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Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

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

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți pe 29
iunie, după o perioadă de post, care variază ca durată,
în funcție de data Sfintelor Paști. 

Sfântul Apostol Petru - fiul lui Iona și fratele Apos-
tolului Andrei - s-a născut în Betsaida Galileei. Nu-
mele său iudeu era Simon, însă Mântuitorul îl va numi
Chifa (piatră). După o pescuire minunată pe lacul
Ghenizaret, este chemat să devină pescar de oameni.
Mărturisește în numele apostolior dumnezeirea lui
Hristos, dar se și leapadă de Hristos când El este prins
spre a fi răstignit. După Înălțarea Domnului, Petru ia
cuvântul în adunarea ucenicilor și aleg ca apostol pe
Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după pre-
dica Sfântului Apostol Petru, se botează trei mii de
persoane. 

Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim,
Iudeea, Samaria, Asia Mică până în Babilon și, în ul-
tima parte a vieții, la Roma. Sfântul Petru a murit răs-
tignit pe cruce, cu capul in jos, în anul 67, pe 29 iunie.

Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul Cili-
ciei, din neamul Veniamin. Sfântul Pavel a fost elevul
învățatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars și lupta îm-

potriva creștinilor. Sfântul Apostol Pavel a participat
la uciderea arhidiaconului Ștefan. Pe calea Damascu-
lui i se arată Hristos într-o lumină orbitoare și îl mus-
tră: „Saule, Saule de ce mă prigonești?”. Se
convertește și primește botezul de la Anania, episco-
pul Damascului. Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei
mari călătorii misionare și a scris 14 epistole care se
găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat din po-
runca împăratului Nero, în anul 67.

Pentru că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost în
temniță pentru că L-au mărturisit pe Hristos ca Fiu al
lui Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai sistemului pe-
nitenciar din România. Ei sunt ocrotitori ai celor lipsiți
de libertate și din cauza faptului că cei ajunsi în peni-
tenciare sunt persoane care au greșit față de Dumne-
zeu, precum au gresit și ei: Petru S-a lepădat de
Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe creștini.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Beci-
cherecu Mic, urează un sincer La mulți ani! tuturor
locuitorilor care poartă numele Sfinților Apostoli
Petru și Pavel și omonimele acestora.

SSffiinnțțiiii AAppoossttoollii PPeettrruu șșii PPaavveell

Ansamblul „Izvorașul” a participat du-
minică 18 iunie la cea dea XXVI-a ediție
a Festivalului Național „Flori în orașul
florilor”, care a avut loc pe scena din 
Parcul Rozelor din Timișoara.

Coor do nați de prof. Cristian Chira, 

tinerii din Becicherecu Mic au obținut
locul I.

Ansamblul este compus din: Andrei
Antonescu, Luca Chira, Andreea Dedar,
Cornel Miron, Ionela Rusu, Camelia 
Satcău, Jovana Stankovic, Andi-Daniel
Suceavă, Margareta Șulic, Narcisa Șulic,
Ionuț Trifan, Andrei Țărmure. Majorita-
tea sunt elevi ai Școlii Gimnaziale 
„Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic. 

Transportul copiilor a fost asigurat, ca
de fiecare dată, de SC Rus Savitar SRL.

Mulțumim Primăriei și Consiliului
Local și tuturor celor implicați pentru
sprijin!

Felicitări și multe realizări!
Ansamblul „Izvorașul” așteaptă noi

membri să se alăture echipei. Se pot 
înscrie copii cu vârste între 10 și 16 ani. 

Marinela BOBEȘ

AAnnssaammbblluull „„IIzzvvoorraașșuull””,, 
llooccuull II llaa FFeessttiivvaalluull NNaațțiioonnaall

„„FFlloorrii îînn oorraașșuull fflloorriilloorr””

CCuupplluurriillee ddiinn BBeecciicchheerreeccuu
MMiicc ccuu 5500 ddee aannii ccăăssnniicciiee

vvoorr ffii pprreemmiiaattee
Autoritățile locale din Becicherecu Mic le pregătesc o surpriză

plăcută cuplurilor din comună care au împlinit 50 de ani căsnicie.
Astfel, acestea vor # premiate în cadrul unui eveniment special, care
va avea loc cu prilejul Rugii comunei, din 15 august.

Pentru a putea participa la eveniment, cuplurile care corespund
cerinței sunt rugate să se înscrie la Primărie, la doamna Sfetlana
Chisăr.

Ziua drapelului național al României
Ziua de 26 iunie a fost proclamată

Ziua Drapelului Național prin Legea
nr. 96 din 20 mai 1998. În 1834, când
Țările Române au început să se dez-
volte din punct de vedere economic,
când conștiința națională cerea unitatea
și libertatea țării, domnitorul Țării
Românești, Alexandru D. Ghica Vodă,
a obținut de la otomani învoirea „de a
pune steag românesc corăbiilor
negustorești și oștirii”. Steagul destinat
corăbiilor avea două culori (galben și
roșu), cel atribuit armatei era compus
din trei (roșu, galben și albastru) și un
vultur la mijloc. Acesta este socotit

drept începutul adoptării tricolorului pe pământ românesc. O informație o
descoperim printre mărturiile unui francmason, Jean Alexandre Vaillant (che-
mat și stabilit în Muntenia în 1830, profesor și director al „Colegiului Sfân-
tul Sava” din București între 1831-1834), potrivit căruia tricolorul ar fi
fluturat pentru prima dată în ziua de 29 iulie 1839, pe muntele Pleșuva (zona
Comarnic – județul Prahova). Astfel, arborarea de către Vaillant a tricoloru-
lui ca drapel al Principatelor este, poate, cea mai veche atestare documentară
a acestui fapt.
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Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii
Sfântului Duh, numită în popor și Duminica
mare, este sărbătoarea anuală a pogorârii
Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, eveni-
ment pe care ni-l istorisesc (II, 1-4) și cu care
se încheie descoperirea față de lume și de
creație a lui Dumnezeu, Cel în treime. Ea
cade întotdeauna la zece zile după Înălțare
sau la 50 de zile după Paști, când a avut loc
evenimentul sărbătorit și când evreii își ser-
bau și ei praznicul. Este, totodată, sărbătoa-
rea întemeierii Bisericii creștine, căci în
aceeași zi, în urma cuvântării însuflețite a
Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la
creștinism circa 3.000 de suflete, care au al-
cătuit cea dintâi comunitate creștină din Ie-
rusalim (Fapte II, 41), nucleul Bisericii de
mai târziu.

