
În 2016 continuă marile proiecte în Beba Veche:
interviu cu primarul Ioan Bohancanu 

Domnule primar, ne aflăm la în-
ceput de 2016, un an electoral, 

un an dificil, ce planuri aveți, ce v-ați 
propus să faceți pentru Beba Veche?

Fiind începutul de an, trebuie să îmi 
exprim câteva gânduri și convingeri 
față de consătenii mei din toată co-
muna Beba Veche, pentru că ei meri-
tă cu prisosință deoarece în ultimii 12 
ani mi-au acordat o încrederea foarte 
mare și sunt convins că nu s-au în-
șelat cu această încredere pentru că 
în acești ultimi 12 ani de muncă se 
poate vedea deja un nou aspect al 
tuturor localităților de pe raza comu-
nei. Când spun acest lucru, nu spun 
lucruri mari, pentru că a fost foarte 
mult de muncă și foarte multe lucruri 
de pus pe făgașul lor normal. 

În primul rând, în acești 12 ani de 
când am revenit la conducerea co-
munei, pot spune că am reușit să fa-
cem o administrație locală eficientă, 
cu cheltuieli minime am reușit să fa-

cem foarte multe lucruri utile pentru 
cetățenii comunei. Numai faptul că 
toate utilitățile există în momentul 
de față, mai puțin cea de canalizare, 
demonstrează că s-a muncit enorm 
în cei 12 ani. Este un fapt extraordinar 
că dispunem de utilitățile pe care le 
avem, aș include aici și străzile, dru-
murile pietruite, și începând de anul 
trecut s-a început și proiectul de exe-
cutare a trotuarelor pe o porțiune de 
peste 10 km, iluminat public eficient 
în fața casei, apă potabilă la robinet. 

Nu vreau să fiu modest, dar toate 
drumurile pietruite, într-un timp re-
lativ scurt, de 3-4 ani, vor fi asfaltate. 
Mai mult decât atât, pot să garantez 
că până în 2017, pe raza comunei 
Beba Veche vor mai fi adăugați 6 km 
de asfalt, 2 km la Cherestur și 4 km la 
Beba Veche, astfel ca toate drumuri-
le principale să fie asfaltate. De ase-
menea, tot pe arterele principale va 
exista și canalizare, urmând ca în ur-
mătorii ani până în 2020 să realizăm 

canalizarea pe toate străzile din Beba 
Veche și integral în Cherestur. 

Cum a fost anul 2015?
2015 a fost un an prolific, spornic, prin 
care toate lucrurile care s-au făcut în 
Beba Veche au fost vizibile, palpabi-
le pentru o bună parte a locuitorilor. 
Aici mă refer la proiectul de execuție 
a trotuarelor și, de asemenea, o veche 

promisiune a mea pe care au făcut-o 
toți candidații la Primărie, eu poate 
mai puțin, am reușit să reabilităm și 
punctul de baie de la sondă cum îi 
spunem noi la Beba. Acest punct va fi 
dat în folosință în luna martie-aprilie, 
când se va face legătura cu vechea 
coloană. 

(continuare în pag. 2-3)
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Anunț important!
Începând cu luna februarie a acestui an, colectarea gunoiului 

menajer pe raza comunei Beba Veche se va face în ziua de 
SÂMBĂTĂ și nu în ziua de luni, cum era până acum. Astfel, pri-
ma zi de sâmbătă în care va fi colectat gunoiul va fi în data de 

6 februarie 2016. În continuare, fiecare cetățean va avea la 
dispoziție calendarul de colectare a gunoiului menajer publi-

ca în ziarul local (vezi alăturat).

Invitație
La balul organizat la Căminul Cultural din Cherestur 

în data de 13 februarie 2016, orele 20.00, cu participarea 
formației Szinkron din Timișoara.

Intrarea: 15 lei/persoană
Membrii Asociației Agricultorilor 

vă așteaptă cu drag și căldură!

