Minunatele nopți ale Crăciunului, colindelor și datinilor
strămoșești să vă găsească la ceas de bucur ie alături de toți cei drag i.
Vă doresc tot binele, gândurile bune și curate să vă însoțească
pretutindeni, fericirea și succesul să vă fie mereu alături!
Crăciun fericit! La mulți ani!
Raimond-Ovidiu RUSU, pr imar ul comunei Becicherecu Mic

Viceprimarul Adrian-Silviu Gherasim şi consilierii locali
Bianca-Florica Manea, Lucian-Grigore Cristea, Gheorghe
Mușat, Luminița Cojocaru, Emanuel Moroti, Karin Lauer,
Emilia Isac, Gavril Iacob, Dan Bărbătaș, Mihail Jager,
Gheorghe Negrea și Dumitru Prohap urează tuturor
locuitorilor din comuna Becicherecu Mic
Sărbători fericite!

Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040
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Gânduri la final de an
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Apropierea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus
Hristos și Anul Nou îmi oferă din nou prilejul de a mă adresa
dumneavoastră, dragi locuitori din Becicherecu Mic, prin intermediul ziarului local.
Nu voi face, după regula împământenită, un bilanț al anului care
a trecut, ci doar o serie de considerații pe marginea lui. Anul 2017
a fost un an pe care l-aș caracteriza drept pozitiv. Am continuat să
muncim pentru proiectele pe care le-am început și care conduc la
dezvoltarea din toate punctele de vedere a localității noastre, de la
infrastructură, la dezvoltarea edilitară și la creșterea calității vieții
în Becicherecu Mic. Desigur, toate acestea au presupus eforturi,
deloc de neglijat. Nu vreau să credeți că mă plâng, însă trebuie să
specific faptul că nimic nu ni se dă fără muncă și eforturi, fără
stăruințe și drumuri la ministere, fără implicare și perseverență.
M-am angajat să contribui la dezvoltarea Becicherecului Mic și,
așa cum până acum nu m-am dat în lături de la muncă, la fel voi
face și de acum încolo. Despre ceea ce am făcut în acest an, vă las
pe dumneavoastră să cântăriți, pentru că, așa cum spuneam în dese
rânduri, faptele spun mai mult decât cuvintele. Vreau doar să știți
că, așa cum am demonstrat până acum, putem face, împreună, și de
acum înainte lucruri bune, care să ne fie de folos tuturor.
Dar pentru că suntem în pragul unei mari sărbători, venirea pe
lume a Pruncului Sfânt, vă doresc, de Crăciun, să fiți sănătoși, în
primul rând. Să-i aveți alături pe toți cei dragi și să petreceți clipe
minunate, în sunet de clopoței și de colinde, în fața meselor
îmbelșugate. Anul care vine să vă aducă sănătate și puterea de a vă
urma și îndeplini visurile.

CRĂCIUN FERICIT! ȘI LA MULI ANI!

Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic

În ziua de 10 decembrie, la Biserica Ortodoxă Română din Becicherecu Mic, după
Sfânta Liturghie, elevii clasei a II-a, conduși
de profesoara Alina Vladu, împreună cu
reprezentanții Parohiei Ortodoxe Române, au
organizat serbarea Nașterii Domnului. Prin
aceasta, ei au încercat să aducă pacea, liniștea
și bucuria pe care au adus-o îngerii din ceruri
lumii, când au cântat primul colind.
La serbare au fost invitate, de către preotul
paroh Ioan Jurji, două profesoare de la Colegiul Național de Artă „Ion Vidu” din
Timișoara, componente ale Filarmonicii „Banatul”: doamna Marta Teglaș și Mihaela Faur,
care au încântat sufletele credincioșilor cu
cele două instrumente, vioară și harpă, cu
care au interpretat melodii precum „Noaptea
liniștită”, „Ave Maria”, „Balada”, de Ciprian
Porumbescu. În cadrul serbării, cu mari
emoții, a cântat la vioară și fiul preotului din
Becicherecu Mic, elevul Iustin Gabriel Jurji.
„Sperăm ca bucuria acestor suflete curate
să pătrundă și în sufletele celor prezenți și să
le aducă lor și tuturor celor dragi un Crăciun
fericit!”, ne-a spus preotul paroh Ioan Jurji.
La final, copiii au primit cadouri cu ajutorul Primăriei și al sponsorilor locali. (A.B.)
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Mesajele de Crăciun ale reprezentanților cultelor
d i n c o m u n a B e c i ch e r e c u M i c
„Hristos se naște, mării-L!”

„Duhul Sfânt se va pogorî
peste tine și puterea Celui
Preaînalt te va umbri, pentru
aceea Sfântul care se va naște
din tine Fiul lui Dumnezeu se va
chema” (Luca 1,35). Aceste
cuvinte nu au mai fost auzite
niciodată până atunci, ele au fost
rostite prima dată de către
arhanghelul Gabriel către
Fecioara Maria în Betleemul
Iudeii, ceea ce i-a produs o
neînțelegere: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu (Fecioara) nu știu de bărbat?”. Așa cum s-a întrebat Fecioara
Maria, și noi, astăzi, avem obligația morală să ne întrebăm: Dacă Fecioara Maria ar fi știut de bărbat, s-ar fi întâmplat această alegere a lui Dumnezeu, ca prin ea să
coboare la noi, ca pe o scară? Ar mai fi fost Nașterea din
Betleemul Iudeii o taină neînțeleasă? Cum Dumnezeul
infinit se face om printr-o Fecioară?
Ce cuvânt omenesc sau limbă omenească ar putea explica, ar putea descoperi această cinste pe care Dumnezeu
i-o dă omului? Pentru a nu ne tulbura în cugetul nostru,
Biblia ne spune: „Unde vrea Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii”. Prin urmare, trebuie să credem că Nașterea
Pruncului Iisus, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este o minune ce se aduce omului păcătos în mod gratuit, pentru a
o însuși și pentru a se transforma mai apoi, de a deveni,
din omul păcătos rătăcit, omul lui Hristos, prietenul lui
Hristos (Ioan 15,15).
Având astăzi puterea harică descoperită de Dumnezeu
în sufletele noastre, ne-am împărtășit și sfințit prin tainele
Bisericii Ortodoxe să păstrăm bucuria sfântă a Nașterii
Domnului în viața noastră și să ne bucurăm cântând acele
colinde ce vor arăta simplitatea, puritatea acestui mare
Praznic.
„Hristos se naște, măriți-L! Hristos din Ceruri,
întâmpinați-l! Hristos se naște pe pământ, înălțați-vă!”
Preot paroh Ioan JURJI,
Biserica Ortodoxă Română Becicherecu Mic
Cu ocazia acestei frumoase
sărbători, dorim ca bucuria păstorilor, cântarea îngerilor și închinarea magilor să vă motiveze
în a-L glorifica pe Domnul Isus.
Sărbători fericite!
Pastor Ioan COCÎRȚEU,
Biserica Baptistă
Becicherecu Mic