Nu încape îndoială că Rusaliile sunt cea
mai veche sărbătoare creștină, împreună cu
cea a Paștilor, fiind prăznuită încă din vre-
mea Sfinților Apostoli, ca o încreștinare a
sărbătorii iudaice corespunzătoare. Despre ea amin-
tesc și Sf. Apostol Pavel (1 Cor. XVI, 8) și Sf. Luca
(Fapte XX, 16). E numărată și în Constituțiile Apos-
tolice, printre sărbătorile în care sclavii se cuvine să fie
eliberați de muncile obișnuite. Despre ea mai amin-
tesc: Sf. Irineu (+202), Tertulian, Origen, Canonul 43
al Sinodului din Elvira (c. 300), Canonul 20 al Sino-

dului I ecumenic (care oprește îngenuncherea în ziua
Rusaliilor), Sf. Epifanie ș.a. Marii predicatori din se-
colele IV și V ne-au lăsat o mulțime de panegirice în
cinstea acestei sărbători, iar în a doua jumătate a se-
colului IV pelerina apuseană Egeria ne descrie modul
cum era sărbătorită pe atunci la Ierusalim. Până către
sfârșitul secolului IV și începutul secolului V Cinci-
zecimea era o dublă sărbătoare: a înălțării Domnului

și a Pogorârii Sfântului Duh, așa cum o
descrie, de altfel, încă din prima jumătate
a secolului IV, Eusebiu al Cezareei. Dar
aceasta a fost fixată, de pe la 400 înainte,
în ziua a 40-a după Paști, cum este până 
astăzi, Cincizecimea rămânând numai ca
sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh.

Nu numai ca vechime, ci și ca im -
portanță, sărbătoarea Rusaliilor vine îndată
după Paști. În timpul privegherii din ajun,
se făcea odinioară botezul catehumenilor.
Ca și la Paști, erau oprite îngenuncherea și
postirea în toate zilele Cincizecimii; erau
interzise jocurile din circuri și palestre,
spectacolele păgâne de teatru etc. Se împo-
dobeau casele, în semn de bucurie, cu flori
și ramuri verzi, îndeosebi de nuc sau de tei,
așa cum se face până azi, obicei moștenit
de la evrei, la care Cincizecimea era și săr-
bătoarea premitiilor din flori și fructe. În
biserici se aduc și azi frunze verzi de tei sau
de nuc, care se binecuvântează și se împart

credincioșilor, simbolizând limbile de foc ale puterii
Sfântului Duh, Care S-a pogorât peste Sfinții 
Apostoli.

De sărbătoarea Rusaliilor aparțin o sumedenie de
datini, credințe și rituri religioase populare, legate de
pomenirea generală a morților din sâmbăta precedentă
(Sâmbăta morților sau Moșii de vară).

RRuussaalliiiillee ssaauu CCiinncciizzeecciimmeeaa -- PPooggoorrâârreeaa DDuuhhuulluuii SSffâânntt

Nașterea Sfântului
Ioan Botezătorul

Nașterea Sfântului Ioan
Botezătorul este prăznuită
pe 24 iunie. Această sărbă-
toare este cunoscută în
popor și sub denumirea de
Sânziene sau Drăgaica.

Sfântul Ioan Botezătorul
s-a născut în cetatea Orini,
în familia preotului Zaha-
ria. Elisabeta, mama sa,
era descendentă a semin -
ției lui Aaron. Nașterea
prorocului Ioan s-a petre-
cut cu șase luni înaintea
nașterii lui Iisus. Nașterea
sa a fost vestită de către în-
gerul Gavriil lui Zaharia,
în timp ce acesta slujea la
templu. Pentru că nu va da
crezare celor vestite de în-
gerul Gavriil, Zaharia va

rămâne mut până la punerea numelui fiului său.
Există o lungă perioadă din viața Sfântului Ioan Botezătorul despre

care nu avem informații. Cunoaștem că s-a retras în pustiu, unde a
dus o viață de aspre nevoințe, până în momentul în care a primit po-
runca să înceapă să predice. Rolul lui Ioan nu a fost numai acela de a
pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci și acela de a-L descoperi
lumii ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu.

Ioan este nume iudaic - „Iohanan”, prescurtare din Iehohanan, și în-
seamnă „Dumnezeu s-a milostivit”.

Data de 24 iunie nu a fost fixată într-un mod întâmplător ca zi a
nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Potrivit Sfintei Scripturi, zămi-
slirea Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc după ce Zaharia, tatăl său,
a tămâiat în sfântul altar - loc în care numai arhiereul intră o singură
dată pe an, în luna a șaptea, ziua a zecea (cf. Levitic 16, 29). Această
lună din calendarul iudaic cuprindea o parte din septembrie și alta din
octombrie. Având în vedere cele descoperite în Sfânta Scriptură,
Sfinții Părinți au rânduit ca ziua zămislirii Sfântului Ioan să fie pe 23
septembrie, iar ziua de 24 iunie ca zi de naștere.

Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că, după solstițiul de
vară din 21 iunie, ziua începe să scadă și noaptea să crească. De aici
putem înțelege că Sfântul Ioan Botezătorul, persoană care reprezintă
Legea Veche, se naște într-un timp când ziua se micșorează, ca semn
că Legea Vechiului Testament începe să apună pentru că vine Legea
Harului, Legea lui Hristos. Să nu uităm că Nașterea Mântuitorului
este prăznuită pe 25 decembrie, după solstițiul de iarnă din 22 
decembrie, când ziua începe să crească.

În calendarul popular, ziua de 24 iunie
este cunoscută sub denumirea de Sânziene
sau Drăgaica și reprezintă o celebrare a iu-
birii şi fertilităţii, printr-o serie de ritualuri
pentru sănătatea oamenilor, belşug în gos-
podărie şi practici ale fetelor pentru a-şi afla
sortitul şi momentul în care se vor mărita.

Ziua Sânzienelor ar avea la origine un
cult roman pentru zeiţa Diana, numele de
Sânziana, aşa cum este cunoscută sărbătoa-
rea autohtonă în special în Ardeal, provenind
din „Sancta Diana”, în timp ce în Muntenia
şi Oltenia se sărbătoreşte Drăgaica, după nu-
mele slav.

Sărbătorită în mijlocul verii, ziua Sânzie-
nelor este considerată a fi şi momentul cel
mai bun pentru culegerea plantelor de leac,
dar şi de descântec. În Noaptea de Sânziene
femeile culeg flori şi ierburi care vor fi fo-
losite contra bolilor şi altor rele.

Legendele spun că sânzienele, nişte fete
foarte frumoase, care trăiesc prin păduri sau
pe câmpii, se prind în horă şi dau puteri ma-
gice plantelor. Aceste zâne bune, dacă sunt
sărbătorite cum se cuvine, fac culturile să ro-
dească, dau prunci sănătoşi femeilor căsăto-
rite, înmulţesc păsările şi animalele şi
tămăduiesc bolnavii.

În schimb, dacă oamenii nu le sărbătoresc
cum se cuvine, ele se supără şi devin ase-
menea zânelor rele cunoscute în popor drept
iele sau rusalii.

