I n u n d a ț i i p r o vo c a t e de p l o i l e a b u n d e n t e
î n B ec i c he rec u Mi c

Duminică 26 iunie, partea de vest a țării a fost grav
afectate de ploi abundente și furtuni, care au provocat, în mai multe localități, inundații soldate cu însemnate pagube materiale.
Aceste ploi și furtuni s-au intensificat în noaptea de
26 spre 27 iunie în comuna noastră, provocând
inundații care au afectat atât intravilanul, cât și extravilanul localității.
Astfel, în extravilanul localității a fost afectată o
bună parte dintre culturile existente, iar în intravilan,
au fost inundate mai multe grădini și gospodării. Din
fericire, au fost înregistrate pagube minore la anexele
locuințelor și nu am avut nici pierderi de animale domestice. În schimb, din păcate, sunt pierderi majore

înregistrate în culturile de legume
și la pomii fructiferi din grădinile
și gospodăriile oamenilor.
Pe această cale, țin să-i
mulțumesc viceprimarului AdrianSilviu Gherasim pentru modul
prompt în care a acționat, împreună cu echipa Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
Becicherecu Mic, încă din noaptea
de 26 spre 27 iunie pentru a limita efectele produse de
ploile abundente în comuna noastră.
De asemenea, mă bucur că i-am ascultat sfatul, iar
în toamna anului trecut și primăvara acestui an s-au

decolmatat, cu ajutorul buldoexcavatorului mutifuncțional, majoritatea șanțurilor de colectare și evacuare
a apelor pluviale din localitate.
Raimond-Ovidiu RUSU, primarul comunei Becicherecu Mic
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La alegerile locale desfășurate duminică 5 iunie, în comuna Becicherecu Mic, la cele
două secții de votare de pe raza localității, s-au prezentat 1.420 de alegători. Aceștia au
votat pentru desemnarea primarului, a consilierilor locali și a consilierilor județeni.
Alegeri primar Becicherecu Mic

La alegerile pentru desemnarea primarului au fost
prezenți la vot 1.420 de alegători. Dintre voturile acestora, 22 au fost nule.
Primarul în exercițiu, Raimond-Ovidiu Rusu a fost
reales de către marea majoritate a cetățenilor din localitatea noastră.
Rusu Raimond-Ovidiu - 986 voturi, procent 70,55%
Buzatu Constantin - 383 de voturi, procent 27,40%
Fridrich Arnno Alfred - 29 voturi, procent 2,05%

Alegeri Consiliul Local
Becicherecu Mic

S-au prezentat la urne 1.420 de alegători. Voturi nule - 67
PSD - 603 voturi, revenindu-i șase consilieri locali
PNL - 373 voturi, revenindu-i trei consilieri locali
ALDE - 292 voturi, revenindu-i trei consilieri locali
PMP - 85 voturi, revenindu-i un consilier local
Ședința de constituire a noului Consiliu Local Becicherecu Mic a avut loc în data de 23 iunie, în
prezența subprefectului de Timiș, Eugen Dogariu.

Consilierii locali au depus jurământul și au ales viceprimarul pentru următorii patru ani, în persoana lui AdrianSilviu Gherasim, cu 11 voturi pentru și o abținere.
Din cei 13 consilieri, pentru mandatul 2016-2020,
au fost validați 12, după cum urmează: Adrian-Silviu
Gherasim (viceprimar), Bianca-Florica Manea, Lucian-Grigore Cristea, Gheorghe Mușat, Luminița Cojocaru, Emanuel Moroti (PSD), Doru Magopăț, Emilia
Isac, Gavril Iacob (ALDE), Mihail Jager, Gheorghe
Negrea (PNL), Georgeta-Aurelia Rus (PMP).
Constantin Buzatu, ales consilier pe listele PNL, și-a
depus demisia și a refuzat să participe la ședința de
constituire și să depună jurământul. De asemenea,
mandatul lui Dumitru Prohap (PNL) a fost invalidat,
acesta depunând contestație la PNL. Astfel, Consiliul
Local Becicherecu Mic a rămas cu 12 consilieri
validați și un post vacant.
În urma încheierii din partea Judecătoriei Timișoara
nr. 7.418 din data de 22 iunie 2016, primarul ales,
Raimond-Ovidiu Rusu, a depus jurământul joi, 30 iunie,
în prezența împuternicitului Judecătoriei Timișoara, subprefectul Eugen Dogariu, și a Consiliului Local Becicherecu Mic, pentru mandatul 2016-2020.

Alegeri Consiliul Județean

S-au prezentat la urne 1.420 de alegători.
Voturi nule - 88
PSD - 620 voturi; PNL - 303 voturi; ALDE - 171
voturi; PMP - 111 voturi; UNPR - 71 voturi; PNȚCD - 11
voturi; celelalte formațiuni politice înscrise în cursa
electorală au acumulat sub 10 voturi.
La nivelul Consiliului Județean Timiș, din cele 37
mandate de consilieri județeni, PSD a obținut 16 mandate, PNL - 14, UNPR - 3, ALDE și PMP câte două.
De asemenea, în data de 29 iunie s-a constituit Consiliului Județean Timiș. Președinte a fost ales Sorin
Grindeanu (PSD), iar vicepreședinți Roxana Iliescu
(PMP) și Traian Stancu (ALDE).
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R u s a l i i l e – Po g o r â r e a
S fân tu l u i Du h

La zece zile după Înălţarea lui Hristos, respectiv la 50 de zile de la Învierea Sa, prăznuim Rusaliile – Pogorârea Sfântului Duh, cunoscută şi sub
denumirea de Cincizecime. Ca vechime, Rusaliile coboară până în veacul
apostolic. În primele secole creştine, praznicul Cincizecimii era o dublă
sărbătoare: a Pogorârii Duhului Sfânt şi a Înălţării lui Hristos. În jurul anului 400, cele două sărbători s-au despărţit una de cealaltă.
Dacă, prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu Fiul S-a pogorât din ceruri
şi S-a întrupat, tot prin Duhul Sfânt ni se împărtăşeşte viaţa dumnezeiască
şi omenească a lui Hristos. Pogorârea Sfântului Duh este actul de trecere
a lucrării mântuitoare a lui Hristos, din umanitatea Sa, în oameni. Astfel,
Biserica se constituie prin această extindere a vieţii lui Hristos în noi.
Evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt este descris în cartea „Faptele
Apostolilor” (F.A. 2,4). Aici se spune că Duhul Sfânt se pogoară din cer ca
un vuiet mare de
vânt şi se împarte
deasupra capului
fiecăruia din cei
prezenţi, în chip de
limbi de foc.
Textul „Când a
sosit ziua Cincizecimii erau toţi
împreună în acelaşi
loc” (FA. 2, 1) a dat
naştere la multe nedumeriri, pentru că
nu se precizează
cine sunt acei
„toţi”. Din dorinţa
de a aduce mai multă lumină în acest caz, versiunea romană a Noului Testament a introdus termenul de „Apostoli”.
Însă, dacă se omite cuvântul „Apostoli”, poate rezulta că în acea zi se
găseau laolaltă nu numai cei doisprezece, ci toţi cei o sută douăzeci de fraţi
care s-au aflat împreună cu Apostolii alături de Iisus, începând cu Botezul
săvârşit de Ioan şi până la Înălţare (F.A. 1, 22). Sfântul Ioan Gură de Aur,
Teofilact şi alţi exegeţi afirmă că la Cincizecime au fost prezenţi nu numai
apostolii, ci şi alţi fraţi. De aici reiese că Sfântul Duh s-a revărsat peste toţi
membrii Bisericii, şi nu numai peste ierarhia reprezentată de apostoli. Exegeza ortodoxă, precum şi cea romano-catolică, bazate pe Tradiţie, afirmă
că la Cincizecime era de faţă şi Maica Domnului.
Faptul că limbile apar „împărţite” denotă că fiecare persoană se
învredniceşte în mod propriu de primirea Duhului. Acest Duh sfinţeşte pe
fiecare om în parte şi pe toţi laolaltă, adică sfinţeşte persoane în comuniune sau pentru comuniune.
După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii au primit puterea de a grăi în
limbi necunoscute de ei până atunci. Au descoperit învăţătura Mântuitorului şi altor neamuri, în diferite limbi. Începutul a avut loc chiar în această
zi, a Pogorârii Duhului Sfânt, când s-au făcut înţeleşi de toţi iudeii veniţi
la Ierusalim din tot Orientul. Pelerinii neputând să-şi explice cum de puteau
predica în graiuri diferite, unul dintre ei îi acuză că ar fi „plini de must”,
adică beţi (F.A. 2, 13). Atunci, Sfântul Petru a luat cuvântul pentru a-i apăra
pe Apostoli de o asemenea învinuire, dar şi pentru a vorbi mulţimilor despre Hristos. El le-a descoperit că se împlinise profeţia lui Ioil: „Iar în zilele
din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul” (F.A. 2,
17, Ioil 3, 1). În urma cuvântării lui Petru, trei mii de persoane au primit
botezul.
Se obişnuieşte să se vorbească de trimiterea Sfântului Duh în lume ca despre un act prin care Duhul ar lua locul lucrării lui Hristos. În acest caz, Biserica ar fi numai opera Sfântului Duh. În realitate însă, Duhul trebuie văzut
întotdeauna ca Duhul lui Hristos, deci nu trebuie văzut sau conceput ca
despărţit de Hristos.