Colind ceresc
Cerul și-a deschis soborul,
Leru-i, Doamne, Ler,
au pornit cu plugușorul
îngerii prin cer.
Merg cu pluguri de oglindă
și de giuvaier,
toți luceferii colindă,
Leru-i, Doamne, Ler
Vântul suflă cu lumină,
Leru-i, Doamne, Ler,
în buhai de lună plină
legănat în ger.
Patru heruvimi cu glugă
albă de oier
sub ferești colinde-ndrugă,
Leru-i, Doamne, Ler.

N-au venit cu grâu la poartă,
ci au rupt din ger
stele mari ca să le-mpartă,
Leru-i, Doamne, Ler.
Și-n Florar de roade grele,
Leru-i, Doamne, Ler,
va fi câmpul cer de stele
tolănit sub cer…
Numai tu aștepți în tindă,
Leru-i, Doamne, Ler
suflete ce n-ai colindă
și nu știi Prier.
Nici un cântec alb nu vine
fâlfâind mister,
cu o stea și pentru tine,
Leru-i, Doamne, Ler.

Sărbătoarea Nașterii Domnului

După cum ne informează Sfânta Scriptură, Dumnezeu a promis omenirii, care încă de la început s-a
lăsat înșelată de șarpele infernal, că va trimite un
urmaș al femeii să zdrobească capul șarpelui. De-a
lungul secolelor, profeții Vechiului Testament au
întreținut în poporul ales această speranță și
așteptare cu diferite cuvinte până la împlinirea ei.
Astfel, între alții, profetul Isaia (Capitolul 7,1014) vestește: „Ascultați, voi cei din casa lui David!
(...) Însuși Domnul vă va da un semn: Iată, FECIOARA va concepe și va naște un fiu și-i va pune
numele Emanuel, adică Dumnezeu este
cu noi”.
Peste veacuri, acum 2.000 de ani,
evanghelistul Luca ne relatează în capitolul 1,26-38 al Evangheliei sale: „În
timpul acela îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, la o FECIOARĂ
logodită cu un bărbat numit Iosif, din
neamul lui David, iar numele FECIOAREI era MARIA. Intrând îngerul la
dânsa i-a zis: - Bucură-te, tu, care ești
PLINĂ DE HAR! Domnul este CU
TINE, tu ești BINECUVÂNTATĂ între femei!”.
Ea, văzându-l, s-a tulburat la cuvântul lui și se întreba în sine, ce poate să însemne salutul acesta. Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la
Dumnezeu. Iată, vei concepe și vei naște un FIU șii vei pune numele ISUS. Acesta va fi mare și FIUL
celui Preaînalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi
va da lui tronul lui David, părintele său, și va domni
peste casa lui Iacob în veci, iar împărăția sa nu va
avea sfârșit”.
Maria îi zise îngerului: „Cum va fi aceasta, de
vreme ce eu nu trăiesc cu vreun bărbat?”.
Îngerul îi răspunse: „DUHUL Sfânt va coborî
asupra ta și puterea celui Preaînalt te va umbri. De
aceea și CEL SFÂNT, care se va naște din tine,
FIUL LUI DUMNEZEU se va chema. Iată, și Elisabeta, care-i neam cu tine, a conceput un fiu la vârsta ei înaintată și ea, căreia i se zicea sterilă, este
acum în luna a șasea, căci pentru Dumnezeu nimic
nu este imposibil”.
Atunci a zis Maria: „Iată slujitoarea Domnului,
fie mie după cuvântul tău”.
Iar îngerul a plecat de la dânsa.
În continuare să ne fie permise câteva
considerații, pornind de la salutul îngerului trimis
de Dumnezeu.
Gabriel este trimis de Dumnezeu, este mesagerul
lui Dumnezeu. Un mesager nu comunică mesajul

său propriu, ci mesajul celui care l-a trimis la
Maria. Și ce-i spune Mariei? „TU EȘTI PLINĂ de
HAR”. Harul este ceva dumnezeiesc. Iar Maria este
plină de har. Dacă un pahar este plin, nu mai este
loc pentru altceva. Iar în Maria nu mai este loc de
altceva nedumnezeiesc. „DOMNUL ESTE CU
TINE”, continuă îngerul mesajul. Dacă el ține să
afirme expres acest lucru, înțelegem că Domnul este
în mod deosebit cu Maria, nu doar așa cum e cu oricare om, sau cum e cu oricare dintre miile de Marii
(sau Miriame) care or fi existat în țară. Și dacă
Domnul e cu MARIA, Maria nu e cu
DOMNUL? Cine îi poate despărți?
Există creștini care ezită să o
cinstească pe Sfânta Maria, Mama lui
Isus, afirmând că ei fac și țin legătura direct cu Isus sau cu Dumnezeu, și n-au
nevoie de „Maria”. Dar Dumnezeu a
avut nevoie de MARIA CEA PLINĂ
DE HAR, ca Fiul său să vină la noi. El
a avut nevoie nu de orice femeie, nu de
orice Marie, ci de MARIA CEA
BINECUVÂNTATĂ ÎNTRE FEMEI.
În zilele sărbătorii Nașterii Domnului
vedem în multe locuri imagini, icoane, grupuri de
statui cu pruncul Isus în ieslea din Betleem, înconjurat de Mama sa, de Sfântul Iosif, de îngeri și păstori.
Dacă nu o acceptăm pe Sfânta Maria sau Sfânta
Familie (ca să ținem legătura direct cu Isus) ce să
facem? Să decupăm imaginile, să-l lăsăm pe Isus
singur, iar pe ceilalți să-i alungăm, asemenea lui
Irod? În timpurile noastre auzim de cazuri în care
autorități samavolnice, sau negustori de sclavi moderni, despart mamele de copii lor, despart copii de
părinții lor, provocând suferințe nespuse în familii.
Acum ajung oare creștini să despartă pe Isus de
mama sa și pe Sfânta Maria de Isus și de toți cei pe
care Isus de pe cruce îi va încredința mamei sale
prin cuvintele: „Iată fiul tău! Iată mama ta!?”. Dacă
prin botez și credință am devenit copii ai lui Dumnezeu, frați și surori în Cristos, Fiul lui Dumnezeu
și al Mariei, suntem o mare familie creștină, care
putem cânta împreună cu îngerii din Betleem: „Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință!”, în sărbătoarea NAȘTERII
DOMNULUI, de a cărei binecuvântare îmbelșugată
să avem parte și în anul care vine, în pace, sănătate
și credință curată, cum ne-a încredințat-o apostolii,
fără răstălmăciri!
Preot paroh Bonaventura DUMEA,
Biserica Roman-Catolică Becicherecu Mic