Ielele sunt descrise ca nişte fecioare ză-
natice, cu o mare putere de seducţie şi cu pu-
teri magice. Se crede despre ele că locuiesc
în văzduh, în păduri sau în peşteri, pe ma-
luri de ape şi apar în special noaptea la lu-
mina lunii, rotindu-se în horă, în locuri
retrase, dansând goale, cu părul despletit.
Locul pe care au dansat rămâne ars ca de foc
şi iarba nu mai creşte acolo. Se crede că în
Noaptea de Sânziene ielele se adună şi dan-
sează în pădure, iar cine le vede rămâne mut
sau înnebuneşte.

În Noaptea de Sânziene se fac focuri în
care se aruncă substanţe cu arome puternice,
băieţii agită făclii, se strigă şi se cântă din
bucium. Localnicii din satul bistriţean Ma-
ieru păstrează obiceiul vechi de câteva sute
de ani ca, în ajunul sărbătorii de Sânziene,

să aprindă focuri prin care sar pentru a se pu-
rifica.

Sărbătoarea Sânzienelor se manifestă prin
numeroase ritualuri, menite să asigure rod-
nicia lanurilor şi fertilitatea. În timp ce fe-
meile măritate pot urma ritualuri pentru a
avea copii, fetelor le sunt rezervate alte obi-
ceiuri, pentru aflarea sortitului în noaptea de
Sânziene.

La baza acestor ritualuri stau florile gal-
bene numite sânziene ce cresc în poieni şi
care sunt culese de fete, în muzica şi chiui-
turile flăcăilor, pentru a le împleti apoi în
formă de cerc pentru fete şi de cruce pentru
băieţi. Cununile se pun în casă, pe porţi, la
ferestre, pe şuri, pe stupi şi chiar pe ogoare,
în credinţa că ele vor ocroti casa şi gospo-
dăria, vor aduce noroc, sănătate şi belşug.

Fetele îşi aruncă aceste cununi pe un aco-
periş, cele care rămân prinse prevestind mă-
ritişul apropiat, sau peste vite: dacă
nimereşte una tânără, fata se va căsători cu
un tânăr, iar dacă i se prinde cununa într-una
bătrână, un om în vârstă îi va fi alesul.

Pentru a-şi vedea sortitul, fetele dorm în
noaptea de Sânziene cu un bucheţel din
aceste flori sub pernă. De asemenea, dacă le
poartă în păr sau la sân, fetele, dar şi femeile
măritate vor fi mai atrăgătoare şi mai dră-
găstoase.

Tradiții românești de Sânziene
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Hotărârea nr. 78 din 21 iunie 2017
privind desemnarea domnului Suciu Ioan Aurel în calitate de reprezentant

al comunei Becicherecu Mic în Adunarea Generală a Asociaţilor SC Eco6
Satchinez SRL;

Hotărârea nr. 79 din 21 iunie 2017
privind aprobarea participării viceprimarului comunei Becicherecu Mic

la modulul de formare şi perfecţionare profesională „Dezvoltare locală dura-
bilă și gestionarea fondurilor externe”;

Hotărârea nr. 80 din 21 iunie 2017
privind aprobarea participării domnului Moroti Emanuel la modulul de

formare şi perfecţionare profesională „Mecanisme de dialog social – diag-
noză și alternative pentru creșterea performanței instituționale”;

Hotărârea nr. 81 din 21 iunie 2017
privind aprobarea participării domnișoarei Manea Florica Bianca la mo-

dulul de formare şi perfecţionare profesională „Bazele administrației publice”;
Hotărârea nr. 82 din 21 iunie 2017
privind aprobarea participării doamnei Isac Emilia la modulul de formare

şi perfecţionare profesională „Tehnici de comunicare în instituțiile publice”;
Hotărârea nr. 83 din 21 iunie 2017
privind aprobarea participării domnului Prohap Dumitru la modulul de

formare şi perfecţionare profesională „Tehnici de comunicare în instituțiile
publice”;

Hotărârea nr. 84 din 21 iunie 2017
privind aprobarea participării domnului Iacob Gavril la modulul de for-

mare şi perfecţionare profesională „Tehnici de comunicare în instituțiile pu-
blice”;

Hotărârea nr. 85 din 21 iunie 2017
privind aprobarea participării doamnei Cojocaru Luminița la modulul de

formare şi perfecţionare profesională „Asistență Socială”;
Hotărârea nr. 86 din 21 iunie 2017
privind aprobarea participării domnului Mușat Gheorghe la modulul de

formare şi perfecţionare profesională „Taxe și impozite locale. Executare si-
lită”;

Hotărârea nr. 87 din 21 iunie 2017
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu Mic

cu suma de 48,80 mii lei – venituri şi cheltuieli – pe trimestrul II, III și IV
anul 2017;

Hotărârea nr. 88 din 21 iunie 2017
privind aprobarea participării domnului Negrea Gheorghe la modulul de

formare şi perfecţionare profesională „Taxe și impozite locale. Executare si-
lită”;

Hotărârea nr. 89 din 21 iunie 2017
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului extravilan înscris

în CF nr. 403718, nr. cad. 403718, cu suprafaţa de 48.000 mp, la preţul de
pornire de 160.442 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 90 din 21 iunie 2017
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului extravilan înscris

în CF nr. 403711, nr. cad. 403711, cu suprafaţa de 81.000 mp, la preţul de
pornire de 240.116 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 91 din 26 iunie 2017
privind aprobarea decontării cheltuielilor transportului cadrelor didactice

ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu Mic pentru luna
mai anul 2017;

Hotărârea nr. 92 din 26 iunie 2017
privind aprobarea proiectului local de investiţii „Extinderea şi moderniza-

rea străzii Bujorului – 220 ml – prin asfaltare în comuna Becicherecu Mic”;
Hotărârea nr. 93 din 26 iunie 2017
privind aprobarea prelungirii contractului individual de muncă încheiat

între comuna Becicherecu Mic şi doamna Botez Lavinia în funcţia de asis-
tent personal pentru minorul Botez Rareș pe perioada 03.06.2017 –
31.05.2018;

Hotărârea nr. 94 din 26 iunie 2017
privind prelungirea contractului de închiriere pentru suprafeţele cu desti-

naţie de pajişti nr. 2338 din 01.04.2014 încheiat între comuna Becicherecu
Mic şi domnul Avram Gheorghe;

Hotărârea nr. 95 din 26 iunie 2017
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 400798,

nr. cad. 400798 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 500 mp, către domnul 
Zahapschi Mihai, pentru preţul total de 14.900 lei TVA inclus;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

- Când plecaţi de acasă încercaţi să creaţi
aparenţa că se află cineva în locuinţă, prin
diverse metode, respectiv instalarea unor
dispozitive de aprindere şi stingere automată
a luminilor în locuinţă, de către un vecin sau
o persoană de încredere!

- Nu permiteţi străinilor să intre în casă
pentru a folosi telefonul, sau pentru a le oferi
ceva!