Meghivó
2016 februàe 13-àn 20.00 kezdeftel sze- retettel vàrunk 

mindenkit a Púsztakeresztúri 
Kultúrothonban tartandó ha-

gyomànyos farsangi virslis gazdabàl-
ba. Zenèl a Temesvàri Szinkron zene-

kar. Belépő: 15 lej/fő
Jegyek és bűfé a helyszínén.



În 2016 continuă marile proiecte în 
Beba Veche: interviu cu primarul 

Ioan Bohancanu  
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Am spus că a fost un an extraordinar 
de spornic pentru că visul nostru și 
munca noastră de acum 6 ani de zile, 
când am muncit la proiectul integrat 
pe Măsura 322 de Înființare și Reali-
zare de canalizare a stației de epura-
re Pordeanu-Cheglevici-Beba Veche, 
Înființare și modernizare a rețelei de 
apă potabilă din satele Pordeanu și 
Cheglevici, precum și modernizarea 
și dotarea căminelor culturale Por-
deanu și Dudeștii Vechi, a prins con-
tur. Chiar dacă la început în 2009, pro-
iectul a fost depunctat, noi am fost 
răbdători și cu punctajele cumulate, 
am ajuns și noi la rând deoarece pro-
iectele europene nu se pot obține pe 
ochi frumoși, ele se obțin pe puncta-
je foarte serios atribuite și acest lucru 
a dovedit că proiectul nostru a fost 
unul valoros. E practic primul proiect 
de acest tip din județul Timiș realizat 
în parteneriat de două primării - Beba 
Veche și Dudeștii Vechi - și prin fap-
tul că va fi implementat într-un timp 
foarte scurt, într-un an și jumătate, 
până la finele lui 2017, dovedește că 
este un proiect ambițios. 

Ce efect credeți că va avea introdu-
cerea canalizării în comună? Cum 
va schimba viața oamenilor? În 
primă fază va fi mai mult deranj cu 
partea de lucrări.

Eu sunt convins că toți locuitorii, atât 
in Beba Veche, cât și cei din Cherestur 
și Pordeanu, au mai fost deranjați și 
când s-a introdus alimentarea cu apă 
și au avut răbdare. Sigur, au mai fost 
și necazuri, dar toți au fost mulțumiți 
deoarece suntem singura localitate 
din județul Timiș care are rețea nouă 
de alimentare cu apă, înființată în în-
tregime în toate satele din comună. 
Canalizarea se va putea realiza până 
în 2017, prima etapă și până în 2020, 
partea definitivă, completă, și acest 
lucru curând va avea un efect asupra 
locuitorilor, vom avea un mediu mai 
sănătos și mai curat la Beba Veche o 
apă freatică mai sănătoasă și mai cu-
rată și, nu în ultimul rând, valoarea 
locuințelor și terenurilor din Beba 
Veche va crește foarte mult, creștere 
care va fi și mai mare după 2018 când 

se va deschide punctul de frontieră 
spre Kubekhaza și, cu puțin noroc, și 
punctul de trecere Pordeanu-Kiszom-
bor, deci vor fi minim două puncte de 
acces cu Ungaria.

Aveți informații noi cu privire la des-
chiderea acestor puncte?

Da, informații noi sunt în acest sens. 
Partea maghiară și-a propus să reali-
zeze aceste două puncte și sunt con-
vins că și partea română va veni în 
întâmpinarea acestui deziderat. Ca să 
fac o dimensiune a timpului, cum am 
fost răbdători, după Revoluție, am aș-
teptat aproape 10 ani să se deschidă 
punctul Cenad – Kiszombor, tot așa 
trebuie să fim răbdători încă un an 
și jumătate-doi ani până când se vor 
deschide aceste două porți. Cu sigu-
ranță, atunci, Beba Veche va fi privi-
tă ca una dintre cele mai interesante 
comune din județul Timiș. Acest lu-
cru nu va duce decât la prosperita-
tea locuitorilor pentru că vor apărea 
investitori. 