Vestea nașterii Mântuitorului

Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o
cetate din Galilea, la o fecioară Maria care era logodită cu un bărbat numit Iosif.
I-a adus această veste zicând: „Plecăciune Ție, căreia ți s-a făcut mare har;
Domnul este cu tine, binecuvântată ești
tu între femei! Vei rămâne însărcinată și
vei naște un fiu căreia îi vei pune numele Isus, El va fi mare și va fi chemat
fiu al celui Preaînalt”.
În vremea aceea Cezar August a dat
poruncă fiecare să se înscrie în cetatea
lui.
Nașterea lui Isus Hristos!
Pe când erau acolo, a venit vremea să
nască Maria. Și a născut pe Fiul ei întâi, la înfășat în
scutece și l-a culcat într-o iesle. În acea vreme în
ținutul acela erau niște păstori care făceau de strajă
în jurul turmei lor. Un înger al Domnului s-a arătat
înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul
lor și le-a zis: „Nu vă temeți, căci vă aduc o veste
bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
Astăzi vi s-a născut în cetatea lui David un Mântui-

tor care este Hristos Domnul”, zicând și semnul
după care Îl vor cunoaște. După această veste, împreună cu îngerul s-a unit și o oaste cerească, lăudând și zicând: „Slava lui
Dumnezeu în locurile preaînalte și pace
pe pământ între oameni plăcuți Lui”.
Păstorii au zis unii către alții: „Haideți
să mergem până la Betleem să vedem ce
ne-a făcut cunoscut Domnul”.
L-au găsit întocmai cum li se spusese
despre prunc.
Aceasta este vestea bună primită din
cer, de la Dumnezeu, că ne-a trimis un
mântuitor care să ne ierte toate păcatele
și să ne împace cu El prin Fiul Său.
Transmitem, pe această cale, către toți locuitorii
comunei și autorităților locale bucuria care ne-a fost
trimisă prin acest mare praznic al nașterii lui Isus.
Sărbători binecuvântate!
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!
Prezbiter Vasile MOROTI,
Biserica Penticostală Filadelfia Becicherecu Mic

Sfaturi utile pentru a preveni
furturile din locuință!

Când plecaţi de acasă încercaţi să creaţi aparenţa că
se află cineva în locuinţă, prin diverse metode, respectiv instalarea unor dispozitive de aprindere şi stingere
automată a luminilor în locuinţă, de către un vecin sau
o persoană de încredere!
Nu permiteţi străinilor să intre în casă pentru a folosi
telefonul, sau pentru a le oferi ceva!
Atunci când este neapărat nevoie ca un străin să intre
în locuinţa dumneavoastră, chemaţi un vecin sau o rudă
să vă însoţească!
Pentru siguranţa locuinţei dumneavoastră, atenţie şi la
intrările secundare, cum ar fi uşile de la balcoane şi terase! Acestea vor avea încuietori suplimentare, dispuse la interior.
Evitaţi discuţiile despre bunurile de valoare pe care le aveţi în casă!
În cazul absenţelor îndelungate de la domiciliu, comunicaţi acest fapt numai persoanelor în care aveţi mare încredere! Rugaţi-i să vă supravegheze locuinţa, sau să
acţioneze în aşa fel încât să nu se sesizeze lipsa dumneavoastră!
Dacă plecaţi pentru o perioadă scurtă, puteţi aprinde luminile, radio-ul sau televizorul.
Încuiaţi uşile şi geamurile chiar şi atunci când plecaţi pentru câteva minute!
Nu lăsaţi sume mari de bani sau valori în locuinţă!
Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al căror conţinut să informaţi străinii că aţi plecat în concediu!
Instruiţi-vă copiii ca, atunci când sunt singuri acasă, să nu deschidă uşa de acces
în locuinţă persoanelor străine care spun că sunt trimişi de părinţi pentru a le da diverse obiecte!
Trebuie lăsat la vecini de încredere un număr de telefon unde puteţi fi găsit. Este
de evitat oferirea de informaţii despre vecini persoanelor necunoscute.
Sumele mari de bani nu se ţin în casă, neasigurate. Nu e bine de lăsat impresia
deţinerii acestor sume sau a unor bijuterii de valoare. La plecare se închid bine
toate căile de acces în casă. Este bine ca locuinţa să fie asigurată cu un sistem de
alarmă cu senzori perimetrali.
Dacă totuşi spargerea are loc trebuie sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi trebuie aşteptată sosirea poliţistilor. În acest timp nu trebuie atins nici un obiect din locuinţă şi din apropierea ei. Nu este permis accesul altor persoane în încăpere (vecini,
rude, cunoştinţe).
Agent șef adjunct de poliție
Alin CÎRNARIU

Verificați cu atenție
coșurile de fum

Coșurile de fum defecte sau
necurățate la timp pot cauza o serie de
probleme: de la simpla defectare,
până la intoxicații cu monoxid de carbon sau chiar incendii.
De aceea, ele trebuie verificate și
curățate anual, înainte de a intra în
sezonul rece.
Există o serie de factori care afectează funcționalitatea coșurilor de
fum, printre acestea numărându-se :
- condensul acid rezultat în urma
arderii gazelor, care poate provoca
dislocarea cărămizilor, implicit înfundarea coșului (în cazul centralei sau
sobei pe gaze);
- defecțiuni ca urmare a unei construcții
iresponsabile;
- păsările care obișnuiesc să își construiască cuiburi în interiorul coșului
de fum;
- pânzele de păianjen care favorizează crearea unui dop (din frunze și
hârtii luate de vânt);
- folosirea combustibilului lemnos
cu o umiditate mai mare de 20%.