- Atunci când este neapărat nevoie ca un
străin să intre în locuinţa dumneavoastră,
chemaţi un vecin sau o rudă să vă înso-
ţească!

- Pentru siguranţa locuinţei dumneavoas-
tră, atenţie şi la intrările secundare, cum ar fi
uşile de la balcoane şi terase! Acestea vor

avea încuietori suplimentare, dispuse la interior.

- Evitaţi discuţiile despre bunurile de valoare pe care le aveţi în casă!

- În cazul absenţelor îndelungate de la domiciliu, comunicaţi acest fapt numai
persoanelor în care aveţi mare încredere! Rugaţi-i să vă supravegheze locuinţa
sau să acţioneze în aşa fel încât să nu se sesizeze lipsa dumneavoastră!

- Dacă plecaţi pentru o perioadă scurtă, puteţi aprinde luminile, radioul sau te-
levizorul.

- Încuiaţi uşile şi geamurile chiar şi atunci când plecaţi pentru câteva minute!

- Nu lăsaţi sume mari de bani sau valori în locuinţă!

- Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al căror conţinut să
informaţi străinii că aţi plecat în concediu!

- Instruiţi-vă copiii ca, atunci când sunt singuri acasă, să nu deschidă uşa de
acces în locuinţă persoanelor străine care spun că sunt trimişi de părinţi pentru a
le da diverse obiecte!

- Trebuie lăsat la vecini de încredere un număr de telefon unde puteţi fi găsit.
Este de evitat oferirea de informaţii despre vecini persoanelor necunoscute.

- Sumele mari de bani nu se ţin în casă, neasigurate. Nu e bine de lăsat impre-
sia deţinerii acestor sume sau a unor  bijuterii de valoare. La plecare se închid
bine toate căile de acces în casă. Este bine ca locuinţa să fie asigurată cu un sis-
tem de alarmă cu senzori perimetrali.

- Dacă totuşi spargerea are loc trebuie sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi
trebuie aşteptată sosirea poliţistilor. În acest timp nu trebuie atins nici un obiect din
locuinţă şi din apropierea ei. Nu este permis accesul altor persoane în încăpere
(vecini, rude, cunoştinţe). 

Agent șef adjunct de poliție
Alin CÎRNARIU

Sfaturi utile pentru 
a preveni furturile 

din locuință!

Comuna Becicherecu Mic organizează licitația publică în vederea vân-
zării terenului extravilan înscris în CF nr. 403711, nr. cad. 403711, cu
suprafața de 81.000 mp. Prețul de pornire al licitației este 240.116 lei TVA
inclus. 

Licitația va avea loc joi 13.07.2017, ora 10, la sediul comunei Beciche-
recu Mic, str. Calea Banatului, nr. 9, jud. Timiș. Caietul de sarcini și
documentația licitației pot fi consultate la secretariatul comunei Beci-
cherecu Mic, tel 0256378501.

Comuna Becicherecu Mic organizează licitația publică în vederea vân-
zării terenului extravilan înscris în CF nr. 403718, nr. cad. 403718, cu
suprafața de 48.000 mp. Prețul de pornire al licitației este 160.422 lei TVA
inclus. 

Licitația va avea loc joi 13.07.2017, ora 10, la sediul comunei Beciche-
recu Mic, str. Calea Banatului, nr. 9, jud. Timiș. Caietul de sarcini și
documentația licitației pot fi consultate la secretariatul comunei Beci-
cherecu Mic, tel 0256378501.
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Elevii clasei a VIII-a: Camelia Avrămuț, Leonardo Bach, Emanuela Băicoianu, David Bențan, Petru Cîtu, Adina Coricovac, Tabita Costan,
Ionuț Cucură, Andreea Dedar, Paula Diaconu, Robert Enachi, Dariana Han, Cristian Hornar, Paula Ianc, Denisa Iancu, Beniamin Muller, 
Adelina Necker, Alexandru Noja, Daniel Onofrei, Aura Pătrașcu, Bianca Peniuc, Marta Pop-Tărău, Cristinne Rusu, Laura Salcu, Luis Simon,
Ciprian Sterpu, Corina Stoica-Cotoș, Narcisa Șulic, Rebeca Tărău-Pop.

Cadrele didactice ale clasei a VIII-a: diriginte prof. Carina Jigmond, director prof. Delia Cian, prof. Sonia Szabo, prof. Eugenia Schwab, 
prof. Mihaela Crăciunescu, prof. Viorel Macovei, prof. Luminița Safta, prof. Luminița Cojocaru, prof. Lăcrămioara Tecar, prof. Lidia Ciobanu,
prof. Emanuela Hojda, prof. Carmen Tărău-Pop.

„Ce vrei să te faci când vei creşte?”. Cele-
bra întrebare ce ne era adresată atunci când
eram copii are rezonanţă cu atât mai mare
pentru cei care, în momentul de faţă, se află în
faţa unui început de drum şi alegerea acestuia
este dificilă. În condiţiile în care eşti pasionat
de automobile, de cum funcţionează sau cum
arată acestea, te aşteptăm la Liceul Auto, liceu
cu o tradiţie de peste 40 ani în domeniu.

De ce ai alege Liceul Auto? Îţi arătăm în
continuare câteva argumente, care îţi vor
uşura luarea deciziei corecte:

- Vei învăţa într-o şcoală europeană, cu
peste 30 săli de clasă şi laboratoare dotate
corespunzător.

- Vei face practica de specialitate în service-uri
auto, cu care şcoala are încheiate parteneriate de co-
laborare.

- Vei obține carnet de șofer, categoria B, GRATUIT.
- Vei participa la stagii de pregătire practică în ţări

din Europa: peste 100 elevi ai şcolii au beneficiat de
astfel de granturi în Germania, Irlanda sau Marea Bri-
tanie.

- Vei putea opta pentru liceu cu profil tehnic (dome-
niul mecanic sau electric) după care poţi să urmezi o
facultate de profil la Universitatea Politehnica din
Timişoara (ne mândrim cu peste 1.500 foşti elevi, care
acum sunt ingineri în diferite întreprinderi sau 
service-uri din ţară sau străinătate). Opţiunea ta se
poate îndrepta şi spre şcoala profesională, cu profil
tehnic, domeniul mecanic, unde vei face trei ani, apoi
vei putea să te angajezi în câmpul muncii sau să-ţi
continui studiile liceale. Fiecare elev de la şcoala
profesională care are puţine absenţe şi media 10 la
purtare poate beneficia de o bursă profesională în 
valoare de 200 lei pe lună.

- Vei putea locui în internatul şcolii care dispune de

peste 60 locuri de cazare, dotate corespunzător, fiind
în permanenţă ajutat de domnii pedagogi.

- Vei putea beneficia de dotările sălii de sport şi ale
terenului de fotbal amenajat cu nocturnă şi suport sin-
tetic, unde îţi vei desfăşura orele de sport, vei putea
participa la competiţii sportive sau îţi vei putea pe-
trece timpul liber dacă eşti elev care locuieşti în in-
ternatul şcolii.