S f i n ţi i A p ost ol i P e tr u
ş i P a ve l

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
sunt prăznuiţi în aceeaşi zi
deoarece ambii s-au săvârşit la
Roma, din porunca împăratului
Nero. Petru a fost răstignit cu
capul în jos, iar lui Pavel i-a fost
tăiat capul. Moaştele Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel, potrivit
Sinaxarului, au fost puse
împreună. Tradiţia a consemnat
ziua de 29 iunie ca dată a martirajului Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel. Cercetări mai noi au stabilit că Petru a fost răstignit în
anul 64, iar Pavel a fost decapitat
în anul 67. Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel sunt autori de epistole incluse de Biserică între textele
canonice ale Noului Testament
(Pavel – 14; Petru – 2).
Apostol Petru, fiul lui Iona si
fratele Apostolului Andrei, s-a
născut în Betsaida Galileei.
Înainte de apostolie numele său
era Simon, însă Mântuitorul îl va
numi Chifa (piatra): „Tu ești Simon, fiul
lui Iona; tu te vei chema Chifa (care,
tălmăcit, însemnează Petru)” (Ioan 1, 42).
După o pescuire minunată pe lacul Ghenizaret, este chemat să devină pescar de
oameni. Mărturiseşte în numele apostolior
dumnezeirea lui Hristos, dar se şi leapădă
de Hristos când El este prins spre a fi
răstignit. După înălţarea Domnului, Petru
ia cuvântul în adunarea ucenicilor şi aleg
ca apostol pe Matia în locul lui Iuda. În
ziua Cincizecimii, după predica Sfântului
Apostol Petru, se botează trei mii de persoane. Sfântul Apostol Petru a
propovăduit în Ierusalim, Iudeea,
Samaria, Asia Mică până în Babilon şi, în
ultima parte a vieţii, la Roma. În timpul
persecuţiilor împotriva creştinilor,
declanşate de către împăratul Nero, după
incendierea Romei în anul 64 d.Hr., Sfântul Petru a fost arestat împreună cu Apostolul Pavel. Sfântul Petru a fost
condamnat la moarte şi executat prin
răstignire pe cruce cu capul în jos (la cererea lui, spre a se deosebi de modul
răstignirii lui Iisus Hristos), în anul 67
d.Hr., lângă fostul circ al lui Caligula din
afara zidurilor de atunci ale Romei.
De la Sfântul Apostol Petru avem
mărturisirea adevărului că Iisus este Fiul
lui Dumnezeu. Aflându-se cu ucenicii Săi
în Cezareea lui Filip, Iisus le-a pus întrebarea: „Cine zicei voi că sunt?”. Petru a
răspuns: „Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu” (Matei 16, 16).
Sfântul Apostol Pavel, cunoscut mai
întâi sub numele de Saul (cel dorit), s-a
născut la Tars, capitala provinciei Cilicia
din Asia Mică, din părinţi evrei, cu bună
stare materială. Oraşul Tars avea şcoli
vestite, la care Saul a învăţat bine din

copilărie limba greacă. De la părinţii săi
avea dreptul de cetăţean roman. De foarte
tânăr, Saul a mers la Ierusalim, unde avea
o soră, mama lui Ioan Marcu, vărul lui
Barnaba, spre a se instrui în legea
mozaică, la şcoala vestitului învăţat rabin
Gamaliel. În timpul activităţii publice a
Mântuitorului, Saul trăia la Tars, ca rabin.
Auzind vestea marii mişcări produse de
predica Apostolilor despre Iisus Hristos,
a venit la Ierusalim, unde a devenit persecutor al creştinilor. Prezent la lapidarea
Sfântului Apostol Ştefan Întâiul-mucenic
(Fapte 7:58), Pavel este orbit de Iisus
Hristos Însuși pe drumul Damascului
(Fapte 9:1-22). Aflat de Apostolul Anania,
în urma unei vedenii dumnezeieşti, Saul
îşi regretă faptele şi este botezat de Anania. Curând după convertire, Saul şi-a
schimbat numele în Pavel, iar mai târziu a
fost inclus în ceata Apostolilor. Pavel a
propovăduit Evanghelia pe o zonă foarte
întinsă, din Arabia până în Spania, atât la
evrei cât şi la păgâni. Pavel şi-a petrecut
viaţa de creştin în suferinţă şi lucrând pentru Hristos, înfiinţând şi organizând Biserici pretutindeni. A atins o aşa stare, încât
spune Bisericii din Galatia: „Nu eu, ci
Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2:20).
Descrierea călătoriilor misionare ale lui
Pavel şi epistolele lui către Biserici
formează o parte importantă a Noului Testament. Sfântul Pavel a fost martirizat
împreună cu Apostolul Petru, în timpul
împăratului Nero, prin decapitare.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul
comunei Becicherecu Mic, urează
„La mulţi ani” tuturor locuitorilor
care poartă numele Petru şi Pavel
sau omonime ale acestora.

S f â n t u l I o n d e V a r ă – S ân z i e n e l e s a u Dr ă g a i c a

Drăgaica este o divinitate agrară, protectoare a lanurilor înspicate de grâu şi a femeilor măritate
sinonimă cu Sânziana. Drăgaica se naşte la 9 martie,
echinocţiul de primăvară în Calendarul Iulian, ziua
morţii Babei Dochia, creşte şi se maturizează miraculos până la 24 iunie, ziua solstiţiului de vară în Calendarul Gregorian, când înfloreşte planta ce-i poartă
numele, Sânziana sau Drăgaica, şi este invocată de fecioare la vârsta căsătoriei şi de neveste cu copii în
braţe în timpul dansului nupţial, jocul Drăgaicei.

