Cr ă c i u n u l s â r b e s c și să r bă to a r e a de S v e t i S a v a ,
c e l e b r a t e d e î n tr e a ga c o m u n i t a t e

Ca în fiecare an, în luna ianuarie, comunitatea
sârbă din Becicherecu Mic celebrează două mari
sărbători: Crăciunul pe rit vechi și Sveti Sava (Sfântul Sava). Și tot ca în fiecare an, alături de sârbi au
participat, la cele două evenimente, creștini ortodocși
români.
Sărbătoarea Crăciunului pe rit vechi a culminat cu
Vecernia cu litie, oficiată în Biserica Ortodoxă Sârbă
de preotul paroh Milan Miocovici și părintele pensionar ucrainean Vasile Anișorac. La final, au fost
sfințite crenguțele de stejar pe care le-au primit
enoriașii, iar afară, în curtea bisericii, s-a aprins
tradiționalul badnjak.
Copiii comunităților ortodoxe române și sârbe au
cântat colinde, iar apoi au primit daruri de la Moș

Crăciun. Și anul acesta, Moșul a
fost ajutat să-și umple sacul de
către Biserica Ortodoxă Sârbă și
Primăria comunei Becicherecu
Mic.
Au mai participat la eveniment
reprezentanți ai Primăriei și ai
Consiliului Local.
Sărbătoarea Sfântului Sava a
debutat cu slujba Liturghiei,
urmată de ceremonia sfințirii colacului. Anul acesta, copiii
comunității sârbe au fost cei care
au împărțit tradiționalul colac.
Invitați la eveniment au fost elevii clasei pregătitoare de la
Școala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal”, alături de
învățătoarea lor, Daniela Tămaș, și de directoarea
instituției, prof. Delia Cian.
În finalul slujbei, copiii au recitat poezii dedicate
Sfântului Sava, iar apoi a avut loc o agapă frățească.
Sfântul Sava (c. 1175 – 27 ianuarie 1235) a fost un
prinț sârb și călugăr ortodox, primul arhiepiscop al
Bisericii Ortodoxe Sârbe autocefale, creatorul literaturii și legislației sârbe, fondatorul Mănăstirii Hilandar de pe Muntele Athos și un diplomat. S-a călugărit
din tinerețe, primind numele monahal Sava. Numele
său secular a fost Rastko Nemanici.
A fost cel mai tânăr fiu al domnitorului sârb Ștefan
Nemania și, astfel, membru al Casei Regale Nemanici.

Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

Foaie de informaţie, opinie, societate, cultură şi sport, editată de Primăria şi Consiliul Local Becicherecu Mic

Unirea Principatelor Române - 24 ianuarie 1859
A n u l V I I I • N r. 1 (8 0 ) • i a n u a r i e 2 0 1 8 • 8 p a g i n i • s e d is t r i b u i e g r a t u i t

Unirea Principatelor Române a avut loc la
jumătatea secolului al XIX-lea prin unirea statelor
Moldova și Țara Românească sub numele Principatele
Unite ale Moldovei și Țării Românești.
Unirea a fost legată de personalitatea lui Alexandru
Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor
principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească.
Procesul, bazat pe puternica apropiere culturală și
economică între cele două țări, a început în 1848,
odată cu realizarea uniunii vamale între Moldova și
Țara Românească, în timpul domniilor lui Mihail
Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu.
Deznodământul războiului Crimeii a dus la un context european favorabil realizării unirii. Votul popular
favorabil unirii în ambele țări, rezultat în urma unor
Adunări ad-hoc în 1857 a dus la Convenția de la Paris
din 1858, o înțelegere între Marile Puteri, prin care se
accepta o uniune mai mult formală între cele două țări,
cu guverne diferite și cu unele instituții comune.
La începutul anului 1859 liderul unionist
moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al Moldovei și Țării Românești, act care a adus
cele două state într-o uniune personală. În 1862, cu
ajutorul unioniștilor din cele două țări, Cuza a unificat
Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică.
După înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost
consolidată prin aducerea pe tron a principelui Carol

de Hohenzollern-Sigmaringen, iar constituția
adoptată în acel an a
denumit noul stat
România.

Alegerea lui
Alexandru
Ioan Cuza

În Moldova a fost
ales în unanimitate, la
5/17 ianuarie 1859, liderul unionist Alexandru
Ioan Cuza, reprezentantul „Partidei Naționale”.
După dispute aprinse, a
fost acceptat comandantul
micii
armate
moldovene, Alexandru
Ioan Cuza (care nu participase la întâlnire).
Întrucât în textul Convenției nu se stipula ca domnii aleși în cele două Principate să fie persoane separate, liderii unioniști au decis ca alesul Moldovei să
fie desemnat și în Țara Românească.
Acolo însă, Cuza era susținut doar de liberali, în
timp ce conservatorii dețineau 46 din cele 72 mandate.

În această situație, liberalii radicali au inițiat, prin intermediul tribunilor, o vie agitație în rândul populației
Capitalei și al țăranilor din împrejurimi.
O mulțime de peste 30 000 oameni s-a aflat în preajma Adunării. Unul dintre tribuni, I.G. Valentineanu,
nota că poporul era gata „să năvălească în Cameră și
să o silească a proclama ales pe alesul Moldovei”.
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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 (vineri, 5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (miercuri, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (vineri, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 19 februarie - sâmbătă,
7 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 4 iunie
- vineri, 29 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului (miercuri, 1 august - miercuri, 15 august)
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 14 noiembrie luni, 24 decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă
Liturghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului
sec de brânză (14 şi 16 februarie); luni şi marţi, în
prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (19 și 20 februarie); în Sfânta şi Marea Vineri (6 aprilie).
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de
10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 25 februarie; 4, 11, 18 și
25 martie; 5 și 7 aprilie; 24 decembrie.
Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în
zilele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri),
începând de miercuri în prima săptămână a Postului,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv.
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 (la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând
(luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele aliturgice; în
perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica
Sfântului Apostol Toma (1 – 15 aprilie); în perioada de
la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).
Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (luni, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (miercuri, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada
1944-1989 în România (vineri, 9 martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (miercuri, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (joi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 13 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele
comuniste (luni, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 3 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 19 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru
mediu (sâmbătă, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (marți, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 17 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (vineri, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Anul Nou (luni, 1, şi marți, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (miercuri, 24 ianuarie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 8 şi luni, 9
aprilie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (marți, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 27 şi luni,
28 mai)
Ziua Copilului (1 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (miercuri, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (vineri, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (sâmbătă, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (marți, 25 şi miercuri,
26 decembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2018)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enumerate mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 16 - 17 mai; 26 - 28 mai; 15
august; 13 - 14 septembrie); de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica
Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie); de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Sfântul Vasile

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
Neo Cezarea.
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.

