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În 2017, comuna Beba Veche trece la colectarea 
selectivă a deșeurilor  

În 2007, când a aderat la Uniunea 
Europeană, România s-a angajat ca 

până în 2020 va atinge un nivel de 
reciclare de minimum 50% a deșeuri-
lor de hârtie, metal, plastic și sticlă și 
un grad de valorificare de 60%  a de-
șeurilor de ambalaje. Însă până s-au 
făcut progrese foarte mici, și pentru 
că nu mai este timp, amenzile pe care 
țara noastră le riscă sunt uriașe.

De aceea, la nivelul întregii țări s-a 
declanșat o amplă operațiune de tre-
cere la colectarea selectivă, iar comu-
na noastră nu face excepție. Priorita-
tea administrației locale este ca pe 
proiectele de mediu în Beba Veche 
să se desfășoare o amplă informare 
a populației pentru a colecta selectiv 
gunoiul.  oamenii vor fi informați atât 
prin adrese scrise cât și prin ziarul lo-
cal și prin anunțuri la postul de tele-
viziune local, prin cablu. Totul pentru 
ca fiecare cetățean să se obișnuiască 
să colecteze selectiv gunoiul.

„Este foarte important să ne înca-
drăm în procentul de colectare selec-
tivă, altfel Primăria va fi amendată cu 
sume foarte mari. Daca se va ajunge 
în această situație neplăcută, ceea ce 
este foarte puțin probabil, pentru că 
noi vom lua măsurile care se impun, 
atunci și Primăria îi va amenda pe 
cei ce nu colectează selectiv”, a ex-
plicat primarul Ioan Bohancanu. „Va 
fi un an greu, dar sunt convins că ne 
vom obișnui, așa cum ne-am obișnu-
it, acum câțiva ani, să nu mai ducem 
gunoiul la groapa de gunoi ci să-l co-
lectăm civilizat, cu pubele. Ne vom 
obișnui și cu noul mod de colectare 
selectivă și veți vedea că atunci când 
lucrurile vor intra într-un normal, va fi 
foarte bine”, a mai spus edilul.

S-AU ACHIZIȚIONAT PUBELE PEN-
TRU COLECTAREA SELECTIVĂ
Primele măsuri s-au luat, iar în acest 
sens, primăria a achiziționat la finele 
anului trecut 30 de pubele mari de 
1000 de litri (vezi foto), în 3 culori di-
ferite, care au fost inscripționate. Pe 
fiecare scrie foarte clar ce anume tre-
buie să ajungă în acel container – 
- în containerul GALBEN – plastic 
- în containerul ALBASTRU – hârtie
- în containerul VERDE – sticlă + doze 
de aluminiu.

În aceste containere se va introduce 
doar ce este scris pe ele și nimic alt-
ceva.

Pentru gunoiul menajer se va conti-
nua colectarea lunară, prin pubele, 
conform programului. Acest gunoi se 
va strânge ca și până acum, urmând 
a fi transportat la centrul de colectare 
de la Ghizela.

Pentru alte tipuri de deșeuri, cum ar 
fi pet-urile, se vor folosi noile pubele 
și se va organiza o zi pe lună când se 
vor colecta pet-urile, de către angaja-
ții Primăriei. 

SE ÎNFIINȚEAZĂ PUNCTUL DE 
COLECTARE ȘI SELECTARE DE LA 
BEBA VECHE
În cursul acestui an Primăria va ame-
naja un centru de colectare și selec-
tare a deșeurilor la Beba Veche. În 
acest punct de lucru vor lucra 2-3 
muncitori, ei fiind însărcinați cu se-
lectarea deșeurilor reciclabile aduse 
din tomberoanele speciale, coșurile 
de gunoi stradale și ceea ce se colec-
tează cu tractorul și remorca Primă-
riei. Sticlele, PET-urile, dozele de alu-
miniu, plasticul, hârtiile și altele vor fi 
separate, compactate și predate unor 
firme specializate care achiziționează 
deșeurile reciclabile. 