Degeaba am făcut până acum refe-
rire la investitori, până când nu vom 
avea infrastructură și porțile deschi-
se, ei se lasă așteptați. Dar sunt con-
vins că la nivelul lui 2018, aceste lu-
cruri vor fi depășite și investitorii vor 
fi prezenți și aici. Asta e și speranța 
mea, ca în acel moment, toți cei care 
sunt plecați dincolo în străinătate, 
care cu atâta mândrie ne reprezintă 
cu cinste, fiind oameni serioși care au 
servicii și care își strâng bani acolo și 
vin și își investesc banii în comună în 
case, proprietăți, ei se vor reveni aca-
să alături de cei dragi deoarece dorul 
de țară, de cei dragi, de comuna na-
tală, va fi mai presus. Oricât de bine 
e dincolo, dacă și acasă găsesc tot ce 
au nevoie, o comună europeană, tot 
mai bine e alături de familie.

Ați vorbit de planuri pe termen lung, 
sunt convins că și dvs. aveți o per-
spectivă care continuă la primărie. 
V-ați gândit ce veți face pentru ur-
mătoarele alegeri?
Eu, după cum știu cu toții, primul 
mandat l-am obținut la 36 de ani, în 
1996, când era o perioadă de pionie-
rat în administrația locală și, cu forțe 

proprii, cu piedicile care mi s-au pus, 
consider că și în acei 4 ani am reușit 
să demonstrez, să fac ceva pentru lo-
cuitorii comunei Beba Veche. Poate 
și faptul că am fost absorbit atât de 
mult de munca pentru comună, m-a 
împiedicat ca în 2000 să îmi desfă-
șor o campanie electorală corespun-
zătoare care ar fi dus la o continua-
re a mandatului. Am pierdut acele 
alegeri, dar am revenit cu succes în 
2004, și, de atunci până acum am 
avut 3 mandate consecutive și cetă-
țenii au putut să observe ce înseam-
nă cu adevărat să ai o continuitate 
în munca pe care o desfășori într-o 
comună. Și nu e doar cazul comunei 
Beba Veche, dacă mergem în județul 
Timiș unde a fost continuitate se pot 
vedea comune dezvoltate, bine gos-
podărite care tind spre idealul și țelul 
pe care ni l-am propus și noi, să avem 
o administrație eficientă și o comună 
frumoasă, europeană.

Poate în momentul de față sunt sin-
gura persoană care are o viziune de 
ansamblu asupra a ce s-a întâmplat 
în Beba Veche și asupra a ce urmează 
să se întâmple și pot să spun cu since-
ritate tuturor cetățenilor din comuna 
Beba Veche, că, pe lângă cei 16 ani de 
efort, cu toate proiectele care au fost 
realizate și cele care vor fi realizate în 
perioada următoare, mai este nevoie 
de minim 8 ani de zile de eforturi sus-
ținute și atunci, cu siguranță vom pu-
tea spune că și tranziția se va încheia 
la Beba Veche. 

E o muncă cu o responsabilitate foar-
te mare, dar scopul meu a fost că 
dacă tot mi-am dedicat o bună parte 
din viața mea pentru prosperitatea 
acestei comune și binele cetățenilor, 
ca toți cei care mi-au acordat încre-
dere să nu fie dezamăgiți, dar și cei 
care nu mi-au acordat încredere să 
fie mândri de comuna lor și să uite 
micile animozități care poate au exis-
tat câteodată. Dar uneori și aceste 
animozități au fost constructive, iar 
eu am privit întotdeauna aceste dis-
pute ca un bun creștin, dacă am pri-
mit o palmă am oferit și celălalt obraz 
ca să o primesc și pe cea de-a doua și 
am privit cu speranța că oamenii vor 
înțelege și chiar au înțeles că acesta 
este drumul cel bun.