- Dacă vei avea nevoie de sprijin şi nu vei putea dis-
cuta problema ta cu oricine, îţi stă la dispoziţie
doamna psiholog, în ambianţa plăcută a unui cabinet
de specialitate, pentru a te putea înţelege pe tine, dar
şi pe cei din jurul tău.

- Vei putea beneficia de sprijinul a 32 profesori de
cultura generală, 27 profesori care îţi vor desluşi
tainele disciplinelor de specialitate, 13 maiştrii de 
atelier, 3 instructori auto. 

Colectivul de cadre didactice este bine pregătit pro-
fesional: avem 4 profesori care au titlul de doctor în
specialitate, peste 60% dintre profesori au gradul I,
peste 30% au gradul II, restul având definitivatul sau
sunt debutanţi. Peste 80% din profesorii şcolii sunt
cadre didactice titulare. Din dorinţa de

autoperfecţionare, cea mai mare parte dintre
dascălii şcolii participă, an de an, la cursuri de
formare şi pregătire, oferite atât de instituţii de
învăţământ superior, cât şi de foruri care oferă
formare sau proiecte europene, cu componentă
de formare a profesorilor.

- Vei avea oportunitatea să participi la
proiecte educative extraşcolare unde să-ţi
dezvolţi abilităţile de comunicare, de muncă 
în echipă sau practice. Poţi face parte din Con-
siliul elevilor şcolii.

Pentru anul şcolar 2017-2018 oferim:
Clasa a IX-a cursuri de zi:
28 locuri - calificarea tehnician mecanic de

între ți nere și reparații
28 locuri - calificarea tehnician  transporturi

Învățământ profesional cu durata de 3 ani:
Clasa a IX a - mecanic auto - 56 locuri

Cursuri serale: 
Clasa a IX-a - 28 locuri - tehnician electrotehnist
Clasa a XI-a - 28 locuri - tehnician mecanic de 

în treținere și reparații
Clasa I M  - maistru electromecanic -  28  locuri

A doua șansă - o clasă (persoane peste 18 ani care
nu au finalizat studiile gimnaziale).

Ne găsești în Timișoara, pe str. Ardealului, nr. 1
și la telefon 0256221671.

prof. Simona Ecaterina BEJAN, 
director al Liceului Tehnologic 
Transporturi Auto Timişoara,
prof. Valentina URECHIATU, 

director adjunct al Liceului Tehnologic 
Transporturi Auto Timişoara

LLiicceeuull AAuuttoo ppooaattee ffii şşii şşccooaallaa ttaa!!
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Octavian Chisăliță, Vianu, cum îl cunoaște toată
lumea în Becicherecu Mic, este unul dintre cei mai
păcimași pescari din localitate. Încă din copilărie, nu
a cunoscut decât un hobby, acesta fiind pescuitul. L-a
practicat, se poate spune, o viață de om, dar și acum,
când a ajuns la vârsta deplinei maturități, se bucură de
o ieșire pe baltă ori, pasiunea sa cea mare, din câte ne-
am dat seama, la Dunăre. Despre pescuit, în principal,
am stat de vorbă cu Octavian Chisăliță, dar, povestind,
am aflat și istorii foarte interesante despre Beciche-
recu Mic de altădată.

Octavian Chisăliță s-a născut în Becicherecu Mic
în 24 ianuarie 1951 și de pe la vârsta de 9 ani a înce-
put să pescuiască. Pasiunea pentru pescuit a moștenit-
o de la tatăl său, numai că acesta nu pescuia la undiță,
ci cu plasa, cu vârșe. „Îmi aduc aminte, începe poves-
tea Octavian Chisăliță, când eram copil se găsea pește
și în canalele de pe stradă, din fața caselor, pe șanțuri.
Oriunde era apă, era și pește. Atât de mult pește era.
De aceea și halta se numește Pescărețul Mic. Când
eram mic, prindeam pește cu acul de gămălie, cu ață
și cu dop de plută. Nu aveam scule profesionale.
Aveam un băț cu care pescuiam. Râme se găseau din
belșug. Pe vremuri erau multe vaci, oi, mulți porci pe
la mai toate casele, așa că aveam râme pentru mo-
meală oriunde voiam. Când aveam 9 ani, era un vâ-
nător, nea Jan, care făcea controlul și la pescari. Când
ne-a prins, ne-a rupt bețele, iar atunci tata, fie iertat, s-
a enervat, s-a dus la el și i-a cerut să-mi facă permis.
În vremea respectivă, costa 20-25 de lei. De atunci,
am mers liniștit la pescuit. Nu ne mai rupea bețele,
adică impropriu spus bețe, că aveam o trestie, care se
găsea peste tot. Mergeam la pescuit, după cum am
spus, de copii. Mergeam pe Ierul nostru și pe canalul
Râtului; aici prindeam cel mai mult pește. Dar prin-
deam peste tot, în general. Nu era zi să nu prindem
două-trei kilograme de somn american, caras, cara-
cudă - care e pe cale de dispariție și e ocrotită de lege
- lin, care este și el ocrotit, babușcă, știucă”.

Octavian Chisăliță este membru în Consiliul Di-
rector al Asociației Pescarilor Amatori din Timișoara.
Asociația nu are caracter sportiv, pentru că, dacă ar fi
așa, ar trebui să fie afiliată și Ministerului Sportului.
„Dar, pentru că în cadrul asociației nu există pescari
care să participe la concursuri pe lacuri, care costă
bani mulți și la care participă doar cei ca Ion Țiriac și
gașca lui, am hotărât într-o ședință de consiliu să ne
schimbăm statutul și denumirea în Asociația Pescari-
lor Amatori. Avem în vedere și asocierea cu vânătorii,
pentru că și noi, și ei suntem puțini, iar împreună poate
vom fi mai puternici”, spune Octavian Chisăliță. Așa,
ar rezulta Asociația Pescarilor și Vânătorilor Amatori.
În Timiș sunt mai multe asociații de pescari.
„Asociația noastră, până la ultima ședință, numără în
jur de 3.000 de membri. O altă asociație, «Banatul»,
concurenta noastră, are și ea în jur de 2-3.000 de pes-
cari. Numai în Timișoara sunt trei asociații ale pesca-
rilor. Sunt asociații care au făcut un protocol,
împreună cu noi, pentru a putea și membrii lor să pes-
cuiască în apele noastre. Acum, apele se licitează. Se
face un proiect cu apele pe care le soliciți și le plătești,
iar directorul asociației îl trimite la București, la
Asociația Națională de Pescuit și Acvacultură
(ANPA), care aparține de Ministerul Agriculturii. Se
fac apoi diferite protocoale, pentru Dunăre, pentru
Mureș. Ei pescuiesc în zona noastră, noi pescuim în
zona lor”.