Numai în acest mod, Primăria va pu-
tea să compenseze costurile cu servi-

ciul de salubritate, pentru a nu fi ne-
voită să crească tariful de colectare a 
gunoiului. „Dacă cetățenii ar refuza să 
participe și noi nu am colecta nimic 
selectiv, atunci am fi nevoiți oricum 
să creștem tariful de salubrizare, ceea 
ce pentru mulți ar fi o povară greu 
de suportat. Dar eu sunt convins că 
acest lucru nu se va întâmpla, pentru 
că știu că oamenii din comuna noas-
tră înțeleg foarte bine că este în in-
teresul lor să nu plătească bani mulți 
pentru ridicarea gunoiului și este și 
bine pentru curățenia comunei. Mul-
ți au văzut deja cum se procedează 
în Ungaria, Austria, Germania și au 
apreciat foarte mult cât de civilizat și 
curat este. Noi de ce să nu fim la fel?”.

SE MONTEAZĂ COȘURI STRADA-
LE DE GUNOI
Tot în luna decembrie, Primăria a 
achiziționat și coșuri stradale de gu-
noi ce vor fi instalate în zilele urmă-
toare. Îi rugăm pe cetățeni să nu mai 
arunce pe jos, pe stradă, sticle, amba-
laje de ciocolată, napolitane și să le 

arunce doar la coșurile de gunoi.

O atenție sporită este necesară și din 
partea părinților și cadrelor didactice 
pentru a se asigura că în jurul școlilor 
și grădinițelor vor fi folosite aceste 
coșuri de gunoi, iar elevii se vor obiș-
nui să arunce gunoiul civilizat.

Sub nicio formă să nu fie aruncate 
mucuri de țigări pentru că acestea 
pot aprinde coșurile de gunoi, con-
fecționate din material plastic (din 
păcate, anii trecuți au existat astfel de 
cazuri). De asemenea, să nu se abu-
zeze de aceste coșuri pentru a arunca 
deșeuri care nu-și au locul acolo (mo-
loz, frunze, resturi animale etc.).
Periodic, angajații primăriei vor ridica 
deșeurile strânse în coșurile stradale, 
le vor transporta la centrul de colec-
tare și le vor selecționa.

AU SOSIT CELE 270 DE COMPOS-
TOARE DE LA CONSILIUL JUDE-
ȚEAN TIMIȘ
Pentru a stimula colectarea selecti-
vă și gestionarea mai bună de către 
cetățeni a deșeurilor din gospodărie, 

Consiliul Județean Timiș a început 
repartizarea către primării a unor 
unități de compostare individuală 
(numite impropriu și „compostoare”). 
Practic sunt un fel de containere din 
plastic în care se depozitează doar 
deșeuri vegetale și în care se produce 
compostul, un îngrășământ natural 
foarte bun pentru agricultură.

În luna februarie, Consiliul Județean 
a repartizat comunei Beba Veche un 
număr de astfel de 270 compostoare 
iar în perioada următoare acestea vor 
fi distribuite către populație, pe bază 
de proces verbal de predare-primi-
re. Practic, ele vor rămâne în propri-
etatea Consiliului Județean Timiș iar 
beneficiarii le vor putea utiliza gratu-
it, cu condiția să le folosească strict 
pentru destinația lor și fără să le de-
terioreze.

Pentru a stimula compostarea, pe 
perioada acestui an Primăria va face 
eforturi pentru informarea cetățeni-
lor, atât prin mass-media cât și indi-
vidual.

Mai multe detalii despre cum se face 
compostul, citiți în pagina 4.

„Dragi consăteni, pentru că în 
mod sigur suntem una din cele 

mai curate localități, fac un apel la 
dumneavoastră ca printr-un efort 
comun să devenim cea mai curată 
comună din județul Timiș.”