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, la 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.

Boboteaza şi Sfântul Ioan

Violența în familie

În România există o lege - Legea 217/2003 pentru prevenirea
și combaterea violenței în familie, iar definiția legală a violenței
în familie din articolul 3 al acestei legi este: (1) În sensul prezentei legi, violența în familie reprezintă orice acțiune sau inacțiune
intenționată, cu excepția acțiunilor de autoapărare ori de apărare,
manifestată fizic sau verbal, săvârșită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă
ori poate cauza un prejudiciu sau suferințe fizice, psihice, sexuale,
emoționale ori psihologice, inclusiv amenințarea cu asemenea
acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.
(2) Constituie, de asemenea, violență în familie împiedicarea
femeii de a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale.
Violența în familie se manifestă sub următoarele forme:
a) violența verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal,
precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii de-

gradante sau umilitoare;
b) violența psihologică - impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de
tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, violența demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, prin amenințări verbale, afișare ostentativă a armelor, neglijare,
controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum și alte acțiuni cu
efect similar;
c) violența fizică - vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere
de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni
cu efect similar;
d) violența sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare,
manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal;
e) violența economică - interzicerea activității profesionale, privare de mijloace economice,
inclusiv lipsire de mijloace de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de
primă necesitate, acțiunea de sustragere intenționată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor și
resurselor comune, refuzul de a susține familia, impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății, inclusiv unui membru de familie minor, precum și alte acțiuni cu efect similar;
f) violența socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării instituției de învățământ, impunerea izolării prin detenție, inclusiv în
locuința familială, privare intenționată de acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar;
g) violența spirituală - subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților
moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, impunerea aderării la
credințe și practici spirituale și religioase inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar
sau cu repercusiuni similare.
Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate sunt puse în pericol printrun act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție, prin care să se dispună, cu caracter
provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligații sau interdicții:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;
c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune
atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față
de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de resedința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe
care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod,
cu victima;
g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;
h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.
Cererea pentru emiterea ordinului de protecție este de competența judecătoriei de pe raza
teritorială în care își are domiciliul sau reședința victima, iar durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecție se stabilește de judecător, fără a putea depăși 6 luni de la data emiterii ordinului.

ANUNȚ

Agent șef adjunct de poliție
Alin CÎRNARIU

În conformitate cu art. 11, alin. 1 din Ordonanța nr. 28 din 27.08.2008, privind registrul
agricol, toate persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în
registrul agricol în ordinea următoarelor date:
a) între 1 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele
de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru
agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu
personalitate juridică, la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în
cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor
intrări-ieșiri;
b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de
folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la literele a și b, în termen de 30 de zile
de la apariția oricărei modificări.