Atingem, inevitabil, și atât de discutatul subiect al
poveștilor pescărești. „Întotdeauna, peștele pe care îl
scapi este cel mai mare”, spune Octavian Chisăliță.
„Numai că eu l-am prins, nu l-am scăpat. Am prins,
pe Mureș, un som de 32 de kilograme. Asta când eram
deja pescar cu patalama (și, ca să nu existe dubii, pu-
blicăm și fotografia cu «monstrul» de pe Mureș). Am
mai prins somni și de 20 de kilograme”. 

Pescarul nostru și-a încercat norocul peste tot: pe
Mureș, Timiș, Dunăre, Bega, chiar și la unguri a fost

la pescuit. După cum ne spune: „Am participat la con-
cursuri organizate de asociația noastră, am și arbitrat
concursuri, cum ar fi, de exemplu, Cupa Lacurilor
Timișene, care s-a ținut o dată și la Becicherecu Mic,
la bălțile domnului Raimond-Ovidiu Rusu, cu acordul
acestuia. Am avut, ca asociație, în concesiune și fos-
tul Ștrand al Tineretului din Timișoara, pe care l-am
populat și unde mai țineam concursuri. În asociație
sunt consilier de vreo 15-20 de ani. Eu și cu Păușan,
de la Deta, am rămas cei mai vechi, foarte mulți din-
tre consilierii de la început trecând la cele veșnice”.

Îl întrebăm pe Octavian Chisăliță cu ce se deplasa
spre locurile de pescuit: „Prima dată am mers cu mo-
toreta, apoi cu motocicleta și după aceea cu mașina”.

Întrebarea care vine firesc: costă mult echipamen-
tele pentru pescuit? „Depinde la ce te pretezi, la ce
pretenții ai, vine răspunsul. De exemplu, eu am vreo
20 de bețe de pescuit, toate profesionale. Nu mai

merge cu trestia. Acum, eu știu?, poate și peștele are
pretenții să te vadă cu o undiță profesională. Dar, ca să
răspund la întrebare, echipamentul costă... Totul costă:
cârligele, firele, momelile. Și apropo de momeli,
peștele din zona noastră preferă boabele de porumb,
râme negre și roșii, kukatz, mămăligă. De exemplu, în
această perioadă, pe Mureș, când se coc prunele, aces-
tea pică în apă și peștii se hrănesc cu ele. Atunci, noi,
pescarii, dăm cu corcodușe și cu prune la crap, de
exemplu. Crap am prins la 4-5 kilograme,  iar pe Sur-
duc, la 8 kilograme. La Svinița, pe Dunăre, în județul
Mehedinți, am prins somn de 8,5 kilograme.
Preferința mea de a merge la pescuit este în zona Liub-
cova, pe Clisură, în Caraș Severin, pe terenul care îi
aparținea lui Antonie Iorgovan, cel care a creat
Constituția postdecembristă. Înainte mergeam mai des
la pescuit, acum, dacă merg de trei-patru ori pe an.
Chiar dacă merg mai rar, nu am renunțat la instru-
mentele de pescuit. Am o magazie numai cu scule
pentru pescuit...”.

Care sunt posibilitățile, în Becicherecu Mic, pentru
a putea pescui? „Dacă ne referim la apele curgătoare,
singura variantă rămâne Ierul. Aici se poate prinde
babușcă, caras, știucă și foarte rar lin - care trebuie eli-
berat, caracuda a dispărut de tot. În mâl, se mai găsește
și țipar. Acesta, de exemplu, îl folosim ca momeală la
somn, pe Mureș sau la Dunăre. Despre pescuit, în ge-
neral, pot spune că, în urmă cu cinci ani, se prindea
mai bine pește, pe apele noastre. Acum, pe Dunăre, se
prinde mai mult caras. Aici, se încheie prohibiția cu
15 zile înainte de a se încheia pe celelalte ape”.

Octavian Chisăliță a militat ca și pescarii amatori,
nu doar cei industriali, să poată pescui și noaptea.
Legea a fost într-un final modificată, astfel că pesca-
rii amatori pot pescui atât ziua, cât și noaptea. „Acum
avem voie să pescuim cu patru bețe a câte două câr-
lige. Înainte aveam voie cu două bețe a câte două câr-
lige. După regulament, poți prinde cinci kilograme de
pește pe zi, cu excepția trofeului, care se lua indife-
rent de greutate. 

Au fost perioade când prindeam mai bine noaptea și
peștii erau mai mari. Am, pentru pescuitul nocturn, di-
ferite dispozitive de alarmare, care mă anunță dacă s-
a prins sau nu ceva în cârlig. Pe Dunăre, când se rupe
iarba, de exemplu, și îți ia firele, piuie bățul de te spe-
rii că e vreun pește mare, dar când colo e un smoc de
iarbă”.

Ca orice pescar, Octavian Chisăliță are o sumedenie
de povești, deși se lasă mai greu la vorbă. De exemplu,
într-o noapte a adormit, iar când s-a trezit, îi lipsea un
băț... Nu știe nici acum dacă vreun pește i-a luat undița
ori vreun „vizitator” nocturn. Altădată, stătea și trei
zile și nu prindea nici măcar un pește, dar în a patra zi
recupera tot ce pierduse, să zicem așa, în zilele ante-
rioare. „Prindeam cinci-șase kilograme de crap, caras,
somn. În pescuit, nici o zi nu este ca și cealaltă. 
Într-o zi merge foarte bine, în cealaltă - deloc. 

La Dunăre sau la Mureș nu este de plecat pentru o
singură zi, trebuie să stai cel puțin două-trei zile. E
noroc chior să pleci pentru o zi și să vii cu pește. Acest
lucru e valabil și pentru Bega sau Timiș. Tot la capi-
tolul întâmplări, eram pe Mureș, râu care atrage norii
și plouă des, după o astfel de ploaie, nu am mai putut
să ieșim cu mașinile din locul pe care ni l-am ales.
Atunci, trebuia să găsim un tractor sau împingeam noi
mașinile, prin băltoace și noroaie. În schimb, la Du-
năre nu e cazul să rămâi împotmolit, pentru că acolo
este pietriș și asfalt pe toată Clisura”.

Poveștile ar continua, însă spațiul tipografic este li-
mitat. Suntem siguri că foarte mulți dintre dumnea-
voastră, cei care îl știți pe Octavian Chisăliță,
cunoașteți cel puțin o parte dintre ele. Veți avea prile-
jul să vă reîntâlniți cu el în luna august, când, după
tradiție, se organizează Cupa Rugii la pescuit sportiv,
pe balta Bujorul.