Ioan Bohancanu
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Proiecte depuse la 
București

Miercuri, 1 martie 2017, prima-
rul Ioan Bohancanu s-a depla-

sat la București pentru a depune la 
Ministerul Dezvoltării trei proiecte 
mari pentru comuna noastră: asfal-
tarea a 6,3 km de străzi, grădiniță 
nouă în Beba Veche, construcția 
unui corp de clădire pentru labora-
toare și sală de sport la Școala cu 
clasele V-VIII Beba Veche. 

Nu dați drumul 
la câini pe străzi

Pe timp de iarnă, în comuna noas-
tră s-a înregistrat un număr tot 

mai mare de câini vagabonzi care 
umblă pe străzi, singuri sau în ha-
ite, și pot deveni agresivi în preaj-
ma oamenilor. Pe această cale, fa-
cem un apel către toți proprietarii 
de câini să îi țină în curte și să nu le 
mai dea drumul pe stradă.

Hotărârile Consiliului 
Local Beba Veche

În ședința din data de 27 februarie 
2016, Consiliul Local Beba Veche 

a adoptat următoarele hotărâri:
• Hotărâre nr. 10/27.02.2017 pri-
vind aprobarea demarării inves-
tiției „Construire Școală cu regim 
de înălțime P+1E în localitatea 
Beba Veche, comuna Beba Veche, 
județul Timiș” a investiției „Demo-
lare imobil P și construire Grădini-
ță P+2E cu program prelungit în 
comuna/localitatea Beba Veche ” 
precum și a investiției „Moderniza-
re străzi în localitatea Beba Veche, 
comuna Beba Veche, județul Timiș” 
propuse pentru finanțare prin Pro-
gramul Național de Dezvoltare Lo-
cală pe anul 2017;
• Hotărâre nr. 11/27.02.2017 pri-
vind aprobarea indicatorilor tehni-
co-economici, conform documen-
tației tehnico-economice aferentă 
obiectivului de investiție „Demola-
re imobil P și construire grădiniță 
P+2E cu program prelungit în co-
muna/localitatea Beba Veche”
• Hotărâre nr. 12/27.02.2017 pri-
vind aprobarea indicatorilor tehni-
co-economici, conform documen-
tației tehnico-economice aferentă 
obiectivului de investiție „Constru-
ire Școală cu regim de înălțime 
P+1E în localitatea Beba Veche, 
comuna Beba Veche, județul Timiș”
• Hotărâre nr. 13/27.02.2017 pri-
vind rectificarea Cărții Funciare nr. 
400685 Beba Veche.

Beba Veche intră în șantier: încep lucrările la proiecte-
le de drumuri și canalizare

Cu toate că au existat mai multe 
amânări, proiectul 3.2.2. intră pe 

ultima sută de metri și se pregătește 
demararea lui în forță. Din cele trei 
componente ale acestuia, cea mai 
avansată este asfaltarea drumurilor, 
pentru care Primăria a emis autoriza-
ția de construire (foto). Urmează să se 
emită și autorizația pentru apă – sta-
ția de tratare de la Pordeanu.

Per ansamblu ne aflăm într-un stadiu 
foarte avansat cu proiectul pe măsura 
3.2.2. S-au declarat câștigătorii și s-au 
depus contestațiile, ce urmează a fi 
soluționate, în termenul legal, până 
la jumătatea lunii martie după care 
se va da drumul efectiv la lucrări, co-

muna noastră urmând să devină un 
imens șantier.Astfel, pentru lucrările 
de canalizare, asfaltare (lotul II) și de 
construcție (componenta culturală) 
au câștigat firme de profil din Deva, 
Arad și Oradea. 

Pentru buna informare cetățenii vor 
fi informați exact în legătură cu punc-
tele de lucru și zonele în care se vor 
efectua lucrări, astfel încât să existe 
un deranj cât mai mic. 

„În calitate de primar și de coordona-
tor al acestui mare proiect voi infor-
ma toți locuitorii comunei, periodic, 
despre stadiul de execuție al lucrări-
lor”, a spus Ioan Bohancanu. 