Din agenda
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Becicherecu Mic
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Hotărârea nr. 1 din 22 ianuarie 2018
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Becicherecu
Mic pentru anul şcolar 2018-2019;
Hotărârea nr. 2 din 22 ianuarie 2018
privind constatarea valabilității contractului de închiriere nr.
4883 din 25.09.2003 în perioada 01.01.2018 – 22.01.2018 deoarece în acest interval de timp a operat tacita relocaţiune în
conformitate cu prevederile legii civile;
Hotărârea nr. 3 din 22 ianuarie 2018
privind aprobarea prelungirii contractului de asistenţă juridică nr. 3462 din 21.09.2012 încheiat cu SCA Sabou, Burz &
Cuc pe anul 2018;
Hotărârea nr. 4 din 22 ianuarie 2018
privind aprobarea propunerilor pentru coeficienţii de evaluare a secretarului comunei Becicherecu Mic pentru anul
2017;
Hotărârea nr. 5 din 22 ianuarie 2018
privind aprobarea alipirii terenului intravilan înscris în CF nr.
404021, nr. cad. 404021 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 14
mp şi a terenului intravilan înscris în CF nr. 400955 nr. cad.
400955, cu suprafaţa de 504 mp, într-un lot cu suprafaţa de
518 mp (LOT 1) având categoria de folosință „curți
construcții”;
Hotărârea nr. 6 din 30 ianuarie 2018
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF
nr. 401466, nr. cad. 401466 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de
1.512 mp, către SC INTERRELU SRL, pentru preţul total de
45.900 lei TVA inclus, achitat integral;
Hotărârea nr. 7 din 30 ianuarie 2018
privind stabilirea procedurii de încheiere a contractelor de
concesiune/închiriere a pajiştilor de pe raza comunei Becicherecu Mic pe anul 2018;
Hotărârea nr. 8 din 30 ianuarie 2018
privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
pentru anul 2018;
Hotărârea nr. 9 din 30 ianuarie 2018
privind aprobarea raportului semestrial cu privire la asistenţii personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţilor lunare pentru semestrul II – anul 2017;
Hotărârea nr. 10 din 30 ianuarie 2018
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 10.000 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 11 din 30 ianuarie 2018
privind aprobă vânzarea terenului intravilan înscris în CF
nr. 404010, nr. cad. 404010 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de
275 mp, către Branduani Maria, pentru preţul total de 15.300
lei TVA inclus, achitat integral;
Hotărârea nr. 12 din 30 ianuarie 2018
privind aprobarea încheirii unui contract de asistent personal între comuna Becicherecu Mic şi doamna Dudău Andreea-Ionela;
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Personalitatea marelui cărturar, dascăl și preot a fost omagiată în cadrul unor ample manifestări
Au trecut 200 de ani de la moartea marelui cărturar,
dascăl și preot Dimitrie Țichindeal, cel care își doarme
somnul de veci în cimitirul ortodox din Becicherecu
Mic, localitate în care s-a născut. Autoritățile locale,
alături de biserică și școală, au organizat un amplu eveniment prin care a fost cinstită personalitatea celui pe care
poetul național, Mihai Eminescu, îl numește, în poezia
„Epigonii”, „Țichindeal gură de aur”.
Evenimentul a început la Biserica Ortodoxă Română
din Becicherecu Mic, cu un parastas de pomenire
săvârșit după Sfânta Liturghie și oficiat de preotul pensionar Ilie Dumitru, preotul paroh al Parohiei ortodoxe
române, Ioan Jurji, preotul paroh al Parohiei ortodoxe
sârbe, Milan Miocovici, și părintele Doru Săvescu.
La parastas a fost prezent și președintele Consiliului
Județean Timiș, Călin Dobra, alături de Raimond-Ovidiu
Rusu, primarul comunei, Adrian-Silviu Gherasim, viceprimar, consilieri locali și locuitori ai comunei Becicherecu Mic.
Primarul comunei Becicherecu Mic s-a adresat celor
prezenți: „Anul acesta se împlinesc două sute de ani de
la moartea marelui preot, învățător și cărturar Dimitrie
Țichindeal. De asemenea, tot anul acesta se împlinesc o
sută de ani de la Unirea din 1918. Am venit la acest
eveniment alături de colegii mei din primărie, de consilierii locari, de părintele paroh, de cei implicați în organizarea acestui eveniment din partea școlii, doamna
directoare Delia Cian și vă mulțumesc că ați venit în
număr așa de mare. Avem un invitat special astăzi, pe
domnul președinte al Consiliului Județean Timiș, Călin
Dobra, căruia îi mulțumesc pentru că se află alături de
noi. De asemenea, din partea Școlii Pedagogice din
Arad, cea care a fost condusă și înființată de Dimitrie
Țichindeal, «Preparandia», avem un grup de profesori și
elevi alături de noi”.
Președintele CJ Timiș, Călin Dobra, le-a vorbit și el
celor prezenți în Biserica Ortodoxă Română din Becicherecu Mic: „Prea cucernici părinți, dragi enoriași,
înainte de toate vreau să vă spun că sunt pentru prima
oară în acest lăcaș de cult și am rămas profund impresionat de ce biserică deosebită aveți aici în comuna
dumneavoastră. Cred că merită toate felicitările atât
Primăria pentru implicare, Consiliul Local pentru sprijin,
bineînțeles Biserica și cei care au păstorit și păstoresc
acum biserica, dar în mod special și dumneavostră, pentru că dumneavoastră dați suflet acestui lăcaș de cult. Am
venit astăzi la dumneavoastră la invitația prietenului
meu, a domnului primar, și îi mulțumesc pentru acest
lucru, dar în mod special am venit pentru că este un
eveniment deosebit de important, iar astăzi
dumneavoastră, în județul Timiș, dați startul a ceea ce
înseamnă Centenarul, a ceea ce înseamnă evenimentele
care se vor desfășura pe raza județului Timiș la împlinirea a o sută de ani de la Marea Unire. Cred că acest
lucru și acest fapt ar trebui să ne călăuzească, pentru ca
bunul Dumnezeu să ne dea gândul cel bun în ceea ce
înseamnă unitatea neamului nostru românesc”.
Din Arad a venit profesorul Doru Bogdan, de la
„Preparandia” din Arad: „Prea cucerniciile voastre, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar,
iubiți locuitori ai acestei așezări frumoase, Becicherecu
Mic, dragi invitați. Cu două sute de ani în urmă această
localitate a trăit, îmi place mie să cred, momente de
tristețe, pentru că a murit unul dintre cei mai vajnici și de
seamă fii pe care i-a putut da această localitate, marele
român, marele naționalist și patriot, marele cărturar, așa
cum s-a spus, preotul și învățătorul, directorul Școlii
Pedagogice din Arad, Preparandia cum se numește ea,
Dimitrie Țichindeal. Sigur că tristețea a fost mare, s-a
stins într-un spital din Timișoara în 20 ianuarie, iar în 22
ianuarie a fost înmormântat. Potrivit testamentului său a
fost înmormântat în satul natal. Preotul de atunci a
săvârșit sfânta slujbă a prohodului. Documentele
mărturisesc acest lucru. A fost mare fiul pe care l-a dat
această localitate, prin gânduri mari, dorințe mari, idealuri mari și, de ce nu?, prin curajul că acele gânduri,
dorințe și idealuri pe care el le-a nutrit voia să le
împlinească. A ajuns director al «Preparandiei» din Arad
de la înființarea ei de către împăratul Francisc I al Austriei, în ziua de 3/15 noiembrie 1812. Într-o duminică
precum aceasta, la Arad se deschide în mod festiv Școala
Pedagogică, «Preparandia». Toate autoritățile Aradului
de atunci, episcopul Aradului de atunci, a fost prezent,
cei patru profesori, alături de Țichindeal a fost Constantin Diaconovici Loga, mare cărturar bănățean, a fost Iosif
Iorgovici, fiul marelui bănățean Paul Iorgovici, și Ioan
Mihuț, din părțile Șiclăului, Chișinău Criș de astăzi.

