeştii Noi,
jud.Timiş”;
Hotărârea nr. 4 din 14 ianuarie 2016
privind aprobarea transcrierii contractului de concesiune nr.
4.576 din 06.09.2001 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi
soţii Chirilă Petru Dan împreună cu soţia Chirilă Simona;
Hotărârea nr. 5 din 14 ianuarie 2016
privindaprobarearidicăriidreptuluideipotecăalcomuneiBecicherecu Mic, în valoare de 41.134 lei, notat asupra terenului
înscrisînCFnr.403704,nr.cad.403704,cusuprafaţade2.140mp;
Hotărârea nr. 6 din 14 ianuarie 2016
privind aprobarea parametrilor de circulaţie pe drumul public
Strada Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic conform proiectului tehnic al investiţiei “Modernizarea drumului comunal
Strada Dimitrie Ţichindeal din comuna Becicherecu Mic, judeţul Timiş”; aprobarea instituirii restricţiei de viteză a autovehiculelor care vor circula pe drumul public Strada Dimitrie
Ţichindeal la viteza maximă de 30 km/h; aprobarea instituirii
restricţiei de masă maximă autorizată a autovehiculelor care vor
circula pe drumul public Strada Dimitrie Ţichindeal la masa
maximă autorizată de 3,5 t;aprobarea parametrilor de circulaţie
pe drumurile de exploataţie agricolă De 594 Becicherecu Mic şi
De 663 Becicherecu Mic conform proiectului tehnic al investiţiei “Modernizarea infrastructurii agricole în comuna Becicherecu Mic, judeţulTimiş”;
Hotărârea nr. 7 din 21 ianuarie 2016
privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Becicherecu Mic
pentru anul şcolar 2016-2017;
Hotărârea nr. 8 din 28 ianuarie 2016
privind aprobarea plăţii sumei de 843 lei,de la cap.65.02.20 –
învăţământ, pentru decontarea cheltuielilor de navetă, a cadrelordidacticedelaŞcoalagimnazială“DimitrieŢichindeal”,pentru luna decembrie anul 2015;
Hotărârea nr. 9 din 28 ianuarie 2016
privindaprobareaprelungiriicontractuluideasistenţăjuridică
nr. 3.462 din 21.09.2012 încheiat cu SCA Sabou, Burz & Cuc,
pe anul 2016;
Hotărârea nr. 10 din 28 ianuarie 2016
privind aprobarea coeficienţilor de evaluare a activităţii secretarului comunei Becicherecu Mic pentru perioada 13.07.2015
– 31.12.2015
Hotărârea nr. 11 din 28 ianuarie 2016
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.
3.720 din 15.06.1999, încheiat între comuna Becicherecu Mic
şi domnul Păstrăvan Gheorghe, pe o durată de 30 de zile, pentru preţul anual de 3 lei/mp;
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C r ă c i u n u l p e r i t v e c h i, s ă r b ă t o r i t d e s â r b i i
d i n B e c i c h er e c u M i c

Comunitatea sârbă din Becicherecu Mic a sărbătorit, după tradiţia păstrată şi transmisă mai departe
din generaţie în generaţie, sfânta sărbătoare a
Naşterii Mântuitorului Isus Hristos. Crăciunul a
însemnat prilej de bucurie nu doar pentru credincioşii ortodocşi de rit vechi, ci şi pentru întreaga
comunitate, Biserica Ortodoxă Sârbă umplându-se
de mulţimea celor veniţi să asiste la slujba ce vestea
naşterea Pruncului Sfânt.
Seara de ajun a debutat cu serviciul religios oficiat de parohul sârb, preot Milan Miocovici, şi a
continuat cu un program de colinde tradiţionale
româneşti şi sârbeşti, interpretate de copiii reprezentând comunitatea sârbă din Becicherecu Mic. Foarte
atent la colindele celor mici a fost şi Moş Crăciun,
care, apoi, din sacul său, a împărţit cadouri tuturor
copiilor.
Podeaua bisericii a fost acoperită cu paie, o altă
tradiţie păstrată de secole, astfel încât credincioşii
să fie mai aproape de ieslea Betleemului, unde s-a
născut Mântuitorul.
Partea a doua a serii s-a desfăşurat în curtea
Bisericii Ortodoxe Sârbe, acolo unde, după tradiţie,
a fost aprins banjak-ul. Apoi, în jurul focului, cu un
pahar de vin fiert sau ţuică, sârbii, ucrainienii şi
românii din Becicherecu Mic şi-au urat sărbători
fericite...