În obiceiurile, credinţele şi folclorul românesc
Drăgaica păstrează amintirea Marii Zeiţe neolitice, divinitate lunară, echinocţială şi agrară, identificată cu
Diana şi Iuno în Panteonul roman şi cu Hera şi
Artemis în Panteonul grec.
Drăgaica ar umbla pe Pământ sau ar pluti prin aer
în ziua solstiţiului de vară şi s-ar desfăta, cântând şi
dansând, împreună cu alaiul său nupţial format din
zâne fecioare şi fete frumoase, peste câmpuri şi
păduri.

În timpul ceremoniei nupţiale Drăgaica bagă bob
spicului de grâu, împarte rod semănăturilor şi femeilor, înmulţeşte păsările şi animalele, stropeşte cu
rouă şi miros plantele de leac, vindecă bolile şi
suferinţele oamenilor, în special bolile copiilor, apără
holdele de grindină, furtuni şi vijelie, urseşte fetele de
măritat.
Dar, când i se nesocoteşte ziua, Drăgaica stârneşte
vijelii şi vârtejuri, aduce grindină, ia oamenii pe sus
şi îi îmbolnăveşte, lasă florile fără leac şi miros.

I n u n d a ț i i p r o v o c at e de p lo i le
a bu n d e n t e î n B e ci c h e re c u M ic

- continuare din pagina 1 În urma acestor evenimente, s-a luat decizia,
în Comitetul Local pentru Situații de Urgență,
ca, din perioada imediat următoare, să începem
o acțiune de amploare, pe raza comunei, de decolmatare și de săpare a noi șanțuri de colectare
și evacuare pe ambele laturi ale drumurilor, chiar
dacă, prin această acțiune, vor fi afectate spațiile
verzi din fața caselor și vom fi nevoiți să scoatem o parte dintre pomii din fața gospodăriilor.
După discuțiile cu domnul viceprimar, am
ajuns la concluzia că vom schimba majoritatea
tuburilor de sub podețe, cele cu diametrul de 300
de milimetri, care se colmatează frecvent și nu
fac față unui debit mare de apă, urmând a fi înlocuite cu unele de 500 de milimetri. De asemenea, se vor adânci și șanțurile existente. Ne
lovim și aici de o problemă gravă, și anume faptul că majoritatea țevilor de apă și racordurile la
gospodării s-au făcut la mică adâncime, între 40
și 60 de centimetri (în timp ce în proiectul de
execuție a rețelei de apă toate aceste conducte și
racorduri trebuia să fie la 90 de centimetri), iar
șanțurile vor avea o adâncime între 60 și 90 de
centimetri. Așa se explică faptul că în acele zile
cu inundații, când buldoexcavatorul decolmata
de zor șanțurile, am avut numeroase avarii la
rețeaua de apă, prin ruperea conductelor de alimentare și a racordurilor. Am constatat că
această situație este cvasi-generală și că rezolvarea ei va implica costuri suplimentare și inconveniente în alimentarea cu apă a
gospodăriilor, ca urmare a ruperii racordurilor și
a conductelor transversale.
În această perioadă dificilă, în care apele
inundau gospodăriile, mergând pe străzile comunei, am găsit, din păcate, foarte multe podețe

înfundate, iar pe mai multe străzi șanțurile din
fața caselor nu mai există, fiind astupate.
Cred că acesta a fost un exemplu că fiecare
dintre noi trebuie să înțelegem importanța
șanțurilor din preajma caselor și a canalelor din
fundul grădinilor, care trebuie să fie refăcute și
întreținute în permanență, pentru a nu se mai
produce inundații de proporții.
Vreau să vă amintesc că domnul viceprimar a
fost în nenumărate rânduri la mai mulți
locuitori ai comunei noastre încercând să-i convingă că e necesară refacerea vechilor canale de
scurgere din grădini. Înțelegem că grădinile oamenilor reprezintă proprietate privată, dar legea
obligă autoritățile locale să ia toate măsurile pentru a preveni astfel de situații și, de acum înainte,
toți cetățenii care se vor opune acestor acțiuni de
prevenire a inundațiilor vor fi acționați în
instanță de către Primărie și vor plăti pagubele
înregistrate în gospodăriile și pe domeniul public afectate ulterior din vina lor.
Din păcate, în cele mai multe cazuri, pentru
un rând de cartofi sau ceapă, cetățenii au refuzat
să ne lase să refacem canalul (pe cheltuiala Primăriei), iar acum au rămas cu întreaga grădină
sub apă, pagubele fiind cu mult mai mari, atât la
ei, cât și la vecinii lor.
Am fost surprins neplăcut de faptul că foarte
puțini cetățeni dintre cei afectați de inundații
s-au implicat alături de autorități pentru a evacua apa din grădinile și gospodăriile inundate.
Mai mult, nici unii vecinii nu s-au ajutat între
ei, câțiva refuzând soluția de a săpa, prin grădinile lor, un șanț prin care apa din grădinile vecinilor să fie evacuată.
Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic

L e g is l a ț i e p e n t r u b i c i c li ș t i

În circulația pe drumurile publice bicicleta trebuie să fie:
a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
b) prevăzută cu un sistem adecvat, funcțional, de direcție;
c) dotată cu sistem de avertizare sonoră; se interzic echiparea și folosirea sistemelor de avertizare sonoră specifice autovehiculelor;
d) echipată în față cu lumină de culoare albă sau galbenă, iar în
spate cu lumină de culoare roșie și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeași culoare;
e) echipată cu elemente sau dispozitive care, în mișcare, formează
un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spițele roților.

Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:
a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul
având semnificația „Accesul interzis bicicletelor” ;
b) să învețe să conducă biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;
c) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
d) să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale;
e) să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate;
f) să circule în timp ce se află sub influența alcoolului, a produselor ori substanțelor stupefiante
sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
g) să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras
de o persoană aflată într-un vehicul;
h) să transporte o altă persoană, cu excepția copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul are
montat în față un suport special, precum și a situației când vehiculul este construit și/sau echipat special pentru transportul altor persoane;
i) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există o cale laterală, o potecă
sau un acostament practicabil ce pot fi folosite;
j) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc
sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;
k) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;
l) să circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă;
m) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;
n) să circule cu defecțiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
o) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe
bicicletă sau pe moped;
p) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în
care, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga;
r) să circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii
până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
s) să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul.
Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligați să aibă asupra
lor actul de identitate!
Şeful Postului de Poliţie Becicherecu Mic
Agent şef adjunct de poliţie Alin CÎRNARIU