Acești patru au fost stâlpii care au pus bazele acestei
școli, ei au susținut-o cu inima lor, cu mintea lor și cu
faptele lor. Au fost dascăli eminenți, Țichindeal însă a
reușit să-i coaguleze pe toți trei în așa fel încât să facă din
«Preparandia» din Arad centrul cultural al Banatului și al
Crișanei. Toți intelectualii pe care i-a avut vremea aceea,
puțini, nu mulți, dar mari în sufletul, inima și mintea lor,
toți au avut reperul «Preparandia» din Arad. A fost școala
care a făcut într-adevăr ca această parte de vest a
României să fie una dintre cele mai evoluate, pentru că
a fost școala care a plămădit învățători și preoți în limba
română. Desigur, Țichindeal a fost dascălul care a predat
religia și în egală măsură a fost directorul acestei școli.
Și-a asumat numai răspunderi. A fost un om de o
exigență formidabilă, de o dăruire și de o iubire față de
elevi cum poate puțini dintre noi în ziua de astăzi cred.
De ce?, ne întrebăm. Pentru că el a văzut în elevii de
atunci ai «Preparandiei» însuși viitorul neamului românesc. Și nu se putea purta cu viitorul fără de exigență și
fără de muncă și devoțiune. De aceea Țichindeal a instaurat un duh, care adesea este pomenit de către noi,
smeriți, umili și modești urmași ai lui, ca fiind întradevăr sufletul lui Țichindeal. El și-a dăruit tot sufletul
lui acelei școli. Țichindeal nu s-a limitat numai la cei
patru pereți. Școala a fost o clădire inimaginabil de
modestă, plină de igrasie, de umiditate, insalubră pentru
o instituție școlară. Și totuși, toți cei patru profesori s-au
dăruit atât de mult elevilor lor, încât au transformat acea
clădire, care încă se mai păstrează, nu chiar în forma de
la 1812, într-un palat al luminării neamului românesc.
De ce? Pentru că munca lor s-a reflectat în pregătirea
excepțională a elevilor, dascăli și preoți. El nu s-a limitat însă numai la cei patru pereți, a lansat în comunitatea
românilor de atunci un proiect cultural, spiritual, religios
și politic de anvergură națională, și să știți că oamenii

cei mari aceștia sunt, cei care știu să stabilească ținte,
idealuri. Poate că nu le pot împlini ei, dar ei au stabilit și
drumul către acele ținte. Vin generații și împlinesc ceea
ce ei au stabilit. Ce proiecte a stabilit: Vreau, spunea el,
ca pe scaunul episcopal al Aradului, în acord cu spiritul
vremii, dreptul națiunilor de a se conduce în instituții cu
oameni, să fie reprezentanți din cuprinsul lor. Vreau ca
pe tronul episcopal al Aradului să ajungă un român cu
inima, sufletul, mintea și cugetul. A doua direcție, vreau
ca limba română să devină limbă liturgică, să se
rostească Sfânta liturghie și în limba română, se rostea în
limba sârbă și limba slavonă. Atât. În limba română nu,
din păcate. Vă dați seama că a cutezat lucruri mari pentru vremea aceea. Ce mai vrea el? Să abandonăm, spunea
el, literele cirilice și să ne întoarcem la literele latine. Să
avem și noi directori români în directoratele școlare și
în școli, pentru că din nefericire situația era destul de
delicată, adică în sate preponderent românești nu erau
directori și învățători români și preoți români. Erau din
etnia sârbă. Cu alte cuvinte, proiectul pe care el îl
lansează este un proiect de anvergură națională, angajat
în spațiul comunității naționale românești și acest lucru
a deranjat autoritățile clericale sârbești de la vremea
aceea. Trebuie s-o spunem direct; nu ne ferim. Istoria e
istorie. Aceste gânduri ale lui l-au adus într-un conflict
insurmontabil cu autoritățile clericale sârbești. Marele
mitropolit de la Karlovitz, Ștefan Stratimirovici, și evident episcopii de la Timișoara, frații Avacumovici Ștefan
și Pavel, au pus la cale, încet, încet cu autoritățile
maghiare ale Cancelariei de la Pesta și din Arad,
îndepărtarea treptată a lui Țichindeal. Și după doi ani de
directorat excelent Țichindeal este vânturat, iar după
câteva luni este înlăturat și din postul de profesor. Dar
nu numai, ci și din Arad. Și este nevoit să vină la
dumneavoastră înapoi, ca preot. În 1815, toamna, el vine
în satul lui natal ca preot. Marele Țichindeal este mare nu
numai prin aceste proiecte, ci prin trei lucruri mari pe
care le-a pus în fața românilor. Spunea el: ce fericire și
mulțumire ar fi ca toți românii să se iubească și să se
omenească. Ce fericire ar fi ca toți românii să se
omenească și să se fericească. O dorință aproape utopică.
Și totuși, mergea el mai departe, și spunea: Noi aici, grec
ori latin să fim noi toți românii creștini, și apoi ferice va
fi de noi pe acest pământ. În cadrul comunității naționale
românești erau două biserici, biserica greco-catolică și
biserica cea veche, ortodoxă. El pleda pentru ca cele
două biserici să se înțeleagă, să devină frați românii. Și
în sfârșit a pus în față ideea de unire. Spunea la un moment dat: Mintea, mărită nație daco-românească din
Banat, din Ardeal din Țara ungurească, din Moldova și
Țara Românească, mintea, și când te vei lumina cu toate
faptele cele bune ale strămoșilor tăi te vei uni. Și altă
nație pre pământ înaintea ta nu va fi.
Cu alte cuvinte, reținem el nu a pus problema în termenii poate te vei uni. El a spus: Te vei uni! Adică el a
avut credința fermă, el a avut crezul acesta. El a crezut
cu toată ființa lui, cu toată inima lui, în unirea românilor.
Ca o consecință a luminării minții, adică a cultivării, a
educației, a școlii. Și după unire ce urmează? Fericirea
nației. Iată, aceste lucruri Țichindeal al dumneavoastră,
și al nostru, le-a lansat în spațiul românesc. Iată de ce
Țichindeal este atât de mare.
Să vorbim de opera lui de cărturar. El a scris cărți.
Pentru vremea aceea, spun unii dintre noi, că erau simple traduceri din marele cărturar sârb Dositei
Obradovici. Și el a spus că se bucură și e fericit că este
contemporan cu acest mare cărturar sârb și că se poate
adăpa de la cultura și lumina lui. A tradus pe cât i-a fost
lui în putință, pentru români, cărți din opera acestui mare
cărturar iluminist care a fost un reper al culturii sârbe.
Deci Țichindeal, într-un cuvânt, a fost ceea ce cu toții ne
palce să spunem, adică unul din modelele culturale, pedagogice și naționale românești. Avem nevoie să scoatem
din trecut aceste personalități care au reprezentat modele
în istoria și în cultura neamului românesc. Fără ele vom
fi debusolați. Nu vom ști unde să mergem. Îl avem pe
Țichindeal, știm unde să mergem, la cultură, la educație
și la unitate, la iubire și la dragoste. Aceste valori, vă rog
foarte mult, să le rețineți. Și îl rog pe bunul Dumnezeu
ca această moștenire țichindeliană să fie revărsată asupra
dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră în așa fel
încât moștenirea lui Țichindeal să fie pomenită din neam
în neam, în veci de veci”.
După slujbă, au fost depuse coroane de flori la mormântul lui Dimitrie Țichindeal, la monumentul de pe
drumul principal și bustul din fața școlii care poartă numele marelui cărturar, dascăl și preot.
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A zecea ediție a Simpozionului
„Dimitrie Țichindeal trecut, prezent și viitor”