Tradiţii transmise din
generaţie în generaţie

Sârbii din Becicherecu Mic şi-au respectat întotdeauna sărbătorile. În Becicherecu Mic, în ajunul
Crăciunului, copiii pornesc la colindat din casă în
casă. Pentru a recreea ieslea Betleemului, se pun
paie sub faţa de masă. Pe masă stă colacul, aşezat
pe trei mere, care simbolizează belşugul. Se mai
pun, de asemenea, nuci, iar dintre bunătăţile specifice nu lipseşte baclavaua. Fiecare familie primeşte
colindătorii, în seara de ajun, pe care îi serveşte cu
bucate, dar, pentru că trăim vremuri moderne, celor
care vin să vestească Naşterea Mântuitorului li se
dau şi bani. Arderea badnjak-ului are mai multe
semnificaţii. În primul rând, lumina focului ne
vesteşte Naşterea Mântuitorului Isus Hristos. Apoi,
vorbim de arderea a tot ce a fost rău în anul care stă
să se încheie. De altfel, de Anul Nou, sârbii ţin
geamurile locuinţei deschise, pentru ca tot ce a fost
rău să se îndepărteze.
În perioada comunistă, a fost mai greu pentru
comunitatea sârbă din Becicherecu Mic să-şi
păstreze tradiţiile. Oamenii ţineau, totuşi, Crăciunul,
însă mai feriţi de ochii autorităţilor. Sârbii din Becicherecu Mic sărbătoreau Naşterea Domnului în
sânul familiei. Cu toate acestea, era una dintre cele
mai aşteptate şi frumoase sărbători.
Blestemul comunismului a căzut peste comunitatea sârbă din Becicherecu Mic în anul 1956.
Atunci, foarte mulţi dintre cei 250 de etnici sârbi
care trăiau aici au fost deportaţi în Bărăgan. Apoi,
după ce au scăpat de domiciliul forţat, mulţi dintre
ei s-au îndepărtat de sat, alegând să muncească şi să
trăiască în special la Timişoara.
Acum, sârbii din Becicherecu Mic se pot bucura
din nou, fără nici o restrişte, de sărbătorile lor
tradiţionale. Important este că, la Becicherecu Mic,
sârbii continuă să le transmită copiilor şi nepoţilor
lor obiceiurile din străbuni, îi învaţă colinde şi, mai
presus de orice, îi învaţă să trăiască în bună pace alături de cei care alcătuiesc astăzi comunitatea.
Anton BORBELY
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C o p i i i d i n c o m u n i t a t e a s â r b ă d i n B e ci c h e r e c u M i c
a u f o s t na ş i i s ă r b ă t o r ii S f â n t u lu i S a v a