În afară de proiectul pe fonduri eu-
ropene de care ați vorbit, ce alte 
proiecte mai sunt în plan pentru 
anul acesta?
Pentru anul acesta a fost deja făcut 
studiul de fezabilitate pentru asfalta-
rea drumurilor din Beba Veche. Mo-
mentan analizăm împreună cu comu-
na Dudeștii Vechi dacă vom depune 
proiectul pe Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Beba Veche-Dudeș-
tii Vechi. Aceasta presupune asfalta-
rea tuturor străzilor din comună, cu 
excepția celor care sunt incluse deja 
în proiectul integrat. Sunt convins că 
proiectul va fi implementat deoarece 
este bine întocmit și are toate șanse-
le să fie finanțat. De asemenea, tot în 
2016 ne propunem chiar în prima se-
siune de finanțare din februarie-mar-
tie, să depunem un proiect pentru 
construcția unei noi grădinițe deoa-
rece grădinița este deja veche și nu 
are utilități corespunzătoare. De ase-

menea, în acest an se va deschide pe 
POR (Program Operațional Regional) 
perspective pentru modernizarea 
școlilor. Noi avem școli modernizate, 
însă ne gândim la laboratoare noi, 
terenuri de sport pentru aceste școli, 
ne îndreptăm atenția și asupra aces-
tor proiecte. 

Fără drept de apel, ne gândim și la 
legătura cu Serbia. Dacă proiectele 
care sunt legate de Ungaria urmea-
ză să fie doar depuse și realizate, așa 
cum spuneam – până în 2018, acum 
ne îndreptăm atenția și spre Serbia 
deoarece dorim să scurtăm drumul 
cetățenilor de la Beba Veche până la 
Valcani, dorim să asfaltăm împreună 
cu Valcaniul, printr-o asociație inter-
comunitară, cei 20 km ce unesc cele 
două comune. Practic, orice cetățean 
va putea ajunge în 15-20 de minute 
la Valcani, la frontiera cu Serbia și de 
acolo mai departe, oriunde dorește 
în țara vecină. Acesta e un proiect pe 
care în acest an dorim să îl și depu-
nem. (continuarea în pagina 3)
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„Faptul că avem bani sau nu, nu înseamnă 
neapărat mari realizări deoarece, uneori poți cu 

bani mulți să faci lucruri puține, sau cu bani puțini, 
poți să faci lucruri spectaculoase”

Drumul Valcaniului ar 
putea fi reabilitat cu 
fonduri externe
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Comuna Beba Veche 
va avea stomatolog

În curând, comuna noastră va 
avea parte de serviciile unui me-

dic stomatolog. Domnul doctor 
Vitalie Bucătari, care activează la 
Cenad și Sânnicolau Mare, și-a ară-

tat disponibilitatea de a 
veni la Beba Veche de 
2-3 ori pe săptămână 
pentru a acorda con-

sultații și tratamente 
de specialitate. În acest 

sens,  Primăria va pune la 
dispoziția acestuia un spațiu adec-
vat în cadrul dispensarului, iar 
dacă vor exista solicitări, progra-
mul dentistului ar putea fi extins. 
„Este o oportunitate extraordinară 
pentru comuna noastră. Trebuie să 
recunoaștem că avem probleme la 
acest capitol. Aici doresc să îi anunț 
pe părinți și pe cadrele didactice că 
voi sprijini integrarea tuturor copii-
lor de grădiniță  și a tuturor elevilor 
de la școala primară și gimnazială 
într-un program atât preventiv cât 
și curativ. În acest sens, suntem dis-
puși ca și Consiliul Local să inves-
tească într-un astfel de program 
deoarece dorim ca un copil de mic, 
să aibă o dantură sănătoasă, pen-
tru ca atunci va avea și un corp să-
nătos”, a spus primarul.