Beba Veche la Adunarea Asociației 
Comunelor

Ediția aniversară cu numărul 20 a 
Asociației Comunelor din Româ-

nia. Beba Veche, ca membră a asoci-
ației a fost reprezentată de domnul 
primar Bohancanu, care a primit și un 
premiu de longevitate ca membru al 
Asociației.

A fost, de asemenea, un prilej pen-
tru domnul primar să se întâlnească 
cu factorii de decizie din Guvern și 
Parlament, începând cu prim-minis-
trul Sorin Grindeanu, președintele 
Camerei Deputaților domnul Liviu 
Dragnea, cu președintele Senatului 

Călin Popescu Tăriceanu și mai mulți 
miniștri: Sevil Shhaideh, vicepremier, 
ministrul Dezvoltării; Daniel Constan-
tin, vicepremier, ministrul Mediului;  
Petre Daea, ministrul Agriculturii; Pa-
vel Năstase, ministrul Educației.

„Au fost abordate probleme cu care 
se confruntă administrația locală din 
Beba Veche și ni s-a promis un spri-
jin ferm pentru proiectele pe care le 
avem în execuție și viitoarele proiec-
te ce le vom depune la București”, a 
declarat domnul primar.

De la 1 februarie, s-au eliminat o serie de taxe 
pentru fermieri

Începând cu data de 1 februarie 
2017, ca urmare a intrării în vigoare 

a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea 
unor taxe și tarife, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative, la Registrul Comerțului 
nu se vor mai percepe următoarele:
1. Taxe pentru operațiunile de înre-
gistrare în Registrul Comerțului:
– cererea de înregistrare în Registrul 
Comerțului – persoane juridice – PJ 
(cuprinde: autorizare constituire, în-
matriculare, autorizare funcționare 
prin declarație pe propria răspunde-
re) – 250 lei;
– cererea de înregistrare în Regis-
trul Comerțului – persoane fizice 
autorizate, intreprinderi individua-
le, intreprinderi familiale – PFA, II, IF 
(cuprinde: înmatriculare, autorizare 
funcționare prin declarație pe pro-
pria răspundere) – 90 lei;
– cererile de mențiuni simple – 45 lei:
- cerere verificare disponibilitate/re-
zervare denumire firmă – PJ/PFA, II, 
IF;
- cerere verificare disponibilitate/re-

zervare denumire emblemă – PJ;
- declarație model 1 – PJ/PFA, II, IF;
- declarație model 2 – PJ/PFA, II, IF;
- declarație model 3 – PJ/PFA, II, IF;
- cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF;
- cerere de mențiune operațiune uni-
că – PJ;
- cerere de mențiuni – PFA, II, IF;
- cerere depunere și menționare acte 
– PJ;
- cerere depunere și menționare acte 
– PFA, II, IF;
- cerere depunere situații financiare 
– PJ;
- cerere eliberare duplicat – PJ/PFA, II, 
IF;
- cerere îndreptare erori materiale – 
PJ;
- cerere îndreptare erori materiale – 
PFA, II, IF;

- cerere de preschimbare a certifica-
tului de înmatriculare – PJ/PFA, II, IF;
- cerere înregistrare în Registrul Co-
merțului – numire lichidator potrivit 
art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 
privind simplificarea formalităților la 
înregistrarea în Registrul Comerțului 
a persoanelor fizice, asociațiilor fami-
liale și persoanelor juridice, înregis-
trarea fiscală a acestora, precum și la 
autorizarea funcționării persoanelor 
juridice, cu modificările și completă-
rile ulterioare – PJ;
- cerere înregistrare în Registrul Co-
merțului – numire lichidator potrivit 
art. 237 alin. (7) din Legea societăților 
nr. 31/1990, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare – PJ;
– cererile de mențiuni complexe – 
220 lei:
- cerere de mențiuni cu două sau mai 
multe operațiuni – PJ;
2. Fondul de lichidare – 50% aplicat la 
taxele de înregistrare;
3. Fondul privind Buletinul Procedu-
rilor de Insolvență – 10% aplicat la 
taxele de înregistrare.