Una dintre comunităţile sârbe din judeţul Timiş care
îşi păstrează cu sfinţenie sărbătorile şi tradiţiile este
cea din Becicherecu Mic. Şi anul acesta, de Sfântul
Sava, Biserica Ortodoxă Sârbă din localitate s-a umplut de glasurile cristaline ale copiilor. Părintele paroh
Milan Miocovici a oficiat slujba religioasă de Sfântul
Sava, la care au asistat şi autorităţile locale – în frunte
cu Raimond Ovidiu Rusu, primarul comunei, şi
Adrian Silviu Gherasim, viceprimar. Pentru că Becicherecu Mic este o comună multietnică, în spiritul
convieţuirii paşnice de-a lungul secolelor între oamenii de diferite naţionalităţi, şi în acest an la slujbă au
participat şi enoriaşi români, care s-au aflat alături de
consătenii lor sârbi la acest însemnat praznic. Anul
acesta, naşi ai sărbătorii Sfântului Sava au fost copiii
din comunitatea sârbă din Becicherecu Mic. Ei au fost
cei care, alături de părintele Milan Miocovici, au tăiat
şi împărţit celor prezenţi din colacul tradiţional. Apoi,
au recitat poezii închinate Sfântului Sava şi au cântat
imnul dedicat special ocrotitorului şcolilor sârbeşti.
La final, din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe şi a
primarului Raimond Ovidiu Rusu, în nume personal,
copiii au primit cadouri, binemeritate pentru felul în
care ştiu să-şi respecte credinţa şi tradiţiile.
Invitaţii speciali ai sărbătorii din acest an au fost
elevii clasei pregătitoare de la Şcoala Gimnazială
„Dimitrie Ţichindeal”. De altfel, ne spune părintele
Milan Miocovici, în fiecare an, la sărbătoare, vor fi invitaţi cei mai mici dintre şcolarii din Becicherecu Mic.
Copiii au fost însoţiţi de cadre didactice, dar şi de directoarea Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal”,
prof. Delia Cian. După încheierea momentelor solemne, participanţii au fost invitaţi de preotul paroh la
o agapă frăţească ce a încheia ziua de Sfântul Sava în
comuna Becicherecu Mic.
Anton BORBELY

Viaţa şi faptele Sfântului Sava

Sfântul Sava, întâiul arhiepiscop al Serbiei, s-a născut în anul 1175 şi a trecut la cele veşnice în ziua de
14/27 ianuarie 1235, la vârsta de 60 de ani. Sfântul
Sava este cel mai cinstit sfânt din Serbia şi Muntenegru, de o veneraţie deosebită bucurându-se şi în Macedonia şi Bulgaria. Originea nobilă şi viaţa lui
duhovnicească au dus la alegerea lui ca arhiepiscop al
Serbiei, demnitate în care a adus o contribuţie decisivă la formarea culturii şi a conştiinţei creştine şi naţionale a poporului sârb.
Sfântul Sava al Serbiei, numit iniţial Rastko, a fost
fiul domnitorului sârb Stefan Nemanja, canonizat sub
numele de „Sfântul Simeon, Izvorâtorul de Mir”, care
a întemeiat statul medieval sârb, şi fratele lui Stefan
Nemanja, întâiul-încoronat al Serbiei. Spre sfârşitul
vieţii, mama sfantului, Ana Nemanja, a îmbrăţişat şi
ea viaţa monahală, sub numele de Anastasia. Pentru
viaţa ei curată, Dumnezeu o va rândui şi pe ea în ceata
sfinţilor, fiind prăznuită de Biserica Ortodoxă în ziua
de 22 iunie.
Sfântul Sava s-a născut în localitatea Gradina, actuala Podgorica, în Muntenegru. Acesta îmbrăţişează
viaţa monahală încă de mic, intrând ca monah în Mănăstirea Sfântul Pantelimon, din Sfântul Munte Athos.
Prin anul 1197, după doi ani de vieţuire monahală în
Mănăstirea Studenica, Cuviosul Simeon va pleca în
Sfântul Munte Athos, în Mănăstirea Vatoped, unde se
nevoia atunci fiul său cel mai mic, călugărit deja, sub
numele de Sava. Cei doi bărbaţi sârbi, Simeon şi Sava,
tată şi fiu, vor ctitori şi repara multe mănăstiri din
Sfântul Munte Athos şi din Serbia, precum şi nenumărate biserici şi şcoli din satele sârbesti. Cei doi vor
zidi, din temelie, Mănăstirea Hilandar. După moartea