Personalitatea marelui cărturar, dascăl și preot a fost omagiată în cadrul unor ample manifestări

La Biblioteca Comunală s-au desfășurat o serie de
manifestări culturale, în cadrul celei de-a zece ediții a
Simpozionului „Dimitrie Țichindeal – trecut, prezent
și viitor”, susținute de elevi ai Școlii Gimnaziale
„Dimitrie Țichindeal”, componenții Ansamblului de
dansuri populare „Izvorașul” și două artiste de la Filarmonica de Stat „Banatul” din Timișoara, care au
pregătit un program de muzică de cameră. Tema simpozionului din acest an a fost „Istorie și tradiție la
români în ceas aniversar”.
Delia Cian, directoarea Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal”, s-a adresat celor prezenți la simpozionul dedicat marelui fiu al satului: „Mă simt
mândră și onorată că reprezint școala ce poartă numele marelui cărturar. Noi ca și școală suntem astăzi
alături de comunitate prin programul nostru artistic.
L-am pregătit în câteva zile, sperăm să vă încântăm și
să conteze că suntem aici, că sunt aici alături de noi,
împreună cu părinții lor. Mulțumesc colegilor mei,
dascălii care s-au ocupat de pregătirea acestui program: doamnei profesor Alina Vladu, doamnei profesor Carmen Dărău Pop, doamnei profesor Lauza
Szabo. Mulțumesc doamnei inspector de religie, care
ne-a onorat cu prezența”.
Inspectoarea de religie Daniela Buzatu a mulțumit
organizatorilor pentru invitație și a spus, printre altele:
„Școala, biserica, comunitatea locală și familia sunt
prezente aici. Îmi doresc ca aceste activități ale Centenarului să fie puse într-o frumoasă lumină așa cum
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul acesta ca fiind anul de credință și de unitate.
Să se desfășoare frumoase activități în toată țara nu
numai în zona noastră. Mulțumesc pentru invitație și
voi fi alături cu tot ceea ce este necesar din partea Inspectoratului Școlar”.
Părintele Dorin Săvescu a evocat și el personalitatea lui Dimitrie Țichindeal: „Parohia ortodoxă Becicherecu Mic a comemorat 200 de ani de la moartea
marelui bănățean Dimitrie Țichindeal. El s-a născut
în satul acesta, în localitatea aceasta, a urmat școala
primară aici, apoi la Timișoara. Ulterior a făcut și
teologia și după absolvire a fost învățător, prima dată
în comuna Belinț, iar după aceea a plecat la Arad,
unde în 1812 înființează Preparandia din Arad sau
Școala Pedagogică din Arad. Aici a depus un efor
susținut pentru introducerea limbii române ca materie
de predare a disciplinelor teologice. S-a străduit mult,
a făcut demersuri atât la Curtea Aulică de la Viena cât
și la Mitropolia de la Karlovitz, și aceste insistențe ale
lui au stârnit invidia și răutatea autorităților așa încât
în 1815 este dat afară de la Preparandia din Arad. El
vine apoi preot în satul natal și în 1816 se
îmbolnăvește, slujind aici pe cât îl țineau puterile și
sănătatea, iar în anul 1818 este nevoit să fie internat și
își dă sfârșitul obștesc în același an. A fost un mare
învățat, a scris fabule, a criticat autoritățile de la vremea respectivă, acestea nu numai că încetineau dar
făceau neauzite cuvintele lui care cereau drepturi pentru românii din Banat, din Transilvania, în special
dreptul de a învăța și ei în limba lor. Acest mare
deziderat s-a înfăptuit peste 100 de ani, după unirea
cea mare din 1918, când românii din Transilvania și
românii din Țara Românească și Moldova s-au unit și
au format România Mare.
Un alt mare dascăl alături de Dimitrie Țichindeal a
fost de fapt ucenicul lui, marele învățat Constantin Diaconovici Loga. Și el la rândul lui, ca și predecesorul
său, ulterior devenit coleg la Preparandia din Arad, au
avut același țel, aceleași deziderate pentru românii din
Banat și din Transilvania: națiunea română să fie
considerată ca națiune și nu tolerată cum era
considerată de către autoritățile austriece, la fel cum
cerea și marele mitropolit Andrei Șaguna. El a înființat
peste 400 de școli și chiar le-a susținut financiar, adică
s-a ocupat de manuale, de programa școlară, de
cadrele didactice, trimițând la studii în străinătate pe