Din agenda
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Hotărârea nr. 1 din 23 iunie 2016
privind alegerea domnilor Mușat Gheorghe, Iager Mihail și Magopăț
Doru în cadrul comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei
Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 2 din 23 iunie 2016
privind validarea mandatelor de consilieri în cadrul Consiliului Local
al Comunei Becicherecu Mic pentru perioada 2016-2020 următoarelor
doamne și următorilor domni: Cojocaru Luminița, Cristea Grigore Lucian, Gherasim Adrian Silviu, Iacob Gavril, Iager Mihail, Isac Emilia,
Magopăț Doru, Manea Florica-Bianca, Moroti Emanuel, Mușat Gheorghe, Negrea Gheorghe, Rus Georgeta Aurelia; constată rămânerea vacantă a unui post de consilier ales de pe listele Partidului Naţional Liberal;
Hotărârea nr. 3 din 23 iunie 2016
privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei
Becicherecu Mic pentru perioada 2016-2020, mai puțin un post de consilier rămas vacant;
Hotărârea nr. 4 din 23 iunie 2016
Consiliul Local Becicherecu Mic îl alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni pe domnul Muşat Gheorghe;
Hotărârea nr. 5 din 23 iunie 2016
Domnul Gherasim Adrian Silviu este ales în funcţia de viceprimar al
comunei Becicherecu Mic pentru perioada 2016 – 2020;
Hotărârea nr. 6 din 30 iunie 2016
privind aprobarea plății sumei de 892 lei, de la cap.65.02.20 – învăţământ, pentru decontarea cheltuielilor de navetă a cadrelor didactice de la
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal”, pentru luna mai anul 2016;
Hotărârea nr. 7 din 30 iunie 2016
privind aprobarea încadrării doamnei Botez Lavinia în funcţia de asistent personal a persoanelor cu handicap pentru minorul Botez Rareş pe
perioada 01.07.2016 – 02.06.2017;
Hotărârea nr. 8 din 30 iunie 2016
Începând cu data prezentei hotărâri se aprobă încetarea de drept a
mandatului de consilier local al domnului Magopăţ Doru.
Art.2.- Consiliul Local Becicherecu Mic declară vacantă funcţia de
consilier local care a fost ocupată de domnul Magopăţ Doru – candidat
ales de pe listele Partidului Alianţa Liberarilor şi a Democraţilor.
Hotărârea nr. 9 din 30 iunie 2016
Începând cu 30.06.2016 doamna Lauer Karin este validată în funcţia
de consilier local al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 10 din 30 iunie 2016
privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Becicherecu Mic
Art. 1.- Comisia juridică, de urbanism, investiţii, administrarea domeniului public şi privat se modifică şi va avea următoarea componenţă:
Gherasim Adrian Silviu – preşedinte; Negrea Gheorghe – secretar; Isac
Emilia – membru; Manea Florica – Bianca – membru; Iager Mihail –
membru
Art. 2.- Comisia buget – finanţe, taxe şi impozite se modifică şi va avea
următoarea componenţă: Iacob Gavril – preşedinte; Muşat Gheorghe –
secretar; Negrea Gheorghe – membru; Moroti Emanuel – membru;
Lauer Karin – membru
Art. 3.- Comisia Socială, Cultură, Sănătate, Religie, Învăţământ, Tineret şi Sport se modifică şi va avea următoarea componenţă: Cojocaru
Luminiţa – preşedinte; Iager Mihail – secretar; Manea Florica – Bianca
– membru; Cristea Grigore Lucian – membru; Isac Emilia – membru
Art. 4.- Comisia de agricultură şi mediu se modifică şi va avea următoarea componenţă: Negrea Gheorghe – preşedinte; Gherasim Adrian
Silviu – secretar; Moroti Emanuel – membru; Cojocaru Luminiţa –
membru; Rus Georgeta Aurelia – membru
Art. 5.- Comisia Proiecte Europene, Dezvoltare şi Colaborare Intercomunitară se modifică şi va avea următoarea componenţă: Lauer Karin
– preşedinte; Rus Georgeta Aurelia – secretar; Cristea Grigore Lucian –
membru
Art.6.- Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali se modifică şi va avea următoarea componenţă: Muşat Gheorghe – preşedinte;
Iacob Gavril – secretar; Iager Mihail – membru
Hotărârea nr. 11 din 30 iunie 2016
privind dezlipirea terenului intravilan înscris în CF nr.403741 în trei
loturi cu suprafeţe diferite;
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Amintiri din
Becicherecul
de altădată

De vorbă cu preşedintele Uniunii Ucrainenilor
din România – filiala Timiş, Gheorghe Hleba

- Cum erau dascălii acelei vremi?

Gheorghe Hleba, zis Iura, preşedintele Uniunii
Ucrainenilor din România – f iliala Timiş, s-a născut în ziua de 15 martie 1954, la Becicherecu Mic.
Familia sa a venit în comuna din apropierea Timişoarei în primăvara anului 1947, din localitatea Copăcele. Pent ru că, aici, au primit cinci hectare
de pământ, s-au stabilit în frumoasa comună timişeană.
Tatăl, Gheorghe, a fost primar al localităţii între
anii 1958-1964, iar mama a lucrat o viaţă înt reagă la C AP-ul din Becicherecu Mic. Familia
H leba are t rei copii: Gheorghe zis Iura, Vasile şi
Marica, actualmente profesoară universitară la
Academia Militară din Sibiu.
Iura Gheorghe Hleba a făcut şcoala elementară
de opt clase în satul natal, la Becicherecu Mic, după
care a urmat şcoala profesională, specializarea sculer-mat riţer, la Liceul Electromotor din Timişoara.
A absolvit liceul, iar apoi Şcoala Tehnică, la actualul Liceu „Henri Coandă”.
Pe lângă funcţia de preşedinte al f ilialei judeţene
a UUR, Iura Gheorghe Hleba face parte şi din
Consiliul Consultativ al Minorităţilor, de pe lângă
P rimăria municipiului Timişoara.
- Cum a fost copilăria la Becicherecu Mic?

- Am avut o copilărie pe care aş dori să o aibă şi copiii din ziua de astăzi. Părinţii ne-au iubit, au fost părinţi extraordinari, dar, în acelaşi timp, ne-au educat
în „cultul muncii” şi să fim cinstiţi. Iar pentru că
şcoala era atunci „meseria” noastră de bază, ne-au
educat să ne ţinem de şcoală. Am făcut în copilărie şi
dansuri populare, la Căminul Cultural. L-am avut ca
prim instructor pe profesorul Ciprian Cipu. Îmi aduc
aminte că se ţineau toate sărbătorile: aveau nemţii
Kerwei, sârbii – ruga, apoi ruga românească, plus celelalte sărbători de peste an.
Erau vremuri grele, dar părinţii noştri s-au descurcat şi nu am simţit lipsurile. Am avut, pot să spun, o
copilărie fericită. Apoi în comună era şi o viaţă sportivă diversificată şi alertă: am jucat de mic fotbal la
echipa şcolii, apoi la echipa comunei, la „Fortuna” Becicherecu Mic. Mai târziu am revenit ca antrenor al
echipei din comună, după un periplu mai amplu la
„Dinamo” Bucureşti, „Tehnometal” Timişoara, „13
Construcţii” Timişoara, apoi „Steaua Roşie” la Variaş.
La Becicherecu Mic am jucat de când am fost junior
până la pensie.

- Am avut profesori foarte buni. Dascălii erau foarte
bine pregătiţi şi aproape de noi. Eu pot să spun că sunt
născut, crescut şi educat la „Dimitrie Ţichindeal”. Ştiu
toată istoria comunei. De când era ea sub deal, spre
Satchinez, şi până a fost mutată unde se află astăzi, pe
câmpie.
Vorbeam de viaţa sportivă. Păi, aici la Becicherecu
Mic am organizat „Turneul celor 6 naţiuni” la minifotbal, în comună fiind români, nemţi, sârbi, ucrainieni, ţigani şi macedoneni. Turneul a fost prin anul
1985. Îmi amintesc că l-am făcut cu parada sportivilor,
cu fanfară şi pancarte, dar şi reclame la wiskey, Marlboro şi blugi. După aceea ne-au pus să dăm cu subsemnatul la Securitate. Am avut noroc că la mijlocul
terenului au pus şi reclama „Citiţi Drapelul Roşu” –
ziarul local, al bănăţenilor, pe atunci. Asta ne-a salvat,
că altfel...