Cârnații de Cherestur, locul I la două concursuri de profil
Echipa de bucătari de la Asociația 

Agricultorilor din Cherestur a de-
butat sezonul 2017 participând la 
două concursuri de făcut cârnați, pe 
care le-a câștigat cu brio.

FESTIVALUL DE FĂCUT CÂRNAȚI 
DE LA TORMAC
Primul concurs la care au participat 
s-a desfășurat la Tormac, în data de 
18 februarie 2017. La invitația orga-
nizatorilor, echipa de bucătari s-a de-
plasat la Tormac unde s-au întrecut 7 
echipe din județ, printre care și echi-
pa din localitate, dar și din Otelec sau 

Moșnița. De departe, cei mai buni 
cârnați au fost cei de la Cherestur, 
preparați după o rețetă tradițională 
care nu dă greș niciodată.
Au adus cupa la Cherestur Marton Ti-
fan, Miklos Tifan, Cristian Bruder, Iosif 
Kaliska Fazekas, Stefan Horvath și so-
ții ale acestora. 

FESTIVALUL DE CÂRNAȚI  DE LA 
OROSHAZA
Al doilea concurs de cârnați s-a des-
fășurat o săptămână mai târziu, în 
Ungaria, în localitatea Oroshaza. Aici 
echipa din Cherestur a participat de 

mai multe ori în ultimii ani, obținând 
multe premii.

Competiția a fost una foarte strânsă, 
cu nu mai puțin de 20 echipe din trei 
țări – Ungaria, Serbia și România - în-

trecându-se în prepararea celor mai 
gustoși cârnați.
Fiecare echipă a primit ingredientele, 
după care au trebuit să-și măsoare 
priceperea, iar verdictul l-a dat juriul, 
care făcut degustările fără să cunoas-
că de unde provin mostrele de câr-
nați. 

Dintre toate varietățile de cârnați de 
porc, care mai de care mai apetisante, 
au ieșit, din nou, în evidență, cârnații 
de Cherestur! Echipa noastră a fost 

răsplătită cu premiul I și cupa pentru 
cei mai buni cârnați, oferită de fabri-
ca de mezeluri din localitate. 

Cheresturenii s-au bucurat nu doar 
de aprecierea juriului ci și a publi-
cului maghiar, care s-a arătat foar-
te interesat de produsele expuse la 
standul cheresturean: cârnați tradiți-
onali, șuncă, salam, caltaboși, ciolan, 
sângerete dar și alte produse precum 
miere, pălincă sau murături. 
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Balul de Farșing la Cherestur –  tematica pălării
Dacă trăim în era tematicilor Cer-

cul Agricultorilor a ales în acest 
an tematica pălării pentru balul de 
Farșing la care participanții au răs-
puns pozitiv, imaginile vorbesc. 
Evenimentul a avut loc în data de 4 
februarie la care au participat apro-
ximativ 200 de persoane dornici de 
distracție – un număr record în ulti-
mii ani grație și participanților care 
au venit din localitățile apropiate. 
Muzica a fost asigurată de formația 
Csongor Samu din Serbia, ceea ce a 
reprezentat o seară nostalgică pen-
tru mulți dintre participanți. 

De ce tocmai tematica pălării??? Ini-
țial mi s-a părut o idee bizară, după 
care am stat pe gânduri și mi-am 
dat seama că pălăriile pot simboli-
za diverse lucruri, starea de spirit al 
purtătorilor și dacă participanții vor 
binevoi să le poarte va fi un bal spec-
taculos, inedit. Prin intermediul pă-
lăriilor ne punem transpune pentru 
câteva ore într-o altă lume, să uităm 
de greutățile care apar. Exact acest 
lucru s-a întâmplat și la bal! Cu toate 
că în zilele noastre nu se mai poartă 
pălării, lumea a reușit să facă rost de 
o sumedenie de pălării, și din câte 
am remarcat le-au purtat cu drag – 
spre exemplu: extravagante, super 

elegante, canotieră, fedora, panama, 
de vânătoare, de cowboy, de safari, 

joben. Am fost încântată, deoarece 
toate generațiile au purtate cu mân-
drie aceste pălării până dimineața.