Iată câteva sfaturi, valabile mai ales
pentru cei care dețin locuinte la curte,
astfel încât să evitați izbucnirea unui
incendiu:
- cel puțin o dată pe an apelați la o
persoană specializată care să verifice,
curețe și repare, dacă este cazul, coșul
de fum;
- soba trebuie aprinsă doar cu
material combustibil adecvat;
- se evită supraîncărcarea sobei;
- ușița de la sobă trebuie să stea
închisă atât timp cât arde focul;
- este de preferat să așezați în fața
sobei, în dreptul ușiței, o tavă din
metal, astfel încât, dacă va cădea jar,
să nu existe posibilitatea inflamării
obiectelor din jur;
- materialele combustibile nu se țin
lângă sobă;
- focul trebuie stins înainte de culcare
sau atunci când părăsiți locuința;
- nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori aparatele
de încălzire electrice în funcțiune.

Din agenda
Consiliului Local
Becicherecu Mic
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Hotărârea nr. 176 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea valorilor impozitelor locale de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018;
Hotărârea nr. 177 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 404011,
nr. cad. 404011, în suprafaţă de 1.201 mp, către domnul Husaru Alexandru, pentru preţul de 60.000 lei,TVA inclus, achitat integral conform documentelor financiar-contabile;
Hotărârea nr. 178 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan
înscris în CF nr. 403942, nr. cad. 403942, cu suprafaţa de 244 mp, la preţul de pornire de 8.400 lei, TVA inclus;
Hotărârea nr. 179 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea indemnizațiilor aleșilor locali și salariile de bază ale
funcționarilor publici și a personalului contractual încadrat în aparatul de
specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 180 din 18 decembrie 2017
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 153
din 16.10.2017 privind retragerea terenului atribuit în folosință gratuită
doamnei Toma Mirabela;
Hotărârea nr. 181 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea agendei cultural-sportive a comunei Becicherecu
Mic pentru anul 2018;
Hotărârea nr. 182 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 404013,
nr. cad. 404013, în suprafaţă de 228 mp, către domnul Văcaru Ion-Dan,
pentru preţul de 7.500 lei, TVA inclus, achitat integral conform documentelor financiar-contabile;
Hotărârea nr. 183 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea alipirii terenului intravilan înscris în CF nr. 403091,
nr. cad. 728-729/a/1/2 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 696 mp, a terenului intravilan înscris în CF nr. 403092, nr. cad. 728-729/a/2/2, cu
suprafața de 556 mp şi a terenului intravilan înscris în CF nr. 403094, nr.
cad.728-729/a/3/2, cu suprafaţa de 358 mp, într-un lot cu suprafaţa de
1610 mp (LOT 1) având categoria de folosință „teren arabil”;
Hotărârea nr. 184 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu
Mic cu suma de 137,50 mii lei – venituri şi cheltuieli – pe trimestrul IV,
anul 2017;
Hotărârea nr. 185 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea decontării cheltuielilor transportului cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu Mic pentru luna noiembrie anul 2017;
Hotărârea nr. 186 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan
înscris în CF nr. 404002, nr. cad. 404002, cu suprafaţa de 31mp, la preţul
de pornire de 942 lei, TVA inclus;
Hotărârea nr. 187 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului intravilan
înscris CF. nr. 401466, nr. cad. 401466, cu suprafaţa de 1.512 mp, la preţul de pornire de 45.845 lei, TVA inclus;
Hotărârea nr. 188 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea încadrării doamnei Micu Cristina-Amelia în funcţia de asistent personal a persoanelor cu handicap pentru minorul Micu
Vlad pe durată nedeterminată;
Hotărârea nr. 189 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea alocării sumei de 6.000 lei pentru recompensarea
pompierilor voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă din comuna Becicherecu Mic pentru activitatea din anul 2017;
Hotărârea nr. 190 din 18 decembrie 2017
privind aprobarea trecerii terenului intravilan înscris în CF nr. 400647,
nr. cad. 400647 Becicherecu Mic din proprietatea Statului prin Ministerul Învățământului Public în domeniul public al comunei Becicherecu
Mic, în administrarea Consiliului Local Becicherecu Mic; aproarea trecerii
construcției înscrisă în CF nr. 400647, nr. cad. 400647 – C1 Becicherecu
Mic din proprietatea Statului prin Ministerul Învățământului Public în
domeniul public al comunei Becicherecu Mic, în administrarea Consiliului Local Becicherecu Mic; aprobarea trecerii construcției înscrisă în
CF nr. 400647, nr. cad. 400647 – C2 Becicherecu Mic din proprietatea
Statului prin Ministerul Învățământului Public în domeniul public al comunei Becicherecu Mic, în administrarea Consiliului Local Becicherecu
Mic;
Hotărârea nr. 191 din 18 decembrie 2017
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei
Becicherecu Mic în domeniul public al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 192 din 18 decembrie 2017
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al comunei
Becicherecu Mic în domeniul privat al comunei Becicherecu Mic;
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La 1 decembrie, așa cum s-a încetățenit deja, la
Becicherecu Mic s-a celebrat Ziua Națională a României. Au fost festivități, la care și-au dat concursul elevii Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal” și la care
au asistat mulți dintre locuitorii comunei, o tombolă
la care s-au împărțit, tot tradițional, 99 de drapele tricolore, dar și o masă la care s-a servit fasole cu cârnați.
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, s-a adresat celor prezenți: „La mulți ani,
români, la mulți ani, România. S-au împlinit 99 de ani
de la Marea Unire. Sper să fim aici și anul viitor, când
vom sărbători o sută de ani de la acest eveniment”.