- Ce lucru mai interesant vă amintiţi din acea
vreme?
- Pentru că făceam foarte mulţi naveta Becicherecu
Mic – Timişoara, când veneam de la lucru, în zilele în
care aveam antrenament la fotbal, trenul oprea şi la terenul de fotbal. Asta se întâmpla marţea şi joia, când
aveam antrenament.
Terenul era cu tribune, cu pistă de atletism şi pistă
de motocros, pe care se antrenau cei cu motocicletele.
Îmi aduc aminte de Fredy, care venea şi făcea turul
stadionului pe o roată cu motocicleta lui. Ce vremuri!
Tot ca o curiozitate a acelor vremi, pe lângă cursele
de motocicletă, îmi aduc aminte de cursele de ogari,
pe care îi puneam să alerge după „iepure”.
Apoi erau nesfârşitele zile de vacanţă cu jocurile la
cazemate. Ele au fost făcute prin ‘54, iar noi ne jucam
acolo de-a nemţii în luptă cu românii. Eram de toate
etniile, şi români, şi nemţi, şi sârbi, şi ucrainieni, şi ţigani... Important era că ne înţelegeam foarte bine şi
vorbeam la nimereală cele patru limbi. N-a rămas nici
o cazemată care să nu fie explorată de mine împreună
cu prietenii copilăriei: cu Bata, Jodi, Franţi, Dorel,
Stanco, Jivco şi alţii... Trăiam toate scenariile posibile:
de la lupte cu tancuri, tunuri, mitraliere, la atacuri fulger singuri ori în grup...
Pe vremea când tatăl meu a fost primar, adică preşedintele Sfatului Popular, la Becicherecu Mic era şi
un ştrand la marginea comunei, din care astăzi au mai
rămas doar ruine... Ştrandul era pe malul vechiului Ier,
la „Fântâna Vacilor”, o fântână cu un foraj de vreo 170
de metri adâncime şi cu bazin de beton lung de peste
20 de metri. Locul era cunoscut ca „Fântâna Vacilor”
pentru că acolo se adăpau vacile oamenilor şi cireada
CAP-ului. Într-o vară, eram la bazinul de înot şi nu intram în apă pentru că nu ştiam să înot şi îmi era frică...
Iar directorul şcolii de atunci, Dumitru Bârgoanu, ma luat cu binişorul, m-a dus în apă şi m-a învăţat să
înot şi pentru asta trebuie să-i mulţumesc, ca şi pentru
multe altele.
- Cum se înţelegeau etniile între ele?

- După cum am mai spus, noi copiii nu făceam nici
o deosebire. Aveam prieteni de toate naţiile: români,

sârbi, nemţi, ţigani, unguri... Nu avea nici un fel de
importanţă. Mai mult, îmi aduc aminte cum, copii
fiind, părinţii ne învăţau să salutăm pe fiecare în limba
lui, pe nemţi, pe sârbi, pe români, iar la sărbători învăţam colindele şi pluguşorul tot în cele trei limbi,
spunându-l la fiecare la uşă după cum îi era naţia.
- Şcoala?

- La şcoală, prin clasele V-VIII, se organizau concursuri de cine ştie răspunde sau cine ştie câştigă, pe
teme de istorie, de geografie, de circulaţie... Am câştigat câte un rucsac, un termos etc. Dar erau şi numeroase concursuri sportive al căror mentor era
profesorul Bamfi Iosif, un longilin care avea peste doi
metri, cu alură sportivă, dar şi un dascăl extraordinar.
De asemenea, erau numeroase campionate de fotbal
între cartierele comunei: Capătul nemţesc, Capătul românesc, Capătul sârbesc şi Chertizul, locul unde trăiau ţiganii. Fiecare cartier avea un loc unde se
antrenau, iar concursurile erau cu tur-retur şi dispute
foarte aprinse.
Tot cu directorul şcolii, Dumitru Bârgoanu, mergeam vara la cules de plante medicinale. De la el am
deprins pentru prima dată importanţa plantelor medicinale, a „leacurilor băbeşti”, cum le mai spun unii.
Numeroasele concursuri de săniuş la cazemata mare,
în spatele Gostat-ului, și concursurile de pescuit le făceam cu dirigintele clasei, Miloș Giurici.
- Aveaţi gospodărie mare acasă?

- Tata avea cai şi platformă. Avea doi cai mari de
câmpie, patru tăuraşi, porci, păsări, porumbei şi iepuri.
Creştea porci de aproape 200 de kilograme pe care îi
cumpăra din târg de la Lovrin. Avea mână bună la
porci. Nu dădea greş niciodată. Pe la şase ani m-am
apropiat de caii care mâncau din fân, iar calul m-a luat
cu dinţii de bretelele de la pantaloni şi m-a zvârlit întro parte. Teta Olga Pomorişaţ a văzut scena şi a început să strige că m-a omorât calul. Dar nu am avut
nimic. Iubeam animalele şi le hrăneam şi noi, copiii,
după puterile noastre.
- Căsătoria?

- Fiind ucraineni, am fost botezat la Biserica Ortodoxă Sârbă din localitate, acolo m-am şi căsătorit şi
tot acolo, cred, când voi închide ochii, mi se vor face
cele trebuincioase pentru a fi înmormântat. Tocmai de
aceea am ajutat şi biserica, după puterile noastre, prin
diferite donaţii şi voi continua să o ajut.
Să revin. M-am căsătorit cu Alexandrina (Sanda)
din Fălticeni – Suceava, în anul 1979. Ne-am cunoscut la o nuntă la Becicherec. A fost o dragoste la prima
vedere şi i-am spus: „Următoarea nuntă va fi a noastră”, şi aşa a fost. Nunta la care am fost era prin noiembrie 1978, iar nunta noastră s-a săvârşit în
februarie 1979. Avem un băiat, Boris, născut în 1980,
care locuieşte la Becicherecu Mic, unde şi-a făcut casă
pe locul casei părinteşti. Este inginer şi are două fete,
pe Ana-Alesia şi Daria-Eliza.
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- Armata?

- Armata am făcut-o la Bucureşti. A trecut cu multe
peripeţii, din care îmi amintesc că într-o seară, când
ne-au avansat sergenţi, am ieşit în oraş să sărbătorim,
în Drumul Taberei. Acolo au venit suporterii „stelişti”
de la un meci la o bere, iar noi fiind 17 timişoreni şi
„polişti” ne-am încăierat, iar dimineaţa, la unitate, din
17 sergenţi am devenit din nou 17 simpli soldaţi. Am
fost gradaţi pentru o zi.
După armată am lucrat la Tehnometal, unde am fost
şef de atelier la sculărie. Făceam încontinuu naveta şi
mă ocupam de sport. Acasă ajutam la muncile gospodăreşti, deoarece aşa am fost crescuţi.
- Unde v-a prins Revoluţia?

- Revoluţia m-a prins la Tehnometal Timişoara. Din
prima zi până prin 25-26, de Crăciun; ziua eram la demonstraţii, iar noaptea apăram fabrica cu ZB-ul în
mână de terorişti. Am participat la dărâmarea tancului
cu apă, în faţa Prefecturii, la 17 decembrie, dar nu mam înscris pentru a primi drepturi de revoluţionar.
Imediat după Revoluţie mi-am deschis o firmă care a
rezistat timp de 23 de ani...
- Când v-aţi înscris la Uniunea Ucrainenilor?

- În anul 1990 s-a înfiinţat la Timişoara Uniunea
Ucrainenilor, iar un an mai târziu, prin 1991, m-am
înscris şi eu în Uniune fiind convins de fraţii Ţimbota:
Ivan şi Vasile. La început, fiind om de afaceri, am ajutat financiar Uniunea Ucrainenilor, neimplicându-mă
decât financiar şi ajutând la diferite transporturi. La
transportul grupurilor de artişti, al diferitelor oficialităţi etc. În 1996 am fost ales vicepreşedinte al Organizaţiei Timişoara, preşedinte fiind Ştefan Buciuta. În
această perioadă, mai precis în 1997, am participat decisiv la realizarea unei emisiuni în limba ucraineană la
Radio Timişoara, emisiune care mai este şi astăzi în
fiecare duminică de la ora 18 la ora 19. Au trecut deja
19 ani de la această realizare. În anul 2000 am fost
ales preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România –
Filiala Timiş.
- Cu ce aţi început?