tatălui său, Sfântul Sava va mai rămâne în Sfântul
Munte câţiva ani, într-o chilie din Careia. Aici va întocmi „Tipiconul din Careia”, numit şi „Tipiconul
Sfântului Sava din Hilandar”, care cuprindea o rânduială monahală ascetică.
În anul 1204, cavalerii cruciaţi vor cuceri Constantinopolul şi vor ocupa Sfântul Munte. Între timp, în
Serbia se pornise război între Stefan şi Vukan, cei doi
fii ai lui Nemanja, rămaşi la conducere. Prin uneltiri
viclene cu Ungaria şi cu papa Inocenţiu al III-lea,
Vukan, cel mai mare fiu al lui Stefan Nemanja, a
strâns oaste şi a pornit împotriva fratelui său, Stefan,
moştenitorul tronului.
Pentru aceasta, în anul 1207, Sfântul Sava, fratele
lor şi fiul cel mic al lui Nemanja, va aduce în ţară
cinstitele Moaşte ale Cuviosului Simeon (tatăl celor
trei), pe care le va aşeza în Mănăstirea Studenica. Din
mila lui Dumnezeu, vrednicul Sava va reuşi să-şi împace fraţii, chiar lângă mormântul tatălui lor. Sfântul
Sava va rămâne în Serbia, unde va sluji ca arhimandrit
şi stareţ, în Mănăstirea Studenica. El va străbate Serbia, predicând şi învăţând poporul, înălţând biserici şi
înfiinţând ateliere de pictat icoane.
Deoarece situaţia politică şi religioasă a Serbiei se
va complica, Sfântul Sava se va întoarce în Mănăstirea Hilandar, din Sfântul Munte Athos, unde va petrece doi ani (1217-1219). Stefan, domnitorul Serbiei,
va renunţa la legăturile pe care le avea cu Apusul (romano-catolic) şi îşi va îndrepta atenţia spre împăratul
bizantin Teodor Lascaris, care domnea în Niceea.
Deoarece poporul îşi pierdea linişte, Stefan l-a chemat înapoi, în ţară, pe Sfântul Sava, fratele său. În
drum spre Serbia, sfântul a trecut prin Niceea, unde

se afla şi patriarhul ecumenic Manuel I Sarantenos. În
urma întâlnirii, în ziua de 6 decembrie 1219, la Niceea, Sfântul Sava va fi uns arhiepiscop al Bisericii
Ortodoxe Sârbe, care îşi va dobândi astfel autonomia.
Deşi a refuzat puternic hirotonia întru arhiepiscop, socotindu-se nevrednic şi propunând mai mulţi monahi
de la Mănăstirea Hilandar, în cele din urmă, Sfântul
Sava a primit cinstea, la vârsta de 44 de ani.
Sfântul Sava, arhiepiscopul Serbiei, va aşeza scaunul arhiepiscopal în Mănăstirea Zica, ctitoria fratelui
său, Stefan. În semn de manifestare a puterii sale episcopale, în anul 1220, în ziua de Înălţarea Domnului,
Sfântul Sava îl va încorona pe Stefan drept întâi rege
al Serbiei. Mai apoi, în anul 1228, tot Sfântul Sava îl
va încorona ca rege al Serbiei pe Radoslav, nepotul său.
În anul 1233, Sfântul Sava se va retrage din scaunul arhiepiscopal, aşezându-l în loc pe Sfântul Arsenie, ucenicul său, care va păstori Serbia între anii
1233-1263.
Sfântul Sava al Serbiei a trecut la cele veşnice în
ziua de 14/27 ianuarie 1235, în cetatea Târnovo, în
urma unei pneumonii. Trupul său va fi înmormântat în
Biserica Sfinţii 40 de Mucenici, din Veliko Târnovo.
De aici, în ziua de 6 mai 1237, regele Vladislav va
luat cinstitul trup al Sfântului Sava şi îl va înmormânta
în Mănăstirea Mileseva.
Cand turcii conduşi de Sinan Paşa au jefuit Mănăstirea Mileseva, în Vinerea Mare a anului 1595, aceştia
au furat şi cinstitele Moaşte ale Sfântului Sava, pe care
le vor duce în Belgrad, pe colina Vracear, unde, în ziua
de 27 aprilie / 10 mai 1595, le vor arde în foc. Din
acest moment, colina Vracear va fi considerată drept
cel mai sfânt loc din Belgrad.
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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

Ştefanovici. 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.