Anton BORBELY
Petru Vasile TOMOIAGĂ

PPoovveeșșttii ppeessccăărreeșșttii aaddeevvăărraattee
ccuu OOccttaavviiaann CChhiissăălliițțăă,, VViiaannuu
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Făinarea roșiilor
Pe faţa superioară frunzele prezintă la început pete

de decolorare (gălbui) care se pot uni în condiţii fa-

vorabile dezvoltării bolii. Pe faţa inferioară a limbului,
în dreptul petelor, se formează o pâslă fină, cenuşie
albicioasă, care în timp devine prăfoasă şi presărată
cu puncte brune - negricioase. Din cauza atacului, are
loc îngălbenirea şi uscarea frunzelor în totalitate,
fructele de pe plantele puternic atacate rămân mai mici
şi nu se dezvoltă normal. În cursul vegetației, sporii
sunt purtați de vânt, iar picăturile de ploaie sau apă
din irigare asigură răspândirea ciupercii.

Ciuperca produce pagube mai mari în culturile din
spaţiile protejate, unde evoluţia sa este favorizată de
temperaturile cuprinse între 18-24 C şi umiditatea de
70-82%.

Pentru prevenirea făinării se recomandă adunarea res-
turilor vegetale și arderea lor, precum și  rotația culturilor.

Plante gazdă pentru ciuperca ce produce făinarea
sunt: vinetele, ardeii, anghinarea, bostănoase.

Combatere: tratamente foliare alternative cu Antra-
col 70 WP, Dithane M45, Captadin, Topsin M 70 WP,
Folpan.

Pătarea brună a frunzelor
de tomate sau alternarioza

Plantele pot fi atacate în toate fazele de dezvoltare.
În răsadniță atacul se manifestă prin pete alungite, cu
aspect neregulat, brun închis care cuprind partea
bazală a tulpinii de jur-împrejur, simptom caracteris-
tic denumit și putregaiul în formă de guler. Cea mai
frecventă formă de atac se constată pe frunzele bazale

sub forma unor pete izolate, circulare, brune, concen-
trice.

Când numărul petelor se mărește, acestea se unesc,
iar frunzele se usucă. Pe tulpini, pețioluri și pedunculi
apar pete ovoidale concentrice brun-negricioase.

Infecțiile pe fructe se manifestă prin pete mici, de
formă circulară, adâncite, mai frecvente în jurul pe-
duncului. Ulterior acestea devin negricioase, lucioase
și prezintă zonarea concentrică specifică atacului aces-
tui agent patogen. La suprafața tesuturilor atacate apar
fructificațiile ciupercii.

Plante atacate: ardei, cartof, morcov, păstârnac,
pătrunjel, pepene, tomate.

Combatere chimică: Polyram Df, Ortiva 250 SC,
Score 250 EC, Bravo 500 Sc, Dithane M45, Zeama Bor-
deleza, Rovral 500 Sc Funguran Oh, Aliette Wg 80.

Tratamentele pentru alternarioză se aplică la in-
terval de 7-10 zile alternând funcicide preventive
cu cele curative.

Septorioza sau pătarea
albă a frunzelor de roșii
Boala apare în special pe frunze, din stadiul de

răsad, până la maturitate. Apar pete mici, brune, cu
centru albicios, presărat cu punctișoare brune-negri-
cioase, delimitate de un inel brun. Atacul duce la o de-
foliere prematură a plantei. Sunt afectate și alte specii
precum: leuștean, pătrunjel, țelină.

Septoria se transmite de la an la
an, prin sporii rămași în resturile
plantelor bolnave. Septorioza este
o boală asociată adesea cu
deficiențe fiziologice de dez-
voltare a plantelor, cel mai adesea
sunt atacate plantele insuficient
dezvoltate, cele cultivate pe soluri
argiloase, nefertilizate corespun -
zător, sau plantele slăbite de atacul
unor dăunători. Condiții care
favorizează apariția septoriozei
sunt ploile abundente sau ceața
persistentă.

Măsuri de protecție și com-
batere: Rotația culturilor (2-3
ani), igiena culturală, arătura
adâncă, folosirea de material
sănătos, tratamente pe vegetație cu produse recoman-
date de specialiști. Ca și combatere chimică se folos-
esc următoarele fungicide: Zeamă Bordeleză, Dithane
M45, Topsin M70, Bravo 500SC, Ridomil Gold Mz.

Cum se
identifică

vizual lipsa de
nutrienți?

Din fericire, plantele ne sunt
„de ajutor”, astfel încât orice fel
de simptome de deficienţă
nutrienţi ne arată pe frunze sau
pe alte părți ale lor, aşa cum este
cazul şi cu bolile. Pozitiv este că,
dacă identificăm în mod corect
problema, suntem capabili să
tratăm plantele rapid și eficient.
Negativ este faptul că deja în
cursul fazei inițiale – imediat
cum apar simptomele – poate

provoca daune. Semnele vizuale sunt: dezvoltarea
lentă a zonei de rădăcină, tulpini și frunze, cloroza
(îngălbenirea) sau necroza diferitelor părți ale unei
plante. Dacă simptomele sunt comune și caracteris-

tice, aceasta ne va ajuta să rezolvăm problema cu puţin
efort. Din fericire, cele mai multe simptome vor fi re-
flectate pe frunze. Simptomele observate pe rădăcini
nu sunt atât de ușor de văzut. Este necesar să se ia o
probă din solul din jurul rădăcinii și analizat.

Simptome specifice 
de deficit de diverse 

elemente
Azot (N) – azotul este elementul de lipsa căruia

suferă solul (în special solul nisipos) cel mai des.
Planta are o culoare verde deschis, frunzele inferioare
la rândul lor, de obicei, sunt de culoare galbenă și se
usucă.

Fosfor (P) – după azot este al doilea element cel mai
frecvent care lipseşte din sol. Acesta este adesea strâns
legat în sol și indisponibil pentru plante. În absența sa,
plantele sunt de culoare verde închis (spre deosebire de
cele unde lipseşte azotul), frunzele și marginile sunt de
culoare roșu și violet. Plantele pot fi pipernicite, dez-
voltarea plantelor tinere este mult mai lentă.

Potasiu (K) – după azot și fosfor este al treilea 
element cel mai frecvent care lipseşte. 

De aceea, toate îngrășămintele sunt menționate
conform acestor trei elemente de bază (NPK).
Plantele, în lipsă de potasiu, sunt sensibile la lipsa de
apă și temperaturi ridicate. Pe frunzele mai mari
bătrâne poate să apară necroza.

Sulf (S) – sulful este de obicei prezent în sol în can-
titate suficientă, astfel încât lipsa lui este destul de rar.
Cu toate acestea, în cazul în care există, frunzele mai
mari (bătrâne) vor dispărea, iar pe capetele de tulpini
tinere poate apărea cloroza observabil.

Magneziu (Mg) – primul simptom este, de obicei,
cloroză pe frunze mai mari, dar, în acest caz, este
vorba de cloroza între vene sau dungi galbene.
Deficiența de magneziu nu afectează dezvoltarea
plantelor în sine.