- Primul lucru pe care l-am făcut a fost o reorganizare a filialei. Am conlucrat cu toate organizaţiilor locale ale ucrainenilor în zonele populate de aceştia. Tot
cu acest prilej am trecut de la fosta Regiune Banat la
Filiala Timiş, vechea organizaţie scindându-se, la iniţiativa mea, în Filiala Caraş-Severin şi Filiala Timiş.
Odată cu înfiinţarea Filialei Timiş am încercat să întăresc organizaţiile locale şi să le ajut în diferite domenii. La capitolul învăţământ am ajutat la înfiinţarea
mai multor grădiniţe în satele în care locuiesc compact ucraineni, clase I-IV şi clase V-VIII. Avem grădiniţe şi şcoli în localităţile Ştiuca, Dragomireşti,
Pietroasa Mare, Remetea Mică, Bârna-Pogăneşti,
Soca, Variaş, Lugoj. La Lugoj, la Liceul „Iulia Haşdeu”, avem şi clase de liceu în limba ucraineană, deja
de nouă ani.
- Ce îmi puteţi spune despre viaţa religioasă?

- Sunt ctitor a trei biserici. Am obţinut terenuri pentru construirea lăcaşelor de cult, pe stil vechi, în limba
ucraineană, în localităţile: Sânnicolau Mare, Soca şi
Timişoara. Fără falsă modestie, dar cu o mare mulţumire sufletească, pot să vă spun că, pentru aceste
fapte, am primit „Diploma Omagială Sfinţii Martiri
Brâncoveni”, semnată de către Patriarhul României,
Preafericitul Daniel, şi un „Act de Recunoştinţă” cu
ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Vicariatului Ortodox Ucrainean din România, semnat de
Vicarul General al Bisericii Ortodoxe Ucrainene din
România, preot vicar Ioan Piţura.

- Care este „pulsul” Uniunii Ucrainenilor – Filiala Timiş?

- De când am ajuns preşedinte al Uniunii am încercat să continui şi să întăresc obiceiurile şi tradiţiile
ucrainenilor pe aceste meleaguri; încurajăm formaţiile
artistice existente şi creăm altele noi. Astăzi avem formaţii artistice ucrainene în majoritatea localităţilor pe
care le-am amintit. Nu pot să nu amintesc că aceste
formaţii au participat cu mult succes atât pe scene din
judeţul nostru, din ţară, cât şi peste hotare.

Formaţiile ne-au reprezentat cu succes la Festivalul
„Lada cu zestre” sau „Vetre Folclorice”, dar şi la toate
proiectele culturale ale Uniunii Ucrainenilor, dintre
care amintesc: Zilele „Taras Șevcenko” – 4 martie
Lugoj; Dezvelirea bustului poetului Taras Șevcenko –
4 martie; Creator de artă ucrineană – poezie, sculptură,
pictură – Muzeul Satului Bănăţean – Casa Ucraineană
– aprilie; Caravana Ucraineană la Gottlob şi Remetea
Mică – 25 de ani de la înfiinţarea formaţiei artistice
„Remeţeanca” din Remetea Mică; Festivalul Internaţional de Colinde în Banat – decembrie, ediţia 17, la
Casa de Cultură a Ucrainenilor din Timişoara. La ediţia din 2015 a acestui prestigios festival au fost prezenţi peste 200 de colindători.
În acelaşi timp am încurajat şi sprijinit şi sportul,
având echipă de fotbal în localităţile Soca, Ştiuca, Pietroasa Mare, Remetea Mică, Timişoara, Giarmata şi
Pădureni. În fiecare an organizăm turneul de fotbal al
tinerilor ucraineni, care anul acesta se va desfăşura la
Giarmata. Echipele au fost dotate cu echipament şi
mingi de fotbal, iar la Pietroasa Mare am îngrădit terenul de sport.
Ne putem mândri că antrenor federal îl avem pe celebrul fotbalist Gheorghe Chimiuc, care se ocupă de
antrenamentele tinerilor jucători.

- Ce ne puteţi spune despre patrimoniul Uniunii
Ucrainenilor – Filiala Timiş?
- În anul 2000 am cumpărat pe strada Negoiu un
apartament de trei camere, care ne-a fost timp de mai
mulţi ani sediu al Uniunii de la Timişoara.
În anul 2005 la Muzeul Satului Bănpţean, pe Aleea
Minorităţilor, am adus o casă de lemn din comuna Repedea – judeul Maramureş. Casa este una reprezentativă pentru modul ucrainean de viaţă, datând de
peste 200 de ani, şi a fost utilată cu mobilier şi ustensile specifice ucrainenilor din cele mai vechi timpuri.
Casa este în circuitul turistic al muzeului şi poate fi
vizitată. Anul trecut am fost naşul celei mai importante manifestări de la Muzeul Satului, „Festivalul Etniilor”.
Dar în anul 2009 am marcat cel mai important eveniment al Uniunii Ucrainene din România - Filiala
Timiş şi poate unic în ţară, construind din temelie o
casă multifuncţională a Uniunii Ucrainene din Timiş.
Ea dispune de o sală de spectacole cu aproximativ 150
de locuri, birouri, un minihotel, sală de conferinţe, bibliotecă, o mică sală de sport, bucătărie, grupuri sanitare etc.
În anul 2015 am finalizat „Centrul de Educare şi
Perfecţionare a Tineretului Ucrainean”, o clădire cu
etaj care funcţionează lângă Casa de Cultură. Pe cei

3.000 de metri patraţi, pe care i-am obţinut de la Primăria Municipiului Timişoara, am reuşit să clădim
Casa de Cultură, Centrul pentru Tineret, o biserică ortodoxă ucraineană din lemn, iar acum se află în construcţie şi o biserică trainică din cărămidă. Dacă vom
fi ajutaţi de bunul Dumnezeu, anul acesta îi vom înălţa
crucea.
Mai amintesc faptul că şi în Lugoj avem un frumos
sediu compus din subsol, parter şi mansardă, dar mai
avem sedii în localităţile Ştiuca, Remetea Mică, Soca
şi Criciova.
- Cum vă faceţi cunoscuţi în lume?

- Avem la TVR 3 o emisiune lunară în limba ucraineană, redactor Mihaela Bumbuc. De asemenea, avem
ziarele la nivel naţional „Curierul ucrainean”, „Cuvântul liber” şi „Veştile ucrainenilor”, la care şi eu
sunt corespondent.
Avem o foarte bună relaţie cu Ambasada Ucrainei
la Bucureşti, care ne-a ajutat împreună cu fostul primar al Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, să înfrăţim
oraşele Timişoara şi Cernăuţi. De asemenea avem
foarte bune relaţii atât cu ucrainenii din Serbia, cât şi
cu ucrainenii din Ungaria, cu care avem parteneriate
culturale şi sportive atât la noi, cât şi la ei. În anul
2014 am dezvelit bustul lui Taras Șevcenko la Casa de
Cultură a Ucrainenilor din Timişoara în prezenţa Preşedintelui Congresului European al Ucrainenilor,
doamna Iaroslava Hortnyany. Cu acest prilej domnia
sa mi-a acordat medalia internaţională „Taras
Șevcenko”.
În urma bunelor relaţii pe care le avem cu Ucraina
şi în urma înfrăţirii cu oraşul Cernăuţi, am donat peste
500 de volume în limba română şcolilor româneşti din
Cernăuţi. Mai avem întâlniri culturale cu ucrainenii
din Kiev şi Lvov.
Iar ca proiecte de viitor am dori înfrăţirea municipiului Lugoj din România cu oraşul Ujhorod din
Ucraina.