Important! Scutirile 
de impozite potrivit 

noului Cod Fiscal

Vă reamintim faptul că locuitorii 
trebuie să vină la Biroul de Taxe 

și Impozite din Primăria Beba Ve-
che până la data de 31 martie 2016 
cu o schiță a proprietății (casă, 
anexe, teren) și cu următoarele 
documente: copie CI, copii ale do-
cumentelor de proprietate pentru 
clădiri, terenuri și ale mijlocului de 
transport pentru care se dorește 
scutirea (contract, titlu de proprie-
tate, extras de carte funciară, cer-
tificat de moștenitor etc.); copie a 
certificatului de încadrare în grad 
de handicap; copie a legii-decret 
pentru persoanele deportate sau 
a legitimației de veteran de război, 
văduvă de război. Cei care vor veni 
după data de 31 martie 2016 vor 
trebui ca în loc de schiță să aducă 
un plan topografic, executat de o 
firmă de profil, act care costă des-
tul de mult. De asemenea, cei care 
vin după 31 martie 2016 nu mai be-
neficiază de scutiri sau reduceri de 
la plata impozitelor decât din anul 
2017. Ca atare, ei vor plăti obligați-
ile către bugetul local în întregime. 
Relații suplimentare pot fi obținute 
de la Biroul de Taxe și Impozite din 
cadrul Primăriei Beba Veche. 

În 2016 continuă marile proiecte în 
Beba Veche: interviu cu primarul 

Ioan Bohancanu 
(continuare din pag. 2)

Ce veți face cu trotuarele? Veți con-
tinua cu acest proiect?
Vreau să îi asigur pe cetățeni că până 
la sfârșitul anului, în satul Beba Veche 
va avea trotuar absolut fiecare gos-
podărie. Dacă am terminat cu car-
tierul de Peste Bară anul trecut, am 

terminat cu Cheresturul în totalitate, 
vreau să spun că în 2016 toate străzi-
le care nu beneficiază de trotuar vor 
avea trotuare noi, iar cele vechi, aco-
lo unde sunt deteriorate, vor fi înlo-
cuite. Practic cetățenii vor circula pe 
trotuare noi, termenul e clar: 30 no-
iembrie 2016. 

Nu vă e teamă că nu vor fi bani sufi-
cienți?
Nu și nici nu ne sperie deloc munca 
ce trebuie depusă. Iată că deja am 
primit primele cifre de la Finanțe și 
de la Consiliul Județean și într-ade-
văr, vom fi ajutați cu fonduri să rea-
lizăm aceste proiecte. Pot spune că 
anul are semne bune. Dar faptul că 
avem bani sau nu, nu înseamnă nea-
părat mari realizări deoarece, uneori 
poți cu bani mulți să faci lucruri pu-
ține, sau cu bani puțini, poți să faci 
lucruri spectaculoase. Cred că noi 
ne încadrăm în a doua categorie, am 
demonstrat întotdeauna că, cu bani 
puțini s-au făcut lucruri spectaculoa-
se și necesare locuitorilor. Din acest 
punct de vedere pot spune că sunt 
mândru că în ultimii doi ani am făcut 
pași importanți cu cele două firme de 
prestări servicii ale consiliului local. 
Și anul trecut am făcut lucruri bune, 
dar în acest an vom face lucruri și mai 
bune deoarece știm exact cum să le 
coordonăm, atât firma de construcții, 
cât și cea de spații verzi. 