Prof. Delia Cian, directoarea Școlii Gimnaziale
„Dimitrie Țichindeal”, a spus că, deși copiii și dascălii s-au alfat în ziua lor liberă, au ales să fie alături de
locuitorii din Becicherecu Mic din respect pentru comunitate. „Vreau să mulțumesc, cu acest prilej, tuturor dascălilor școlii noastre, care au contribuit la
programul artistic”.
Elevii au prezentat apoi semnificația zilei de 1
decembrie, au intonat cântece patriotice și au recitat
poezii.
După programul artistic, prin tragere la sorți, au fost
oferite 99 de drapele tricolore, reprezentând anii scurși

de la 1 decembrie 1918.
Pe platoul din centrul comunei, participanții la sărbătoare au asistat la aprinderea bradului de Crăciun.
Onoarea de a aprinde luminițele i-a revenit Alexiei
Rusu, fiica primarului comunei. Raimond-Ovidiu
Rusu a ținut să-i mulțumească, cu acest prilej, lui
Adrian-Silviu Gherasim, viceprimarul localității, pentru bradul care va sta pe toată perioada sărbătorilor de
iarnă în centrul Becicherecului Mic. Cu acest prilej,
s-a deschis și cea de-a doua ediție a Târgului de
Crăciun, la care sunt așteptați, în perioada sărbătorilor
de iarnă, toți locuitorii din Becicherecu Mic.

DRAPELE TRICOLORE PENTRU LOCUITORII DIN BECICHERECU MIC
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Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, convocată pentru data de 1 decembrie 1918, a fost considerată de contemporani decisivă pentru „unitatea
naţională a tuturor românilor”. Toate apelurile au subliniat importanţa istorică a actului ce urma să se decidă la Alba Iulia: „Veniţi cu miile, cu zecile de mii –
se scria în apelul Consiliului Naţional din Blaj. E ziua
când se va hotărî asupra sorţii noastre pentru o veşnicie. Veniţi şi juraţi că nedespărţiţi vom fi şi uniţi rămânem de aici înainte cu fraţii noştri de pe cuprinsul
pământului românesc, sub una şi nedespărţită cârmuire”.
Pe lângă cei 1.228 de delegaţi, la Alba Iulia, au
venit, după cum menţionează contemporanii, peste
100.000 de români din toate colţurile Transilvaniei:
„cât cuprindea ochiul numai om şi om în continuă
mişcare, producând un vuiet de parc-ar fi fost talazurile mării în vreme de furtună”.
În timp ce, pe câmpul lui Horea, mulţimea aştepta
cu înfrigurare, în sala cazinoului ofiţerilor din Alba
Iulia delegaţii se adunaseră.
Lucrările şedinţei au început la ora 10.30. Dintr-un
colţ al sălii izbucneşte cu energie vechiul cântec patriotic „Pe-al nostru steag e scris unire”. Întreaga asistenţă îl cântă cu o însufleţire deosebită. El este practic

lozinca sub care se va desfăşura întreaga zi. Rând pe
rând, îşi fac apariţia membrii Consiliului Naţional
Român Central primiţi cu ropote de aplauze. Ultimul
soseşte George Pop de Băseşti- preşedintele CNRC,
ultimul dintre memorandişti.
În sală se aflau 680 de delegaţi aleşi în cele 130 de
circumscripţii electorale ale Transilvaniei, Banatului,
Crişanei, Maramureşului şi Sătmarului. Alături de ei
participau reprezentanţii episcopiilor româneşti, societăţilor culturale, institutelor de învăţământ superior
şi şcolilor medii, reuniunilor învăţătoreşti, reuniunilor de meseriaşi şi femei, delegaţii Partidului Social
Democrat Român, gărzilor naţionale şi ai societăţilor
studenţeşti.
În discursul său, George Pop de Băseşti a amintit
marile momente ale luptei naţionale a românilor conchizând: „Vrem să zdrobim lanţurile robiei noastre sufleteşti prin realizarea marelui vis al lui Mihai
Viteazul: Unirea tuturor celor de o limbă şi de o lege,
într-un singur şi nedespărţit stat românesc”.
A urmat la cuvânt Vasile Goldiş, care a spus: „Naţiunile trebuiesc eliberate. Între aceste naţiuni se află
şi naţiunea română din Ungaria, Banat, Transilvania.
Dreptul naţiunii române de a fi eliberată îl recunoaşte
lumea întreagă, îl recunosc acum şi duşmanii noştri

de veacuri. Dar odată scăpată din robie, ea aleargă în
braţele dulcei sale mame. Nimic mai firesc în lumea
aceasta. Libertatea acestei naţiuni înseamnă: Unirea
ei cu Ţara Românească”.
În finalul discursului său Vasile Goldiş a dat citire
textului Rezoluţiei Marii Adunări Naţionale.
Votată, într-o atmosferă de un entuziasm de nedescris în cuvinte, Rezoluţia a devenit, astfel, documentul istoric prin care se înfăptuia visul de veacuri al
poporului român: România Mare.
Pentru ca mulţimea să poată fi informată simultan
de hotărârea luată s-au înălţat, ca şi la 1848, în cele
patru puncte cardinale ale platoului lui Horea, tribune.
De aici au vorbit mulţimii liderii mişcării naţionale.
„În ziua aceasta poporul român din tot cuprinsul
plaiurilor de dincoace de Carpaţi şi-a rostit voinţa
nestrămutată de a se uni cu fraţii lui de un sânge din
România. Prin această rostire înţeleaptă unitatea
neamului nostru e desăvârşită. Dacia lui Traian şi
România unită pe timp scurt de Mihai Viteazul şi-a
luat fiinţă pentru toate timpurile cât va trăi neamul
românesc pe pământ”, scria ziarul „Libertatea”.
La mulţi ani, România!
Pagini realizate de Petru Vasile TOMOIAGĂ
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În sezonul rece plantele intră în repaos vegetativ,
dar nu și dăunătorii, unii dintre aceștia fiind rezistenți
la temperaturi scăzute.
Este o perioada perfectă pentru a aplica tratamente
fitosanitare, care să ne scutească de probleme mai
târziu, în primăvară. Se folosesc fungicide pe bază de
sulf, ulei horticol și cupru. Aplicarea acestora se poate
face în perioadele când nu plouă, ninge și temperatura
este mai mare de -50C.
Odată cu scăderea temeperaturilor, majoritatea
plantelor intră în reapus vegetativ.
Repausul vegetativ este o strategie de supraviețuire
a plantelor în perioadele de iarnă cu temperaturi foarte
scăzute sau în perioadele foarte secetoase, fiind o stare
temporară de inactivitate sau de activitate minimă,
prin care se odihnesc și se refac, lucru ce contribuie la
longevitatea lor.
În acestă perioadă plantele își conservă energia, nu
mai cresc, nu se mai dezvoltă, nevoile de hrănire sunt
reduse, seva nu mai circulă prin plantă, iar substanțele
nutritive nu mai sunt absorbite.
Primele semne de intrare în repaus vegetativ sunt:
căderea frunzelor la foioase, schimbarea intensități
culorii confierelor, de la verde intens la verde închismaroniu.