- Despre câţi ucraineni putem vorbi astăzi în judeţul Timiş?

- Pot să spun că astăzi, în judeţul Timiş, mai trăiesc
aproximativ 8.000 de ucraineni, în 33 de organizaţii
ale Uniunii Ucrainenilor din România – Filiala Timiş.
Nu vreau să închei discuţia noastră fără să amintesc
că, în tot ceea ce am realizat în această perioadă, am
fost ajutat de Comitetul Filialei Timiş a UUR şi de
conducerea Uniunii Ucrainenilor din România, în special de domnul deputat Ivan Marocico.
A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Popas prin ţara mea…

Un alt an şcolar se încheie, o altă generaţie se pregăteşte de absolvire şi de o altă excursie au beneficiat,
în perioada 10-12 iunie 2016, elevii clasei a VIII-a şi
cadrele didactice din şcoala noastră, din partea personală a domnului Raimond-Ovidiu Rusu.
Aşa cum anul trecut domnul primar RaimondOvidiu Rusu a venit cu propunerea de a organiza o
excursie de promovare şi cunoaştere a istoriei şi
frumuseţilor ţării noastre şi din a face din această
activitate o tradiţie, şi anul acesta a venit cu deschidere şi fonduri pentru a respecta tradiţia.
De organizarea excursiei s-a ocupat doamna director al şcolii, profesor Delia Cian. Traseul a cuprins zona de centru a ţării: staţiunea Păltiniş,
oraşul Sibiu cu numeroasele sale obiective turistice, Salina Turda, Cetatea Alba Iulia.
Vineri la prânz ne-am adunat în faţa şcolii pentru
a ne îmbarca în autocarul pus la dispoziţie de „Rus
Savitar” şi am început călătoria. Punctul de cazare
a fost în staţiunea Păltiniş, situată la cota 1.400, înconjuraţi de brazi, de un peisaj minunat şi de aerul
puternic ozonat care caracterizează zona respectivă.
Sâmbătă, deşi vremea capricioasă ne-a stat
mereu împotrivă, totuşi am reuşit să ne purtăm paşii
printre tehnologiile tradiţionale ale vremurilor trecute de la Muzeul Creatorului Popular (muzeul satului), să admirăm trofeele de vânătoare de la
Muzeul Vânătorului, să vedem panorama Sibiului
din Turnul Sfatului şi să ne îmbogăţim spiritual în
Catedrala Romano-catolică şi în cea Ortodoxă care
străjuiesc centrul oraşului Sibiu.
Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu masa festivă oferită cu ocazia absolvirii clasei a VIII-a, cu jocuri şi
concursuri, cu dans, tombolă şi premierea câştigătorilor de la probele concursurilor organizate.
Duminică după micul dejun am pornit spre Salina Turda. În zona de suprafaţă am aflat de la ghidul însoţitor despre vechimea minei de sare şi
tehnologiile folosite pentru scoaterea sării la suprafaţă, despre filonul de sare ţinut în conservare şi
avantajul explorării minei sub formă de obiectiv turistic şi de tratament. Am experimentat împreună
fenomenul formării ecoului şi neapărat am „degustat” sarea de pe pereţii şi tavanul galeriei. Apoi am
avut libertatea să vizităm salina şi în adâncime. Am
coborât cu grijă multe trepte şi ne-am lăsat impresionaţi de imensitatea sălii în care s-au amenajat
zone cu jocuri sportive, sală de spectacol, băncuţe,
lacul cu bărcuţe, roata pe verticală.
Toţi participanţii au fost adevăraţi sportivi, au
coborât şi urcat treptele în ordine şi fără să se
plângă că au obosit sau că nu mai pot. Totul a fost
frumos şi impresionant. După ce fiecare s-a îmbogăţit şi cu câte un mic suvenir de la comercianţii
„ataşaţi” zonei de parcare, am plecat spre Alba

Iulia. Popasul de la Alba Iulia a fost mai scurt, cu
vizitarea cetăţii unde a avut loc Unirea de la 1600
sub Mihai Viteazul şi servirea prânzului, apoi
ne-am continuat drumul spre Timişoara.
Ca şi anul trecut, Timişoara ne-a întâmpinat cu
ploaie torenţială, dar cum vremea ploioasă ne-a însoţit tot drumul nu am putut decât să ne bucurăm că
am revenit cu bine acasă.
În Timişoara ne-au întâmpinat şi salutat domnul
primar şi soţia acestuia.

A N U N Ţ

Nu pot încheia fără a mulţumi pentru tot ceea ce
ne-a fost oferit, pentru libertatea de a alege traseul,
durata, obiectivele şi programul excursiei fără nici
o restricţie. Mulţumesc în numele meu, al colegilor
mei, al elevilor şi, dacă părinţii nu au făcut-o personal, şi în numele lor.
MULŢUMIM, DOMNULE PRIMAR!

Consilier educativ,
profesor Luminiţa COJOCARU

C O N C U R S

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic, cu sediul în localitatea Becicherecu Mic, str. Gării nr. 18, județul Timiș, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de contabil-șef
cu 0,5 normă.
Concursul pentru postul de contabil-șef se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic, judeţul Timiş, astfel:
- proba scrisă în data de 1.08.2016 cu începere de la ora 9
- proba orală/interviu în data de 2.08.2016 cu începere de la ora 9
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii specifice:

- studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă;
- minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
- cunoştinţe de operare pe calculator în Microsoft Office şi Internet - nivel
mediu.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de
25.07.2016, ora 12, la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic, judeţul Timiş.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul şcolii, la numărul de
telefon 0256/378516.
Director, prof. Delia CIAN

Mica publicitate

• Vând orgă electronică cu trepied, preţ
100 euro, şi topogan copii, 2 metri, preţ
100 RON. Informaţii la telefoanele 0727357.445 şi 0256-378.902.
• Vând centrală pe lemne Viadrus 30
KW. Telefon: 0721-494.502
• Vând teren, cu casă din văiugă, 986
mp, str. Chertiz. Telefon: 0744-664.977.
• Vând miere de albine. Telefon: 0735574.602.
• Caut pe cineva care are nevoie de
cărămidă şi restul de materiale, pentru a
demola casa de pe strada Ţichindeal nr.
6. Telefon: 0256-452.251 sau 0756151.130.
• Home pro gaz angajează şofer
categoria B pentru distribuţie. Salariu
atractiv şi program lejer. Informaţii la
telefon 0726-609.290.
• Execut instalaţii electrice de la A la Z,
depuneri acte, branşări ENEL. Telefon: 0721411.895.
• Angajăm bonă pentru fetiţă de şase
luni, program de lucru de la 8 la 18, de
luni până vineri. Salariu - 1.000 de RON.
Telefon: 0733-110.497.

• Vând căpşuni de grădină (Lovrin), la
kilogram. Matiş Viorica: 0722-961.923.
• Familie tânără, cu doi copii, căutăm
o casă de care să avem grijă. Putem oferi
şi chirie pe termen lung. Telefon:
0768-742.499.
• Vând viţei de două luni, roşu cu alb
şi negru cu alb. Preţ negociabil. Telefon:
0786-757.497.
• Cumpăr cazan de ţuică. Telefon:
0722-144.125.
• Vând ţiglă veche, 60 de bani bucata,
şi platformă pentru cai, 900 de lei, şi
căruţă, 600 de lei. Telefon: 0758624.845.
• EASTEURO FASTIMPEX SRL
angajează şoferi, salariu atractiv,
informaţii la telefon 0720-440.213.
• Vând betonieră foarte puţin folosită.
Preţ negociabil. Telefon: 0748-219.296.
• Vând autoutilitară Ford, cabină
dublă, 2.400 Diesel, 38.000 de kilometri,
an 2007, preţ 15.000 euro, negociabil.
Telefon: 0744-774.110.