Ce ne puteți spune despre curățenia 
în comună în 2016?
Îi asigur pe cetățeni că vor avea ca 
și până acum, o comună curată, fru-
moasă, fără buruieni, ne vom îngriji 
de aspectul acesta al cositului și cred 
că vor aprecia că nu trebuie să scoată 
niciun leu din buzunar pentru îngri-
jirea spațiului public din fața casei 
și nu vor fi amendați. Singura mea 
rugăminte ar fi să își țină curat, să își 

planteze arbuști ornamentali, să își 
creeze grădinuțele pe care le-am tot 
prezentat și premiat și pe care le vom 
premia și anii următori. Mai vreau să 
fac un apel cetățenilor, cei care își de-
pozitează materiale de construcții, 
resturi de materiale de la demolări 
cât și utilaje agricole, camioane, ma-
șini mici, abandonate pe domeniul 
public, deși sunt foarte puțini la nu-
măr, însă îi asigur că vom duce la în-
deplinire hotărârea de consiliu local 
și îi vom amenda. Sunt convins că și 
acești cetățeni, nemaiopunând rezis-
tență, pentru că unii vor să demon-
streze doar că ei sunt altfel, vor reveni 
la sentimente mai bune și își vor face 
ordine atât cu utilajele cât și cu ma-
terialele. 

Un real succes a avut și campania 
noastră de reînnoire a gardurilor și 
vom continua cu acest obiectiv și 
vom fi alături de cetățeni să își înno-
iască gardurile pentru că în momen-
tul de față, poate puțini știu, dar și 
legislația s-a schimbat și se vor pune 
taxe suplimentare atât pe locuințele 
care sunt dărăpănate, neîngrijite, cât 

și pe gardurile și porțile neîngrijite. 
E un lucru favorabil pentru a avea o 
comună frumoasă. Nu vom amen-
da pe nimeni, dar vom avea discuții 
cu fiecare și dacă într-adevăr vedem 
că omul nu vrea și opune rezistență 
vom da amenzi.

Ce va aduce 2016 pentru elevii și 
profesorii din Beba Veche?
Anul 2016 îl privesc cu mare încre-
dere în ceea ce privește învățămân-
tul deoarece va fi un final de ciclu, 
domnul profesor Ungureanu se va 
pensiona și va fi numit un director 
nou, care sunt convins că va aduce 
un suflu nou în învățământ. Dacă, în 
ultimul timp, nu au fost foarte mul-
te activități extra-școlare, dar totuși 
s-au obținut rezultate bune în ulti-
mii ani, mulți luându-și examenul de 
capacitate, având apoi acces la licee 
și mai târziu la facultate. Aceasta e 
o dovadă că totuși, aici există un în-
vățământ tradițional care poate, un 
timp a funcționat la ralanti, dar spe-
ranțele mele sunt mari pentru toam-
na lui 2016, pentru că va fi un suflu 

nou pentru tot colectivul valoros de 
cadre didactice și se va simți altceva.

Cum se va desfășura viața cultura-
lă și spirituală în acest an?
Vom susține în continuare bisericile, 
vom încerca să le sprijinim să depu-
nă și ele proiecte europene deoarece 
în acest an se vor deschide sesiuni 
de finanțare pentru renovarea bise-
ricilor. În primul rând ma gândesc la 
Biserica Ortodoxă din Beba Veche a 
cărui enoriaș sunt și mă bucur foarte 
mult pentru că, dacă în multe părți, a 
merge la biserică nu e văzut ca ceva 
modern, la Beba Veche mai există o 
mână de oameni care duminică de 
duminică participă la Sfânta Litur-
ghie deoarece oamenii au înțeles că 
credința e mai presus de orice aspect 
al bisericii. Deseori Biserica este criti-
cată, cei care o slujesc sunt arătați cu 
degetul, dar mâna aceasta de oameni 
care merg la biserică își îndreaptă 
rugăciunile și spre bunul mers al co-
munei, spre sănătatea celor dragi, 
într-un cuvânt, pentru noi toți. Voi 
sprijini Bisericile, atât cea ortodoxă, 
cât și cea romano-catolică, iar preoții 
să facă demersurile necesare, pentru 
bisericile din Beba Veche, Cherestur 
și Pordeanu. De asemenea, îi vom 
sprijini pe cei doi părinți cu întreține-
rea cimitirelor, primul pas a fost făcut 
în 2015 cu cimitirul de la Pordeanu, 
vrem să facem același lucru cu cimi-
tirele de la Cherestur și Beba Veche, 
în acest an.