Decorul minunat a fost creat și anul 
acesta de Clubul Femeilor, care s-au 

conformat cu tematica pălării și au 
realizat din nou niște lucruri extrem 

de simpatice. Mii de mulțumiri și prin 
această cale.

La tombolă au fost extrase o mulțime 
de premii, printre care și specialități 
locale, sponsorizate de membrii Cer-

cului Agricol.

M-am bucurat enorm de mult de 
feedbackul pozitiv pe care mi le-au 
împărtășit participanții din alte lo-
calități, lăudând membrii Cercului 
Agricol, care au reușit să organizeze 
un eveniment fantastic, au fost uimiți 
de-a dreptul că o comunitate atât de 
mică poate organiza un asemenea 
eveniment. Le-am povestit că binele 
și răul conlucrează și aici, ca în orice 
poveste, încercări există întotdeau-
na, multe comentarii necorespunză-
toare, de multe ori oamenii nu sunt 
maleabili, nu doresc să accepte alte 
păreri, să se bucure de reușite ... dar 
cu toate acestea merită să riști altfel 
nu poți câștiga, în special când vezi 
atâtea fețe zâmbitoare în jurul tău. 
Sper că băieților din Cercul Agricol 
nu li se va piere niciodată buna dis-
poziție pentru a organiza baluri sau 
alte întâlniri, să nu uite că întotdeau-
na vor găsi susținători care vor fi ală-
turi de ei! 

Le mulțumim tuturor participanților 
pentru prezență și nu în ultimul rând, 
le mulțumim organizatorilor că au re-
ușit să realizeze o seară de neuitat

Silvia Toth - Barath

„Nimănui nu-i pasă dacă nu ştii să dansezi bine. 
Doar ridică-te şi dansează.”

 Dave Barry
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Rugăciune pentru cei adormiți 
Pomenește, Doamne, pe cei ce întru 
nădejdea învierii și a vieţii celei ce 
va să fie au adormit, părinţi și fraţi ai 
noștri și pe toţi cei care întru dreapta 
credinţă s-au săvârșit, și iartă-le lor 
toate greșelile pe care cu cuvântul 
sau cu lucrul sau cu gândul le-au 
săvârșit și-i așează pe ei, Doamne, în 
locuri lumi-
noase, în 
locuri cu 
v e r d e a ţ ă , 
în locuri de 
odihnă, de 
unde a fugit 
toată durerea, întristarea și suspina-
rea și unde cercetarea feţei Tale ve-
selește pe toţi sfinţii Tăi cei din veac. 
Dăruiește-le lor și nouă împărăţia Ta 
și împărtășirea bunătăţilor Tale celor 
negrăite și veșnice și desfătarea vie-
ţii Tale celei nesfârșite și fericite. Că 
Tu ești Învierea și odihna adormiţilor 
robilor Tăi (numele), Hristoase, Dum-
nezeul nostru, și Ţie slavă înălţam, 
împreună și Celui fără de început al 
Tău Părinte și Preasfântului și Bunu-
lui și de viaţă făcătorului Tău Duh, 
acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin. Cu sfinţii odihnește, Hristoa-
se, sufletele adormiţilor robilor Tăi, 
unde nu este durere, nici întristare, 
nici suspin, ci viaţă fără de sfârșit.

DECESE †
Hendrea Elena-Andreea (1 an)

Horvath Carol (68 ani)
Kasa Ernest (91 ani)

Radu Georgina (87 ani)
Dumnezeu să-i odihnească 

în pace!