absolvenții Institutului Pedagogic Teologic din Sibiu,
pentru ca ulterior aceștia să vină pe posturi de
învățători și de preoți în toată Transilvania și să poată
preda religia și disciplinele de învățământ în limba
română.
Întâlnirea de astăzi m-i s-a părut extrem de
emoționantă. Eu știam despre Dimitrie Țichindeal
multe date, dar astăzi mi-au fost completate și mă
bucur că inițiativa părintelui Ioan Jurji și a domnului
primar au convers și au ajuns la aceeași înțelegere de
a face acest eveniment, să stârnească o emoție, cred
nu numai pentru mine, ci pentru toți participanții. De
aceea după Sfânta Liturghie s-a săvârșit parastasul de
pomenire a marelui mecenat Dimitrie Țichindeal, la
care au participat oficialitățile, în frunte cu domnul
președinte al Consiliului Județean, cu domnul primar
și alți primar din localități învecinate, dând evenimentului importanța cuvenită și cinstind în felul
acesta memoria marelui învățat și cărturar Dimitrie
Țichindeal”.
Preotul paroh Ioan Jurji și-a exprimat și el o serie de
gânduri legate de acest eveniment și semnificațiile
sale: „Îmi doresc ca această manifestare dedicată lui
Dimitrie Țichindeal să fie doar un moment pregătitor
pentru sfințirea bisericii. Ne-am dori să fie într-o
vreme mai călduroasă, și în acest moment vrem să-l
pomenim din nou pe Dimitrie Țichindeal și atunci o să
fim mai aproape și de ziua de 1 decembrie, când cinstim unirea românilor din 1918. Poate nu întâmplător
Dimitrie Țichindeal a trăit cu o sută de ani înainte de
unirea românilor. Ideile sale s-au îndeplinit după o
sută de ani, și după o sută de ani noi am fost
învredniciți de Dumnezeu să fim în acest moment săl cinstim și pe Dimitrie Țichindeal. Să dea bunul
Dumnezeu ca la viitorul eveniment să fim mai mulți,
să fie un eveniment mult mai amplu, și dacă va dori
bunul Dumnezeu să-l avem în mijlocul nostru și pe
Preafericitul patriarh Daniel, care este un bănățean
vrednic și care a făcut ca Biserica Ortodoxă Româmă
să fie importantă în aceste zile”. A zecea ediție a simpozionului i-a omagiat atât pe Mihai Eminescu, cât și
pe Dimitrie Țichindeal. Simpozionul a fost inițiat în
anul 2009 înainte ca școala să preia titulatura de
Școala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal”. Simbolurile sale sunt: „Dimitrie Țichindeal – trecut”, ca să
ne amintim de trecut, să dăm toată cuviința actelor întâmplate și dorințelor realizate ale acestui cărturar despre unitatea neamului nostru; „prezent”, ceea ce
trăim în zilele de astăzi; cât și „viitor”, ce ne dorim
noi românii pentru noi dascălii, noi comunitatea pentru viitorul acestei comunități și a țării noastre. „De
aceea în fiecare an a fost o altă temă legată de fabulele
lui, despre activitatea marelui cărturar, despre rolul
dascălului, pentru că pe lângă preot a fost și dascăl,
despre copilăria noastră, copilăria din trecut, copilăria
din prezent. Și anul acesta ne-am gândit că ar fi foarte
binevenită tema „Istorie și tradiție la români în ceas
aniversar”. Aniversăm, comemorăm ani de dorințe, de
împliniri, de unitate și de înțelegere între români”, a
explicat prof. Luminița Cojocaru.
Petru Vasile TOMOIAGĂ

G ră di n a în lu n a ia n u ar ie
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- Indicat în ianuarie să se taie ramurile care sunt
foarte jos, prea înalte sau care s-au răspândit prea
mult dintr-o parte în alta a copacului. După ce ai terminat cu tunderea copacilor este indicat ca aceștia
să fie tratați cu o solutie fungicidă pe bază de cupru,
care grăbește vindecarea și previne îmbolnăvirea arborilor și arbuștilor.
- Se curăță arborii/arbuștii de stratul gros de
zăpadă (dacă există) de pe crengi, deoarece acstea
se pot deteriora.
- Arbuștii decorativi și arborii se pot tunde în
zilele lipsite de ger, cu excepția Syringa (Liliac) și
Forsythia (Ploaia de aur).
- Se verifică protecția împotriva gerului la
plantele sensibile (protejarea se face cu folia Agril)
și nu uitați să faceți aerisiri pentru a evita apariția
mucegaiului.
- Bulbii și tuberculii care iernează în strat de nisip,
în beciuri, se verifică, iar cei alterați se îndepărtează.
- Plantele care iernează se vor uda cu măsură.
- Acum e momentul pentru a semăna, în spații închise: garoafa, răsadul de varză, conopidă, salată,
arpagic, gulii, răsadurile pentru cultura de tomate,
ciclul I.
- Dacă doriți să cultivați fasole și mazăre, puneți
un clopot de sticlă sau plastic pentru a se încălzi
solul înainte cu 2-3 ore de însămânțare.
- Se face primul tratament de iarnă cu ulei horticol (atenție la avertizările meteo pentru următoarele
trei zile fără ploaie și îngheț).
- Se pot face lucrări de tăiere și rărire a coroanei
pomilor și arbuștilor fructiferi (dacă există risc de
temperaturi extreme și ger, amânați operațiunea de
tăiere până după aceasta perioadă).
- La vița de vie se înlocuiesc/completează stâlpii,
aracii, sârmele și alte materiale necesare.
- 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 tratamentele cu fungicide pe bază
de cupru și instecticide (ulei horticol).
- Pentru a avea efectele dorite, faceți îmbăierea
plantelor, stropind fiecare centimetru patrat de
plantă. Acțiunea se face pornind de sus în jos, pentru a fi siguri că nu scapă tratamentului agenții patogeni vizați. Aceste tratamente se execută numai în
repausul vegetativ, când s-au scuturat toate frunzele
plantei, pe timp senin, cu temperatura aerului peste
10 grade Celsius, fără zăpadă pe ramuri și fără vânt.
Pentru a se asigura aderența soluției pe plante,
adăugați în soluția folosită și adjuvanți (lipiciuri)
recomandați. La speciile semințoase, măr, păr, gutui,
trebuie aplicate trei tratamente, începând cu luna decembrie până la umflatrea mugurilor, iar la sâmburoase, cais, cireș, piersic, prun, vișin doar două
tratamente sunt suficiente.