Pe plan cultural, anul 2016, prin câști-
garea acestui proiect integrat cu Du-
deștii Vechi, ne va aduce o scenă ul-
tramodernă în aer liber, și vom avea 
posibilitatea de a face mai multe eve-
nimente și spectacole. Cu siguranță, 
iarna nu este așa de atractiv, dar pri-
măvara-vara, chiar început de toam-
nă, aceste spectacole sunt bineveni-
te. Voi face toate eforturile ca, printre 
primele achiziții care vor veni după  
demararea proiectului să fie această 
scenă și sper și mi-aș dori foarte mult 
ca sărbătoarea Triplex Confinium să 
o putem ține pe această scenă ultra-
modernă.

Dacă tot am vorbit despre alte capi-
tole, nu în ultimul rând vreau să aduc 
aminte de sănătate. Acum, la început 
de an, vreau să dau o veste foarte 
bună locuitorilor de pe raza comunei 
Beba Veche. Eforturile primăriei de a 
aduce un medic stomatolog au dat 
roade și sunt convins că și acest lucru 
va contribui la creșterea nivelului de 
trai al cetățenilor comunei.
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Rugăciune pentru 
liniștea sufletului 

Doamne, daruiește-mi să primesc cu 
liniște sufletească tot ce-mi va aduce 
ziua de azi! Învrednicește-mă să mă 
dau întru totul Sfintei voii Tale!
În tot ceasul astăzi, povățuiește-mă și 

în toate mă sprijinește!
Oricare vor fi veștile pe care le voi 
primi în timpul zilei, învață-mă să le 
primesc cu sufletul liniștit și întărit în 
credința că peste toate este Sfânta 
voia Ta!
În toate faptele și cuvintele mele Tu 
călăuzește-mi gândurile și simțirile!
În toate întâmplările neașteptate, nu 
mă lăsa să uit că totul vine de la Tine!
Învață-mă să fiu deschis și înțelept 
cu fiecare dintre mădularele familiei 
mele duhovnicești, pe nimeni amă-
rând, pe nimeni întristând!
Doamne, dă-mi putere să port oste-
neala zilei de astăzi și toate întâmpla-
rile din vremea ei!
Călăuzește-mi voia și învață-mă să 
mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iu-
besc, să rabd și să iert! Amin.

DECESE †
Solomon Corneliu (52 ani)

 Sărbători religioase 
ortodoxe 
Februarie

• 2 M Întâmpinarea Domnului
• 10 M Sf. Mc. Haralambie; 
• 23 M Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; 
• 24 M Întâia și a doua aflare a Ca-
pului Sf. Ioan Înaintemergătorul și 
Botezătorul Domnului 
• 29 L Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul 
și Gherman din Dobrogea

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Februarie
• 2 M Întâmpinarea Domnului
• 10 M Miercurea Cenușii
• 22 L Catedra Sf. Ap. Petru

Copiii învață ceea ce trăiesc…
Povești adevărate, povești cu tâlc

Împovărați de greutățile vieții coti-
diene, părinții sau ceilalți membrii 

ai familiei, uită de multe ori că pen-
tru cei mici, experiența zilnică este 
cea care le formează personalitatea 
și caracterul pentru tot restul vieții. 

Astfel, dacă trăiesc în critică și cică-
leală, copiii învață să condamne;
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii înva-
ță să fie agresivi;
Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă 
să fie anxioși;
Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, co-
piii învaţă autocompătimirea;
Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, 
copiii învaţă să fie timizi;
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă 
să simtă invidia;
Dacă trăiesc în rușine, copiii învaţă 

să se simtă vinovaţi...