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Martie
• 9 J Sf. 40 Mucenici din Sevastia
• 25 S Buna Vestire

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Martie
• 1 M Miercurea Cenușii
• 20 L Sf. Iosif
• 25 S Buna Vestire

Cele trei cărări
Povești adevărate, povești cu tâlc

Se spune că erau trei prieteni care 
își doreau să urce un munte pentru 
că în vârful lui trăia un bătrân plin 
de înțelepciune, pe care își doreau 
să-l cunoască. La un moment dat au 
ajuns la o răscruce, și fiecare a conti-
nuat să-și aleagă drumul după cum 
îl îndemna sufletul. 

Primul a ales o cărare abruptă, ce 
urcă drept către vârf. Nu-i păsa de 
pericole, dorea să ajungă la bătrânul 
din vârful muntelui cât mai repede. 
A două cale nu era chiar atât de 
abruptă, dar străbătea un canion 
îngust și accidentat, străbătut de 
vânturi puternice. Al treilea a ales o 
cărare mai lungă, care ocolea mun-
tele șerpuind în pante line. 

După 7 zile, cel care urcase pe calea 
cea abruptă a ajuns în vârf extenu-
at, plin de răni sângerânde. Plin de 
nerăbdare, s-a așezat să-și aștepte 
prietenii. 
După 7 săptămâni, amețit de vântu-
rile puternice care i se împotriviseră, 
ajunse și al doilea. Se așeză în tăcere 
lângă cel dintâi, așteptând. 

După 7 luni sosi și cel de al treilea, cu 
fața strălucindu-i de fericire, semn al 
unei profunde stări de liniște și mul-
țumire interioară. 

Cei doi erau furioși pentru că dru-
mul lor a fost greu și au avut mult 
de așteptat, în timp ce drumul lui a 
fost o adevărată plăcere. Așa că l-au 
întrebat pe bătrânul înțelept care a 
ales cel mai bine. 
- Ce ai învățat tu? îl întrebă bătrânul 
înțelept pe primul. 
- Că viață este grea și plină de peri-
cole și greutăți, că este plină de su-
ferința și adeseori ceea ce întâlnesc 
în cale îmi poate provocă răni, că 
pentru fiecare pas înainte trebuie să 
duc o luptă încrâncenată, care mă 
sleiește de puteri. Așadar… am ales 
eu calea cea mai bună către tine? 

- Da, ai ales bine… Și tu, ce ai învă-
țat? îl întrebă pe al doilea. 
- Că în viață multe lucruri mă pot 
abate din cale, că uneori pot să pierd 
drumul, ajungând cu totul altunde-
va decât doresc… dar dacă nu îmi 
pierd încrederea, reușesc până la 
urmă. Așadar… am ales eu calea cea 
mai bună către tine? 
- Da, ai ales bine… Și tu, ce ai învă-
țat? îl întrebă pe ultimul. 
- Că mă pot bucură de fiecare pas pe 
care îl fac dacă aleg să am Răbdare, 
că dacă privesc cu Înțelegere viață 
nu este o povară grea, ci un miracol 
la care sunt primit cu bucurie să iau 
parte, că Iubirea care mă înconjoară 
din toate părțile îmi poate lumina 
sufletul dacă îi dau voie să pătrundă 
acolo. Așadar… am ales eu calea cea 
mai bună către tine? 
- Da, ai ales bine… 

Uimiți de răspunsurile bătrânului, 
cei trei prieteni au căzut pe gânduri. 
Și au înțeles, în sfârșit, că la orice 
răscruce pot alege iar viața fiecăruia 
este rezultatul alegerilor făcute de-a 
lungul ei. 

Căsătorii 
Bud Nicu-Cristian cu 

Olărescu-Ureche Maria 
Bartha Robert cu Ciobanu 

Romina-Roxana 
Mîți Florin cu 

Motrescu Loredana-Elena
Casă de piatră!