Pentru a proteja arborii, arbuștii și unele plante ornamentale sunt necesare un minim de lucrări:
- după primul îngheț se poate împrăștia în grădină
un strat gros de gunoi de grajd, marniță sau compost;
acestea au rolul de a menține temperatura constantă,
protejând plantele. Pentru ca rozătoarele să nu-și facă
cuib în materialul organic împrăștiat este recomandat
să vină un îngheț cât mai repede;
- se taie tulpinile uscate ale plantelor perene până la
nivelul solului după primul îngheț, pentru a
înlătura ouăle dăunătorilor sau sporii purtători
de boli;
- se aplică ultimele tratamente cu fungicide si instecticide;
- plantele sensibile la îngheț, se
împachetează cu materiale protectoare (folie
agril), se acoperă cu paie, scoarță de copac,
rumeguș, frunze sau ace de conifere în jurul
rădăcinilor și la baza lor;
- pentru a-i ferii de rozătoare, pe trunchiurile
copaciilor tineri se pune plasă de sârmă sau
se vopsesc cu vopsele speciale ce au
substanțe de combatere și îndepărtare;
- atunci când folosim sare pentru a
dezgheța aleile, se recomandă ca plantele să
nu intre pe cât posibil în contact cu soluția
formată.

Schema de tratament în perioada de
repaus vegetativ

Stropirile de iarnă sunt de fapt o succesiune de
patru tratamente (două cu fungicide, plus două cu
uleiuri horticole) efectuate la anumite intervale de
timp, după cum urmează:
- tratamentul 1 se efectuează în intervalul noiembrie-decembrie împotriva unor boli cauzate de ciuperci; tratamentul se face cu substanțe pe bază de
cupru (Zeamă Bordeleză, Champ etc.);
- tratamentul 2 se face pentru combaterea insectelor și acarienilor cu ajutorul uleiului horticol
(Confidor Oil, Midos Oil etc.);

(Atenție! Tratamentul 2 se
recomandă după două-trei
săptămâni de la aplicarea primului tratament. Produsele pe bază
de cupru nu se amestecă cu
uleiurile horticole.)
- tratamentul 3 se aplică la
sfârșit de februarie - început de
martie și se compune, la fel, din
substanțe pe bază de cupru sau
putem înlocui cu produse pe bază
de sulf;
- la tratamentul 4 se folosesc
uleiurile horticole împreună cu un
insecticid (Actara, Mospilan etc.);
(Atenție! Tratamentul 4 se face
după două-trei săptămâni de la aplicarea tratamentului 3).

Îngrijirea arborilor de Tuia

Arborele de tuia se tunde o dată la doi-trei ani, cea
mai bună perioadă pentru această operațiune fiind
sfârșitul iernii.
Prin tăierea coroanei arbustului de tuia se obține în
primul rând împrospătarea frunzișului, se pot corecta unele defecte de formă sau se pot obține
forme deosebite.
Pentru a tunde arborele de Tuia
este nevoie de o pereche de
mănuși și un foarfece special pentru tuns gardul viu.
Tunderea nu este completă până
nu vei curăța platele de ramurile
uscate, deteriorare sau bolnave.

Boli specifice și
tratamente aplicate
arborelui de tuia

Arbuștii de tuia se pot usca din cauza secetei, a surplusului de apă sau în timpul adaptării după plantare.
Aceștia pot fi însă afectați și de unele boli, foarte
frecvente la tuia și foarte dăunătoare.
Necrozarea ramurilor de tuia (Berckmann’s
Blight) se manifestă prin necrozarea ramurilor din
exterior spre interiorul coroanei. Infecţia porneşte
de la ramurile tinere şi coboară spre ramurile mai

bătrâne (de la ramurile mici, la cele mari). Culoarea ramurilor se schimbă, de la verde, la maroroşcat. A se evita udarea excesivă a plantelor și
tăiați ramurile afectate încă de la primele semne
de boală.

Schemă tratament

Tratament I - primăvara, sfârșit de martie, un tratament, produse cu mancozeb, cupru și azoxistrobin;
Tratament II ‐ primăvara, sfârșit de aprilie ‐ început
de mai, un tratament, produse cu mancozeb, cupru și
azoxistrobin;
Tratament III - toamna, sfârșit de septembrie - început de octombrie, un tratament, produse cu mancozeb, cupru și azoxistrobin;
Tratament IV - toamna, început de noiembrie, un

tratament, produse cu mancozeb, cupru și azoxistrobin.

Cercospora Needle Blight - uscarea ramurilor
din interior spre exterior. Uscarea pornește de la
baza trunchiului, din interiorul coroanei spre exterior.
Se instalează pe ramurile bătrâne, și apoi la cele
tinere. Ramurile devin galbene, apoi maro brun.
Arbuștii se controlează frecvent, pentru a preveni
boala. Tratamentele se aplică în serii, la interval de 57 zile între ele. Înainte de aplicarea tratamentului,
planta se scutură bine, se spală cu jet de apă și se
așteaptă evaporarea apei. Ramurile și frunzele căzute
pe sol (sugerăm scuturarea plantei direct pe o folie) se
adună și se ard, pentru a evita răspândirea și reinfectarea din fructificațiile patogenului.