Dar dacă trăiesc în încurajare, copiii 
învaţă să fie încrezători;
Dacă trăiesc în toleranţă, copiii înva-
ţă răbdarea;
Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă 
preţuirea;
Dacă trăiesc în acceptare, copiii în-
vaţă să iubească;

Dacă trăiesc în aprobare, copiii înva-
ţă să se placă pe sine;
Dacă trăiesc înconjuraţi de recu-
noaștere, copiii învaţă că este bine 
să ai un ţel;
Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, 
copiii învaţă să fie generoși;
Dacă trăiesc în onestitate, copiii în-
vaţă respectul pentru adevăr.
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii 
învaţă să fie drepţi;
Dacă trăiesc în bunăvoinţă și consi-
deraţie, copiii învaţă respectul;
Dacă trăiesc în siguranţă, copiii înva-
ţă să aibă încredere în ei și în ceilalţi;
Dacă trăiesc în prietenie, copiii înva-
ţă că e plăcut să trăiești pe lume.

Adaptare după Dorothy Law Nolte

Căsătorii 
-

Majorat 
Iacob Denis (30.12)

Nașteri 
Lazăr Valentin Cristian
Suciu Janis Alexandru

Palmaresul de invidiat al 
Asociației Agricultorilor 

din Cherestur
În ultimii ani, palmaresul Asociației 

Agricultorilor din Cherestur s-a îm-
bogățit cu zeci de premii, cupe și me-
dalii obținute la concursuri de gătit 
din țară și din străinătate. Priceperea 
și talentul în prepararea bucatelor 
tradiționale din porc i-au făcut pe 
membrii asociației cunoscuți nu doar 
în țară, ci și peste hotare. Ce-i drept, 
Ungaria este locul unde ei și-au do-
vedit cel mai bine măiestria, în țara 
vecină existând concursuri de profil 
foarte puternice, cu zeci de partici-
panți. 

Numai anul trecut, echipa Asocia-
ției a obținut locul I la concursul din 
Oroshaza pentru cei mai buni câr-
nați, după ce, în urmă cu trei ani, la 
același concurs, s-a clasat pe locul 
trei. Iată deci, o creștere evidentă în 
capacitatea de a concura împotriva 
unor echipe internaționale cu multă 
experiență în spate. 

Alte exemple includ premiul publi-
cului la tăiat de porc și locul III pen-
tru participare, la Gádoros, în 2015; 
locul I la Festivalul Cocoșului de la 
Sânnicolau Mare (2015) pentru cel 
mai bun gulaș; locul III la Gádoros, în 
2012, pentru cel mai bun caltabos cu 
orez și locul I, la același concurs, pen-
tru sângerete; locul I pentru cel mai 
bun gulaș la festivalul de la Jimbolia 
și multe altele.

 „Secretul nostru este să ne facem 
treaba bine”, spune, râzând, domnul 
Tifan Marton. „Participăm la multe 
concursuri, mai ales în Ungaria. Am 

fost chemați și în România, dar aici 
sunt mai puține, sau nu la noi în zonă, 
cum ar fi la Brașov, unde am vrut să 
mergem dar era prea departe. Se plă-
tește o taxă de înscriere și se primeș-
te o jumătate de porc, iar produsele 
se degustă de juriu și de public”, ex-
plică el. „Ne pregătim să mergem la 
concurs și în februarie, în Ungaria, la 
făcut cârnați, și în martie la tăiat de 
porc. Va fi concurență mare. La ulti-
mul concurs erau 33 de echipe din 
Ungaria, Slovacia, România și Serbia”, 
a spus acesta.

Așadar, echipa măcelarilor care face 
cinste comunei noastre, se pregăteș-
te pentru competiții dificile. Le tinem 
pumnii să își dovedească din nou 
măiestria și să ducă numele Asociați-
ei și al Cheresturului pe culmile gas-
tronomiei! Mult succes!

ECHIPA MĂCELARILOR
Toth Ede 

(președintele Asociației)
Fazekas Josef
Pap Ferencz

Tifan Marton
Tifan Miklos
Barath Antal

Horvath Stefan