- ATENȚIE că primul tratament făcut cu ulei horticol + zeamă bordeleză urmat peste o lună de al
doilea tratament cu ulei horticol + zeamă bordeleză.
La semințoase se face încă un tratament cu ulei horticol. Ultimul tratament cu ulei horticol este bine să
fie făcut nu mai târziu de luna februarie spre a nu-i
reduce din eficacitate prin pornirea imediată a
vegetației. Uleiurile horticole sunt foarte eficace mai
ales împotriva păduchelui din San Jose, a păduchilor
țestoși și lânoși, asupra cărora celelalte tratamente
sunt mai puțin eficace din cauza mijloacelor fizice
de protecție (carapace sau perișori fini lânoși) extrem de eficace. Tratamentul cu produse pe baza de
cupru se recomandă să se facă cu produse diferite,
spre a se completa efectul unuia cu cel al
următorului. Pentru o mai bună protecție a muncii
este recomandabil ca ultimul tratament de iarnă să
se facă după efectuarea tăierilor, spre a evita contaminarea operatorului horticultor cu aceste substanțe,
dar și pentru a reduce efortul fizic și financiar reclamate de acestea căci va fi un volum mai mic de
coroană pe care să se aplice soluția de stropit. Tratamentul de iarnă se recomandă chiar și în viile hibride, mai ales pe butucii sensibili la atacul acarienilor
(păinjeni) ce se dezvoltă pe frunze creând pe acestea
bășicuțe, negei, în care se ascund dăunătorii și sunt
mai greu de tratat în vegetație. De regulă acest aspect
se neglijează de proprietarii de vii și aceasta va avea
efect negativ asupra plantației și a producției. Practic, este obligatoriu ca toți proprietarii de pomi sau
vii dintr-un areal să efectueze astfel de tratamente
spre a suprima sursele potențiale de infestare cu astfel de agenți patogeni. La vii se poate recurge chiar
la curățarea scoarței exfoliate (coaja) de pe coarde,
spre a provoca distrugerea agenților patogeni de
gerul iernii. Prin efectuarea tratamentelor de iarnă în
pomicultură se reduce la maximum cinci numărul
tratamentelor ce trebuie efectuate în vegetație și astfel se reduce mult contaminarea producției cu
substanțele toxice utilizate în combaterea bolilor și
a dăunătorilor și totodată și costurile de producție.
- Ianuarie este o perioadă bună pentru a adăuga
compost sau gunoiul de grajd. Atenție, doar cel care
a stat o periodă de timp (4-6 luni) la macerat, dar
asta doar dacă solul nu este acoperit de zăpadă. Se
pote face operațiunea asta și în zilele mai calde din
Ianuarie, chiar și peste stratul de zăpadă.
- Chiar dacă luna ianuarie este toretic o lună
„moartă”, este indicat să se urmărească constant
gazonul. Când iarba este prea mare se tunde,
deoarece dacă este prea înaltă, acesta se poate sufoca, ceea ce duce la distrugerea ei. În plus, în sezonul rece, aceasta îngheață mai repede și este mult
mai expusă riscului de boli. Ai grijă să nu tunzi iarba
prea scurt, deoarece va fi mult mai expusă la temperaturile extreme.

Cu ocazia Anului Nou vă urez un călduros LA MULȚI ANI, cu fericire și o
grădină minunată plină de sănătate!

Lucrările în
luna februarie

- Acum aplicați al doilea tratament de iarnă cu
ulei horticol la pomii Fructiferi (spre sfârșitul lunii
chiar în martie, dar ATENȚIE înainte de apariția
mugurilor).
- Se fac tratamentele necesare pentru răsadurile
plantate în luna Ianuarie.
- Se planifică grădina de legume.
- Se verifică germinația semințeleor păstrate prin
punerea la încolțit pe o bucată de sugativă, vată sau
șervetel îmbibat cu apă. Dacă au răsărit sub 50 % din
semințe, fuga la magazin să vă reînnoiți stocul.
- Se seamănă semințele pentru producerea de răsad
la tomate timpurii, ardei, vinete.
- Înainte de a începe plantarea, nu uita să testezi
solul privind temperatura (2-3 grade în sol) și umiditatea. La sfârşitul lunii, dacă vremea ne permite, se pot
începe însămânţarea de morcovi, ceapă, salată, creson
şi spanac sub tunel de folie.
- Salata, spanacul, loboda, ceapa şi usturoiul verde
au o rezistenţă bună faţă de temperaturile scăzute,
seminţele acestora pornesc în vegetaţie la temperaturi
de 2-3° C. Au însă cerinţe ridicate faţă de umiditate.
- Distanţele dintre rânduri pot fi mai mici, ca urmare
a faptului că toate lucrările de îngrijire le efectuăm
manual, pe un strat cu lăţimea de un metru se pot cultiva cinci-şase rânduri de morcov, pătrunjel, păstârnac,
ridichi de lună cu o distanţă de 3-6 cm între plante pe
rând.
- Aplicarea îngrășămintelor gen Azot sau Complex
se face cu aproximativ 3-4 săptămâni înainte de
semănat sau plantat.
- Odată cu pregătire terenului se face și aplicarea
AZOTATULUI DE CALCIU solid pentru a putea fii
încoporat, al doilea tratament cu azotat de calciu se
face la zece zile după plantare sau în cazul plantelor
din semințe la 2-4 frunze.
- În luna februarie trebuie să abordezi cu cea mai
mare seriozitate problema îngrășămantului pentru
plante și arbori. Acestea au nevoie atat de ingredientele
primare, adică azot, fosfor și potasiu, cât și de cele secundare (sulf, magneziu, calciu). De la jumătatea lunii
și până la finele acesteia, este perioada optimă de fertilizare a arborilor, arbuștilor și a plantelor veșnic
verzi.
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