Schemă tratament

Tratament I - primăvara, sfârșit de aprilie - început
de mai, 1-3 tratamente, stadiu de dezvoltare plantă intrarea în vegetație, lăstari noi, substanța - produse
cu mancozeb, cupru și azoxistrobin;
Tratament II - primăvara-vara, sfârșit de iunie, 1-3
tratamente, stadiu de dezvoltare plantă - perioada de
creștere, substanța - produse cu mancozeb, cupru și
azoxistrobin;
Tratament III - toamna, început de octombrie, un
tratament, stadiu de dezvoltare plantă - perioada de
vegetație, substanța - produse cu mancozeb, cupru și
azoxistrobin.

Kabatina Blight Uscare de tip Kabatina este
provocată de o ciupercă pe nume Kabatina Thujae.
Patogenul iernează în interiorul plantelor decorative,
iar în lunile aprilie și mai fructifică și se
răspândește cu ajutorul insectelor, vântului și
a ploii.
După ce pătrunde în plantă, prin leziuni ale
coroanei sau ale scoarței, se răspândește în
tot arbustul. Semnele se văd abia după un an,
în primăvara următoare. Atacă lăstarii vechi,
care devin galbeni sau roșii, apoi maro, se
usucă și cad. Pentru a preveni boala, se evită
tunderea arbuștilor de tuia pe timp umed.
Tratamentele se fac la constatarea simptomelor sau preventiv.

Schemă tratament

Tratament I - primăvara, sfârșit de aprilie
- început de mai, 2-3 tratamente la 7-10 zile, stadiu de
dezvoltare plantă - intrarea în vegetație, lăstari noi,
substanța - produse cu mancozeb, cupru și thiophanatmetyl;
Tratament II - toamna, sfârșit de septembrie - început de octombrie, două tratamente la 21 de zile, stadiu de dezvoltare plantă - perioada de vegetație,
substanța - mancozeb, cupru și thiophanat-metyl.
Tuia este apreciat ca arbust ornamental. Indienii au
fost cei care l-au botezat arborele vieții, considerându-l
un veritabil leac pentru multe boli. Atenție! Studiile
arată ca niciun tratament naturist nu reprezintă un leac
pentru boli, mai ales pentru cele grave. Orice tratament trebuie discutat cu un specialist și urmând cu
strictețe dozajul prescris de acesta.
Pagină realizată de
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

Mica publicitate

Vând boia de casă, calitate foarte
bună, cu 70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau
0740-994.593.
Electrician, execut instalații electrice
de la A la Z, depuneri acte Enel pentru
branșare etc. Tel: 0721-411.895.
Vând Paulownia. Tel: 0722-768.460.
Angajăm personal tinichigerie și vopsitorie, cu sau fără experiență. Pachet
salarial atractiv. Tel: 0756-370.104.
Vând vană de baie cu suport, preț 100

lei. Telefoane: 0727-357.445; 0256378.902.
Vând televizor color, preț 100 de lei.
Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
VÂND ŢUICĂ 40 GRADE, 15
LEI/L. VÂND VIN, 6 LEI/L. TEL:
0727-357.445; 0256-378.902
Vând până la 500 de oi țurcane. Județ
Caraș Severin, localitatea Gherteniș.
Informații la telefon: 0740-659.338

ANUNŢ

Începând cu data de 15.10.2017, se pot depune cererile privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pentru perioada sezonului rece: noiembrie, decembrie 2017; ianuarie,
februarie, martie 2018.
Cererile se depun la Primărie, biroul social
ACTE NECESARE
încălzire 2017 - 2018

- Cerere tip;
- Xerocopii, acte de identitate de la toţi membrii familiei care locuiesc în imobil (B.I., C.I., C.I.P., certificat naştere pentru copii sub 14 ani);
- Xerocopie, acte de proprietate sau închirieri (contract de locuinţă): terenuri,
clădiri, spaţii locative, alte bunuri mobile şi imobile sau declaraţie legalizată de
la proprietar;
- Certificat fiscal cu bunurile aflate în proprietate (Primărie);
- Adeverinţă de venit (Finanţe);
- Adeverinţă de pământ (Primărie);
- Dovada tuturor veniturilor (adeverință salariu şi valoarea tichetelor de masă,
cupon pensie, indemnizaţii, alocaţii, declaraţie pe propria răspundere de la notar
în cazul în care nu sunt venituri etc.)
Limita maximă a venitului net/membru de familie este de 615 lei.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului
pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
gospodăreşti;
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
Bunuri mobile
1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu accesibile;
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,
rulote, autobuze, microbuze;
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare
pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric, aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
Terenuri/animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală
depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie.

Începând cu data de 16 februarie 2016, s-a deschis fitofarmacia
S.C. AGRO HEALTH A.V. S.R.L.
pe str. Bisericii Româneşti nr. 45
(în apropierea Bisericii Ortodoxe)
care comercializează îngrăşăminte,
insecticide, erbicide, fungicide, tratamente seminţe, seminţe legume şi
flori, cereale, folie solar şi tip agril,
instalaţii de irigat, unelte agricole,
concentrat păsări / purcei / iepuri /

miei, pui găină / raţă / curcă / gâscă etc.
Prin specialist drd. ing. Vasile Andraş-Sauca, fitofarmacia oferă consultanţă
agricolă gratuită şi plan de tratamente.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721-957.726.

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

Programul cu publicul al
Biroului taxe şi impozite
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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

Luni, miercuri, vineri: 8-12
Marţi, joi: 12-17

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
noiembrie-decembrie

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

Semnătura

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

Starea civilă

Şi-au unit destinele

Petru Müller cu Cristina Müller

Casă de piatră!