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

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
iulie-august

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

55

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

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

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

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

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

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

Şi-au unit destinele

Vasile Neag cu Marinela Tiran
Romeo-Daniel Boțu cu
Aurelia-Oana Ștefănuț
Cristian-Cosmin Regert
cu Daniela Chirilă
Anghel-Borivoi Achim
cu Violeta Ianoș

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 /

Casă de piatră!

În ultima vreme au plecat dintre noi
Henda-Livia Mărioara (Budurăscu) (54 ani)
Crăciun Ghiura (51 ani)
Dumnezeu să îi odihnească în pace!

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.

Colegiul de redacţie

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

Semnătura
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Raimond Ovidiu RUSU
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Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Anton BORBELY

Redactori:
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Epigrame
CURIOZITĂŢI
de Petru Chira
Onoarea

Un cuvânt interesant
De iluzii nuanţate,
Folosit ca un girant:
În afaceri necurate.

Teribilistul

Starea unor condamnaţi,
Luptă dusă cu-ndârjire
Între proştii consacraţi
Şi acei în devenire.

Gelozia

Este, după reguli noi,
Puntea cea de legătură,
Care duce la război
Între dragoste şi ură.

Kitsch-ul

După propria-mi credinţă,
În prezent, ca şi-n trecut,
Este-o artă cu tendinţă:
Către zero absolut.

Râsul

Produs din strălucirea minţii,
Amuzament de-o clipă, sau
Prilej ca să-şi arate dinţii
Chiar şi acei ce nu-i mai au.

Actriţa Olivia de Havilland, din
„Pe aripile vântului”, a împlinit 100 de ani

Actriţa Olivia de Havilland, starul de Oscar
din anii de glorie hollywoodieni, care a jucat în
legendarul film „Pe aripile vântului”, a împlinit
pe 1 iulie 100 de ani. Cu chipul splendid de luminos, sfioasă şi angelică, actriţa a interpretat
de-a lungul a trei decenii eroine de o feminitate
diafană.
Deşi în filme a interpretat figuri feminine
fragile şi gingaşe, Olivia de Havilland este în realitate o luptătoare: A câştigat un proces zbuciumat cu o casă de producţie hollywoodiană.
Reminiscenţele litigiului revoluţionar purtat de
Olivia de Havilland sunt evocate şi astăzi în industria
americană de film, după 70 de
ani, relatează CNN.
Pe 1 iulie 2016, Olivia
dovedeşte că nu este o simplă
supravieţuitoare a perioadei de
glorie de la Hollywood.
Actriţa celebrează pe 1 iulie o
aniversare simbolică. Este singura actriţă care trăieşte încă,
din distribuţia faimosului film
„Pe aripile vântului”. În ceea
ce priveşte actorii din epoca de
glorie a cinematografiei, CNN
îl aminteşte pe Kirk Douglas,
care va sărbători aniversarea
de 100 de ani în decembrie.
Totuşi, Olivia de Havilland a
debutat cu 10 ani înaintea lui
Kirk.
Olivia Mary de Havilland sa născut la 1 iulie 1916, în Tokyo (Japonia).
Mama ei, Lilian Augusta Ruse (1872-1968), era
actriţa cunoscută cu numele de scenă Lilian
Fontaine, iar tatăl ei, Walter Augustus de Havilland, era avocat detaşat în Japonia. În 1917 s-a
născut sora Oliviei, Joan de Beauvoir de Havilland, cunoscuta actriţa de mai târziu Joan
Fontaine. Când Olivia avea doi ani, familia s-a

mutat din Tokyo în Saratoga, California. Un an
mai târziu părinţii au divorţat. Lilian s-a
recăsătorit în 1925 cu George M. Fontaine, proprietarul unui magazin, scrie cinemagia.ro.
De Havilland a renunţat la colegiu în 1935,
după ce a fost descoperită de un vânător de talente al regizorului Max Reinhardt jucând pe
scena teatrului local. A jucat în „A Midsummer
Night's Dream” şi a semnat un contract pe şapte
ani cu studiourile Warner Bros. Olivia a jucat
împreună cu Errol Flynn în filme precum „Captain Blood”, „The Charge of the Light Brigade”
(1936) şi în rolul domniţei
Marian în „The Adventures
of Robin Hood” (1938). În
total, Flynn i-a fost partener
în nouă filme.
În 1939 a fost distribuită
în primul rol important pentru cariera ei. Regizorul
David O. Selznick i-a dat
rolul Melaniei Hamilton
Wilkes, în „Gone with the
Wind”. A jucat alături de
Vivien Leight, Clark Gable şi
Leslie Howard. Olivia a fost
pentru
prima
dată
nominalizată la premiul
Oscar. Întorcându-se la
Warner Bros., de Havilland a
fost dezamăgită de rolurile
mărunte care i s-au oferit.
Într-un interviu de anul
trecut pentru un profil de star
în revista Vanity Fair, scriitorul William Stediem
spunea despre de Havilland: „Chipul ei este marmorat, ochii îi strălucesc la fel ca atunci când era
tânără, legendara ei voce contralto ţi se
întipăreşte în minte... amintirile cu ea sunt fotografice. Ar putea să treacă drept o femeie cu
multe decenii mai tânără”, relatează CNN.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Cine se amestecă cu lupii trebuie să urle.
AFORISME:
♣ Cine nu era roşu era vânăt. Comuniştii nu se pot întoarce la putere, că
Pe cine nu laşi să moară, nu te lasă să trăieşti!
nici nu au plecat. (A. Čotrić)
Ba, eu cunosc… doctori care trăiesc.
♣ Românii nu îşi bat nevestele, ei doar păstrează tradiţia. (Mrakić)
♣ Oamenii fără imaginaţie încearcă să facă lucruri care să dureze pe vecie,
PROVERB… PROVEBIAL: Când doi îţi spun că eşti beat… nu mai
ba chiar vor să trăiască pe vecie ei înşişi.
este nevoie să sufli în balon!
♣ Cei absenţi nu au niciodată dreptate.
♣ Sănătatea este condiţia înţelepciunii, iar semnul ei este veselia.
MIC DICŢIONAR GEOGRAFIC:
♣ Părinţii vor să fim ei, plus alţii.
♣ Vorba mincinoasă e moartea sufletului. E şi mai rău când este spusă de
APA SÂMBETEI = râu în care se aruncă bani… gârlă!
înţelepţi. (Persia)
DEAL = munte reformat
♣ Să nu se întâmple ce doresc, ci ceea ce-mi este de folos.
PÂRÂU = pui de fluviu
♣ Pentru cei îndrăgostiţi, o căpiţă de paie este un palat.
RÂU = spălătoria rurală de altădată
♣ Cine vine după petrecere trebuie să se mulţumească cu ce a rămas.
ROMA = oraş… în calea drumurilor
(Africa)
♣ Într-o acţiune sunt necesare trei lucruri: a începe, a continua şi a sfârşi.
ÎNDEMN UNOR TINERI:
(Olanda)
♣ Cine îşi limitează dorinţele este întotdeauna de ajuns de bogat.
Nu porniţi cu mâna goală
♣ Lenea este o sinucidere blândă. (N. Iorga)
Vara-n vilegiatură.
Luaţi vacanţă de la şcoală,
SFATURI: Învaţă de la cel de ştie şi învaţă pe cel ce nu ştie; atunci vei
şti ceea ce nu ştiai şi nu vei uita ceea ce ştii.
Niciodată de la lectură!