F o r tu n a M a ma M ia p re g ă teş t e
r et ur u l d e ca m p io n at
Echipa de fotbal Fortuna Mama Mia Becicherecu Mic s-a reunit, după vacanţa de
iarnă, în vederea pregătirii returului campionatului 2015-2016 al Seriei a IV-a a Ligii
a III-a. La primul antrenament din acest an s-au prezentat jucătorii: Alin Culda,
Robert Mikloş, Radu Motreanu, Laurenţiu Telescu, Ovidiu Ştefănescu, Dumitru
Negruţ, Andrei Mărginean, Vlad Nicoară, Cosmin Saizu, Vasile Luţă, Bogdan
Centea, Petrişor Jichici, Patrik Niţă, Ioan Bârză, Dan Perju-Silaghi, Cristi Tăbăcaru
şi Flavius Cioancă, lipsind nemotivat Zoran Radu şi Costel Zurbagiu, în vreme ce
Robert Artimon a trecut la Millenium Giarmata. Echipa este antrenată în continuare
de Sorin Bălu – principal şi Narcis Petre – secund.
Pentru această perioadă nu este prevăzută pregătirea centralizată în cantonament,
alb-roşii urmând a se antrena pe plan local, cu perfectarea câtorva jocuri de pregătire,
dintre acestea amintindu-le pe cele din: 10 februarie cu Şoimii Pâncota, pe 13 la CS
Unirea Sânnicolau Mare, în 20 martie la Metalul Reşiţa, pe 24 cu ASU Politehnica,
iar pe 27 cu o echipă încă nedesemnată.
A cincea la finele parcursului din toamnă, la 4 puncte în urma ocupantei locului
3, CS Performanţa Ighiu, dar şi la şapte de cei din Cugir, respectiv la zece în urma
liderului nou-promovat ASU Politehnica, vicecampioana seriei în 2014 şi 2015 şi-a
propus ca obiectiv clasarea, şi în acest an, pe podiumul seriei.
A. BORBELY

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,

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.

S.C RUS-SAVITAR S.R.L, din Dudeştii Noi
angajează, cu sau fără experienţă, personal pentru postul de

SERVANT POMPIER!

Cerinţe:
Disponibilitate la lucrul în schimburi (două schimburi)
Studii: minimum 8 clase
Se oferă:
- Salariu atractiv
- Bonuri de masă în valoare de 200 de lei
- Bonusuri şi prime
- Calificare la locul de muncă
Relaţii la telefon 0759046711 sau vă invităm la fabrica noastră,
de luni până vineri, între orele 7-14
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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,
apartamentări,

ridicări topografice etc.

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

Casă de piatră!

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

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:...............................................................................

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

Nr.tel.:0749432605

Dumnezeu să îl
odihnească în pace!

VICEPRIMAR

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

Gherasim

Bucovan Emilian (84 de ani)

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

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

ing. Valentina

În ultima vreme a
plecat dintre noi

PRIMAR

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

autorizată categoria B,

Cristian-Ciprian Grigor
cu Denisa-Daniela Betianu
Alin-Daniel Carlaonţ
cu Cosmina-Ligia Indreica
Constantin Câtu
cu Doina Stoicov

Pentru o mai bună
colaborare, vă
stăm la dispoziţie:

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
ianuarie-februarie

Persoană fizică

Şi-au unit destinele
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EPIGRAME
Curiozităţi
DE PASTOREL Sculpturi uriaşe din gheaţă,
TEODOREANU
la Festivalul din Harbin
La moşi