Majorate 
Chira Nicolae Stefan

Nașteri 
-

Cum se compostează deșeurile 
din gospodărie   

Compostarea este o formă natura-
lă de reciclare, un proces natural 

prin intermediul căruia microorganis-
mele (bacterii, ciuperci microscopice) 
și nevertebratele (insecte și viermi) 
descompun materia organică, trans-
formând-o într-un îngrășământ nu-
mit COMPOST.

DE CE SĂ COMPOSTEZI?
Pentru că vei reduce cantitatea de 
deșeuri aruncată și depozitată.
Pentru că vei economisi bani prin re-
ducerea nevoii de a cumpăra amelio-
ratori de sol și îngrășăminte.
Pentru că vei reduce utilizarea în-
grășământului chimic sau a turbei în 
grădină.
Pentru că vei reduce costurile de co-
lectare și transport la depozitul eco-
logic.

CE POȚI SĂ COMPOSTEZI?
• Resturi verzi – bogate în azot: frun-
ze, iarbă, crengi; resturi de fructe și 
legume; pliculețe de ceai și zaț de ca-
fea; coji de fructe și legume; gunoiul 
de grajd de animale ierbivore (vaci, 
cai, etc.); gunoiul de grajd de păsări 
de curte.
• Resturi uscate – bogate în carbon:     
frunze căzute, nuiele, ramuri și scoar-
ţă de copac; resturi de hârtie și car-
ton mărunțite; așchii sau rumeguș de 
lemn; coceni de porumb; coji de nuci 

și alune.
• Alte tipuri de resturi: coji de ouă mă-
runțite; fibre naturale (lână sau bum-
bac).

CE NU POTI SĂ COMPOSTEZI?
• mâncare gătită;
• resturi de carne și pește;
• resturi de produse lacta-
te;
 • grăsimi animale și uleiuri 
vegetale;
 • buruieni perene sau bu-
ruieni cu capete de sămân-
ță;
 • cenușă de cărbune;
 • scutece de unică folosin-
ță etc.

CUM SĂ UTILIZEZI UNITATEA?
Un amestec de 50% resturi verzi (A) și 
50% resturi uscate (B) este rețeta per-
fectă pentru obținerea unui compost 
bun. Poți include, de asemenea, can-
tităti mici din alte tipuri de resturi (C).

Încearcă, pe cât posibil, ca primul 
strat să aibă o grosime de cel putin 
30 de cm în unitatea de compostare. 
Este nevoie de o perioadă cuprinsă 
între patru și șase luni sau poate chiar 
un an pentru a obține compostul.

Când resturile introduse în recipient 
s-au transformat într-un material în-

chis la culoare, sfărâmicios, umed 
și cu miros de pamant, procesul de 
compostare este complet. În acest 
moment poți scoate compostul din 
recipient. Trebuie, însă, să îl amesteci 
și să îl lași 1-2 luni la aer înainte de a-l 

utiliza ca îngrășământ.

Nu îți face griji în cazul în 
care compostul nu este fin 
și sfărâmicios. Chiar dacă 
acesta nu este complet 
omogen, iar unele resturi 
încă se pot distinge, el poa-
te fi utilizat.

Unde să amplasezi unitatea 
de compostare?

• direct pe pământ sau pe iarbă;
 • într-un loc însorit sau semiumbros;
 • într-un loc accesibil și cu spațiu sufi-
cient pentru a manevra unitatea;
  • departe de cursurile de apă.

SUGESTII ȘI SFATURI
Nu utiliza resturi de carne și produse 
animale. Acestea pot atrage șobolani 
și alte rozătoare. Pentru a grăbi pro-
cesul de biodegradare aerisește re-
sturile din recipient, amestecând din 
când în când. Fie alternează straturi-
le de resturi verzi cu cele uscate, fie 
amestecă-le bine. Păstrează compos-
tul umed. Pe timpul verii stropește-l 
sau lasă să pătrundă apa de ploaie.
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