Societate producătoare de tâmplărie PVC

ANGAJĂM ȘOFER
Detalii la tel.0720440213 și 0256472912
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Execut lucrări de
topografie şi cadastru:
PUZ-uri, intabulări,
dezmembrări, alipiri,
apartamentări, ridicări
topografice etc.
Persoană fizică autorizată
categoria B, ing.
Valentina Gherasim
Nr. tel.: 0749432605

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
decembrie-ianuarie

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

Cosmin Lazăr cu Daniela Stanciu
Dănilă-Traian Stanciu cu Andreea-Cosmina Stanici
Cliff Jonathan Cahill cu Ionela-Maria Trebe

Casă de piatră!

Fitofarmacia S.C. AGRO
HEALTH A.V. S.R.L. pe str. Bisericii
Românești, nr. 45 (în apropierea Bisericii
Ortodoxe) comercializează concentrat
păsări/purcei/iepuri/miei, pui găină/rață/curcă/gâscă, îngrășăminte, insecticide,
erbicide, fungicide, tratamente semințe,
semințe legume și flori, cereale, folie
solar și tip agril, instalații de irigat, unelte
agricole etc.
Prin specialist drd. ing. Vasile
Andraș-Sauca, fitofarmacia oferă consul-

tanță agricolă și plan de tratamente.
NOU: Livrări la domiciliu zilnic, după ora 17. Comandă telefonic. Transport
gratuit.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721 95 77 26.

În ultima vreme au plecat dintre noi
Ianc Iuliana (68 de ani)
Tiptiș Iuon (94 de ani)
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Redactor-şef:
Petru Vasile TOMOIAGĂ
Redactor-şef adjunct:
Anton BORBELY

Redactori:
Sfetlana CHISĂR,
Marinela BOBEŞ.

Publicaţie editată de Primăria şi
Consiliul Local Becicherecu Mic
Tipărit la Tipo Media Timișoara
ISSN 2360-2724

8

Luceafărul poeziei româneşti - MIHAI EMINESCU

Lacul

O, rămâi

O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;

Lacul codrilor albastru

Nuferi galbeni îl încarcă;
Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă.

În al umbrei întuneric
Te aseamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape
Cu ochi negri şi cuminţi;
Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea ‘naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;
Eu te văd răpit de farmec,
Cum îngâni cu glas domol,
În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol.

Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,
Clipe dulci se par ca veacuri.
Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupra-mi clătinând;
Şuieram l-a ei chemare
Ş-am ieşit în câmp râzând.

Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot...
Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?

Şi eu trec de-a lung de maluri,
Parc-ascult şi parc-aştept
Ea din trestii să răsară

Mihai Eminescu - “Poetul nepereche”, “Luceafărul
poeziei româneşti”- simbolul literaturii naţionale, a
văzut lumina zilei în 15 ianuarie 1850, la Botoşani. Fiu
al căminarului Gheorghe Eminovici şi al Ralucăi,
născută Juraşcu, fiica stolnicului din Joldeşti, Mihai îşi
petrece copilăria în arealul mirific al Botoşanilor şi,
mai ales, al Ipoteştilor, locuri care aveau, mai târziu,
să i se reveleze în versuri rămase un reper pentru posteritate.
Mihai Eminescu, al cărui nume a fost schimbat astfel de către Iosif Vulcan, editorul revistei “Familia”, din
Pesta, care i-a publicat prima poezie - “De-aş avea...” le-a încercat pe toate. A fost student, apoi a colindat
ţara alături de trupe de teatru, cu care a ajuns şi la
Timişoara, la Blaj, Bucureşti ori Cernăuţi. A fost un
bun prilej pentru ca tânărul Mihai Eminescu să ia un
contact direct şi să stabilească o legătură indestructibilă
cu tot ceea ce înseamnă limba română şi românism.
A publicat puţin în timpul vieţii, curmată brusc la
doar 39 de ani, însă opera sa de o inestimabilă valoare
se constituie astăzi, şi de aici încolo, drept cea mai de
preţ comoară a literaturii române moderne.
A. B.

Integrame: Verde

Şi să-mi cadă lin pe piept;
Să sărim în luntrea mică,
Îngânaţi de glas de ape,

Şi să scap din mână cârma,
Şi lopeţile să-mi scape;

Să plutim cuprinşi de farmec
Sub lumina blândei lune -

Vântu-n trestii lin foşnească,
Unduioasa apă sune!

Dar nu vine... Singuratic
În zadar suspin şi sufăr

Lângă lacul cel albastru

Încărcat cu flori de nufăr.

Inedit despre
Mihai Eminescu
Îi plăcea să joace fotbal

Lui Mihai Eminescu îi plăcea să joace
fotbal. Mărturia vine din partea lui
Theodor V. Ștefanelli, în „Amintiri despre Eminescu”: „Locuiam în strada Cuciur Mare (din Cernăuți) și înaintea
locuinței mele se întindea așa numita
toloacă a orașului, unde studenții jucau
adese în orele libere mingea. Și Eminescu era adese printre noi și juca mingea
cu noi”.

Juca șah

Cu o minte extrem de ageră, Mihai
Eminescu s-a orientat și către sportul
minții. În 1884, poetul se afla în Spitalul
Sf. Spiridon din Iași.
„Era vizitat des de prieteni, de Pompiliu, Burla, Humpel și, îndeosebi, jucau
șah”, povestește George Călinescu în
„Viața lui Eminescu”.