Sculpturi uriaşe din gheaţă
sunt expuse în China, la
ediţia din 2016 a celebrului
Festival Internaţional al
Gheţii şi Zăpezii din Harbin,
un oraş aflat în Heilongjiang,
o provincie situată în partea
de nord-est a Chinei.
Peste un milion de vizitatori sunt aşteptaţi de organizatorii celei de-a 32-a ediţii a
Festivalului din Harbin în
acest an. Vizitatorii pot să
admire aceste creaţii spectaculoase – catedrale, castele şi
alte forme – sculptate în
gheaţă şi apoi iluminate cu
raze colorate, după căderea
nopţii.
Artişti chinezi şi olandezi,
cu ajutorul unui număr de
peste 10.000 de muncitori locali, au lucrat aproape trei
luni pentru a finaliza această
„feerie hibernală”, potrivit
organizatorilor.
Tema principală a festivalului este “Perla Coroanei de
Gheaţă şi Zăpadă”.
Harbin este capitala
provinciei Heilongjiang, de
la marginea Siberiei, fiind totodată una din cele mai reci
regiuni ale Chinei. Temperaturile din timpul iernii scad
uneori sub minus 35 de grade
Celsius.

Hohotind se dau în lături
Sutele de curioşi,
Ca să treacă printre pături,
Cea mai mare dintre mături
Ce s-a fost văzut la Moşi.

Moralistul

Indignat pe-un veac năuc
Şi pe cei ce se despoaie,
Domnul Iorga intră-n bae,
În manta de cauciuc.

Domnul profesor Iorga ţine
cursuri la Şcoala de aviaţie
Cu prelegeri i-a mâncat
Şi va să-i mai mănânce încă,
Căci Iorga e încredinţat
Că tot ce zboară se mănâncă.

Primejdii

Un om grăbit, la Iaşi, prinzându-l ploaia,
A zăbovit în crâşmă şapte ani,
Când cu „fetească” neagră de Cârjoaia,
Când cu „băbească” de la Uricani!

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Poezia este un fel de muzică, trebuie să o auzi ca să o apreciezi.
(Voltaire)
♣ Un om care îşi neglijează reputaţia nu merită să o aibă.
♣ Unele femei iubesc în pripă, în schimb urăsc îndelung.
♣ Omul a inventat tortura, iar dragostea chinurile. (I. Romoşan)
♣ Cel ce poate, face. Cel ce nu poate, îl învaţă pe altul.
♣ Când ai dat drumul porcului în casă, pune-i scaunul la masă.
♣ Ori de câte ori chirurgia a riscat, medicina a făcut progrese.
(C. Barnard)
♣ Unii sunt pentru reforme, alţii ar mânca ceva. (A. Čotrić)
♣ Când mâncarea-i prea multă, gândirea se micşorează. (Persia)
♣ Prostia mai poate fi nevinovată, obrăznicia niciodată.
♣ Cine se îndatorează, se face rob împrumutatului. (Cilibi Moise)
♣ Am intrat şi noi în rând cu lumea. Ne-am aşezat la coadă. (G. Mrachici)
♣ Unde există plăcere, există şi pricepere. (Spania)
♣ Tot ceea ce ştiu, e că nu ştiu. (Socrate)
♣ Nu te grăbi să rupi strugurii necopţi. (Arabia)

SFATURI: Nu ceea ce te face fericit este bine, ci numai ceea ce este bine
te face fericit. Fără moralitate nu este posibilă nicio fericire.
MINI-DICŢIONARUL SĂNĂTĂŢII
CHIRURG = Esculap (medicament)… cu cu cuţitul la brâu.
COBAI = şoarece care-şi dă duhul… pentru ştiinţă.
CIUPERCA = cultura… pe cm²
COMA = vestibulul morţii.
CORDON OMBILICAL = justificarea prezenţei mai multor moaşe când
rămâne… netăiat!
COT = regiune a corpului care ignoră durerea… până la proba contrarie!
CORD = organ în care se localizează boala numită… dragoste!
COLOANA VERTEBRALĂ = tablou de comandă.
DENTIST = unul… bun de gură!
ORTUL POPII – Ortul, o monedă veche în valoare de zece parale, era
pe vremuri plata obişnuită pentru slujba religioasă la o înmormântare.
De aceea „a da ortul popii” a ajuns să însemne „a-şi da sfârşitul”.