În ultima vreme au plecat dintre noi
Buze Teodor (82 de ani)
Iacob Ion (80 de ani)
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Tradiii și obiceiuri
românești de Crăciun

Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători religioase. Reprezintă un prilej de bucurie, fiind încărcată de
tradiții și simboluri felurite. Ritualurile sunt complexe și numeroase, iar creștinii din fiecare zonă a României sărbătoresc în felul lor, dar mai toți se adună de Crăciun la aceeași
masă cu cei dragi și sărbătoresc Nașterea Domnului.
În general, Crăciunul, chiar dacă este o sărbătoare creștină,
începe la români odată cu practica păgână a sacrificării porcului. Tradiția spune că purcelul se taie cu câteva zile înaintea Crăciunului, mai precis de Ignat, pe 20 decembrie. Pe
vremea dacilor, porcul era sacrificat ca simbol al divinității

întunericului care slăbea Soarele în cea mai scurtă zi a anului. Pentru a veni în ajutorul Sorelui oamenii sacrificau porci
şi-l hrăneau cu carne. După aceea ziua începea să crească şi
Crăciunul devenea o sărbătoare a luminii şi a vieţii. Acum,
porcului i se face semnul crucii pe frunte cu un cuțit, măcelarul zice „Doamne ajută să-l mâncăm sănătoși”, după care
se trece la tranșare. Se zice că românul știe să folosească fiecare componentă a porcului mai mult ca orice nație din lume
poftitoare de porc: picioarele pentru piftie, urechile și coada,
slănina pusă la afumat, intestinele care sunt umplute pentru
tobă, caltaboși sau cârnați, precum și felurite fripturi din carnea acestuia.
Sărbătoarea continuă apoi de Moș Ajun cu colinde care
țin până noaptea. Copiii merg la colindat pentru a vesti
Nașterea Mântuitorului și primesc drept răsplată mere, nuci,
covrigi, portocale și, în era modernă, bani. În unele sate, se
obişnuieşte ca cel mai în vârstă membru al familiei să arunce
în faţa colindătorilor boabe de grâu şi de porumb. Bătrânii
spun că, dacă boabele peste care au trecut colindătorii vor fi
date găinilor, acestea vor fi spornice la ouat. Şi cred că vor
avea o recoltă foarte bună în anul următor dacă vor amesteca sămânţa pe care o vor pune în brazdă cu boabele folosite în ajun la primirea colindătorilor.
În dimineața de 25 decembrie lumea participă la Sfânta
Liturghie de Crăciun și apoi la masa de Crăciun. În calendarul ortodox cele două zile de Crăciun continuă cu sărbătoarea Sfântului Ștefan și toate cele trei zile sunt sortite revederii
părinților, neamurilor și prietenilor.
Tot de Sărbători ne facem şi cadouri. Acest obicei are două
surse: pe de o parte provine din dărnicia lui Moş Crăciun, pe
de alta, reprezintă o imitare a gestului celor trei magi de a se
închina Mântuitorului, prin aducere de daruri.

Anul Nou la români

Anul Nou (Sânvăsâiu sau
Crăciunul Mic) este mai
mult o sărbătoare laică decât
una religioasă. Ea marchează
trecerea în noul an civil (anul
nou bisericesc începe la 1
septembrie), fiind și ziua de
prăznuire a Sfântului Vasile
cel Mare.
În această perioadă se întâlnesc mai multe obiceiuri
populare, având, în general,
caracter distractiv sau de
urare, dar implicând și
tradiția românească, mai
veche sau mai nouă.
Înnoirea anului conține în
sine ideea perfecțiunii începuturilor, a beatitudinii vârstei de aur. Datele
de reînnoire a timpului sunt legate, în concepția
românilor, de anumite sărbători. Însă adevărata
înnoire a timpului are loc la Anul Nou.
Cercetătorii văd în obiceiurile populare care
se desfășoară în această perioadă ritualuri de
renovare simbolică a lumii, de alungare a
spiritelor rele, sau de divinație; un complex de
ceremonii și superstiții, care fac din această
perioadă a anului una dintre cele mai bogate în
datini populare - o perioadă de trecere între două
cicluri de vegetație sau de munci, al cărei prag îl
constituie Anul Nou.
Așa cum Crăciunul este dominat de colinde,

Anul Nou este marcat, în comunitatea
românească, de urarea cu „Plugușorul”, cu
„Sorcova”, cu „Buhaiul”, „Vasilica” și jocurile
mimice cu măști de animale sau personaje
țărănești. Sunt obiceiuri care încă se păstrează.
Poate datorită caracterului lor spectacular, sau
pentru prilejul de a petrece pe care-l oferă
comunității, pentru câștigul pe care-l au cei ce le
practică, sau pentru darul comuniunii (a întregii
comunități, dar și a cetei deja formate pentru obiceiurile de Crăciun).
Remarcăm că nici de Anul Nou nu lipsesc
colindele. Ele însă vestesc această sărbătoare și
conțin urări pentru noul an.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Niciodată nu dați nici un sfat celui care vă cere doar bani.
♣ Limba e cea mai periculoasă armă: rana făcută de săgeată se vindecă mai ușor
decât cea făcută de cuvânt.
♣ Mereu, oriunde, pentru toți, să fie judecată dreaptă.
♣ Trebuie să înveți mult ca să știi măcar puțin.
♣ Unii oameni seamănă cu cântecele: se demodează foarte repede.
♣ Cel care nu mai e iubit este el însuși, de obicei, vinovat că nu a băgat de seamă
acest lucru la timp.
♣ Dacă doriți ca viața să vă zâmbească, oferiți-i mai întâi buna voastă dispoziție.
♣ Fratele nu întotdeauna ți-i prieten, dar prietenul îți este întotdeauna ca un
frate.
♣ În râuri și în guvernele proaste lucrurile cele mai ușoare ies la suprafață.

♣ Cel care se pricepe la găsit justificări, rareori se mai pricepe și la altceva.
♣ Onoarea adevărată e hotărârea de a face în orice situație ceva folositor
pentru majoritatea oamenilor.
♣ Nu-l poți ajuta pe cel care nu vrea să asculte sfaturi.
♣ Orice începe cu mânie, se termină cu rușine.
♣ Oamenii cei mai fățarnici sunt păcăliți mai des decât ceilalți.
♣ Nu e de ajuns să fii fericit; e important să știi să te folosești de bogăție.
♣ Toată arta conducerii constă în arta de a fi cinstit.
„CEI CE SE ASEAMĂNĂ, LESNE SE ADUNĂ” (Lat.) - CICERO, în „De
senectute” (Despre bătrânețe), un elogiu adus cenzorului Cato cel Bătrân.
Dictonul latin a devenit proverb în numeroase limbi; Spune-mi cu cine te aduni,
ca să-ți spun cine ești.