Fier (Fe) – apare cloroza între vene, similar cu
magneziul, dar în acest caz vor fi afectate primele

frunze tinere. În mai multe cazuri s-a observat 
colorarea în galben a venelor. În cazurile severe apar
pe frunzele tinere și spoturi. 

Dacă apare lipsa suspectată de fier, magneziu si
mangan, cea mai bună soluție este de a efectua o
analiză a solului pentru a determina în mod clar ce el-
emente lipsesc.

Zinc (Zn) – deficitul de zinc uneori se manifestă în
creşterea redusă a tulpinii; plantele au adesea frunze
mai mici. Marginea frunzelor poate fi distorsionată.

Cupru (Cu) – lipsa acestui element este extrem de
rar, deoarece plantele au nevoie de foarte puţin. Dacă
deja apare deficitul, principalele simptome sunt tulpini
de culoare verde închis și, cel mai des, formă
deformată a acestora, de multe ori răsucite.

Molibden (Mo) – deficiența este, de asemenea, ex-
trem de rară, simptomele sunt cloroza între venele de
frunze mari și tulpini secundare, care afectează treptat
tulpini tinere. Tulpinile tinere sunt deformate și, ulte-
rior, o să moară.

Bor (B) – observarea simptomei de deficit poate lua
un timp îndelungat, deoarece pe plantă apare încet.
Deficiența provoacă distrugerea ţesuturilor interne de
plante și se manifestă prin deformarea tulpinii şi
rădăcinii. O analiză la sol în acest caz este foarte
necesară.

Pagină realizată de 
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

RRooșșiiiillee
((ppaarrtteeaa IIII--aa))
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
iulie-august

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.

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

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

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

Citire contor (metri cubi apă)..............................................

Semnătura

Starea civilă

În ultima vreme au plecat dintre noi
Ardelean Ioan (55 de ani)
Negrea Maria (94 de ani)

Marinescu Gheorghe (95 de ani)
Gruia Adal Ziza (60 de ani)

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

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

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 anunţ gratuit
Textul anunţului:..........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

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

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

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

Semnătura

Colegiul de redacţie

Fondator: 
Raimond Ovidiu RUSU

Redactor-şef: 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
Anton BORBELY

Redactori:   
Sfetlana CHISĂR, 
Marinela BOBEŞ,

Lazăr POMORIŞAŢ 
Publicaţie editată de Primăria şi
Consiliul Local Becicherecu Mic
Tipărit la Tipo Media Timișoara

ISSN 2360-2724

Şi-au unit destinele
Narcis-Ioan Onuț 

cu Liliana-Sorina Zamfir

Casă de piatră!

- 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

Mica publicitate
Vând scaun cu măsuță, nefolosit, pentru masa

copiilor mici. Preț: 200 RON. Tel: 0765-632.195.
Vând grătar mare, cu greutăți - 250 kg. Tel:

0765-632.195.
Vând teren intravilan, 1.496 mp, pe Strada

Sârbească nr. 326. Tel: 0723-698.843 sau
004915166233155.

Vând țiglă în stare bună, 40 de bani bucata.
Tel: 0256-378.471.

Vând albine pe rame Dadant 1/1 și miere
de albine. Tel: 0724-961.503.

Vând moară de măcinat porumb, plus com-
presor, toate la 220V. Tel: 0256-378.623.

Vând teren, 1.300 mp, pe strada Sârbească
nr. 26. Tel: 0762-200.547.

Vând boia de casă, calitate foarte bună, cu

70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau  0740-
994.593.

Electrician, execut instalații electrice de la
A la Z, depuneri acte Enel pentru branșare etc.
Tel: 0721-411.895.

Vând pat de spital cu mânere de ridicare și
coborâre, margini care se ridică, bară de
prindere deasupra. Tel: 0256-378.680.

Vând Paulownia. Tel: 0722-768.460.
Angajăm personal tinichigerie și vopsito-

rie, cu sau fără experiență. Pachet salarial
atractiv. Tel: 0756-370.104.

Vând teren intravilan 1.496 mp, strada
Sârbească nr. 326A. Tel: 004915166233155.

Vând casă două camere și grădină aproximativ
750 mp, curte, pomi, vie etc. Tel: 0757-232.318.

55

Începând cu data de 16 februa-
rie 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 comer cializează îngrăşăminte,
insecticide, erbicide, fungicide, tra-
 tamente seminţe, seminţe legume şi
flori, cereale, folie solar şi tip agril,
instalaţii de irigat, unelte agricole,
concentrat păsări / purcei / iepuri /

miei, pui găină / raţă / curcă / gâscă etc.
Prin specialist drd. ing. Vasile Andraş-Sauca, fitofarmacia oferă consultanţă

agricolă gratuită şi plan de tratamente.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721-957.726.

PFA Barabaș Costică
Ofertă operațiuni (tel. 0721-005.971)

• Curățat coș orificiu canal de
gaz/lemne - 15 lei/mc

• Curățat coș cu cuiburi - 25 lei/mc
• Curățat coș centrală termică - 40

lei/mc
• Rostuit și liniat cu oxid pe exteri-

orul sobei - 100 lei/buc
• Montat ușițe de protecție coș de

fum - 100 lei/buc
• Montat plasă pe coș de fum - 200

lei/buc
• Fixare ușă de serviciu - 30 lei/buc
• Schimbare grătar sobar - 25

lei/buc
• Demontat și montat sobă normală

de teracotă - 800 lei/buc
• Demontat și montat sobă dublă

de teracotă - 1.500 lei/buc
• Desfundat sobă de teracotă - 200

lei/buc

Sergiu Hornar, execut servicii:

Brutăria SC Tri-Sarca SRL cu sediul în Becicherecu Mic nr. 13A
angajează muncitor necalificat pentru postul de brutar.

Program flexibil și salariu atractiv. 
Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție între orele 8-15, 

de luni până vineri, la tel. 0721-322.828.

Doriți să deveniți AGENT DE SECURITATE?
Adresați-vă la telefon 0727-357.445, prof. Dumitru Prohap.
Este nevoie de următoarele documente:
- copie C.I. (B.I.);
- certificat absolvire 9 clase;
- cazier judiciar;
- adeverință medicală (de la medicul de familie).
Suma necesară: 300 RON.
Pot participa bărbați și femei, cu vârsta cuprinsă între 18-60 de ani.

Te ajutăm să ÎȚI GĂSEȘTI UN LOC DE MUNCĂ unde să 
ÎȚI FACI EXPERIENŢĂ şi să EVOLUEZI în carieră!

BUSINESS SHIELD angajează pentru clienții săi: OPERATORI PRODUCȚIE,
OPERATORI CALITATE, STIVUITORIȘTI, TEHNICIENI CALITATE, 

INGINERI CALITATE
Persoană de contact: Camelia Săvoiu, telefon: 0748 889 262, 

adresa e-mail: camelia.savoiu@business-shield.ro
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Epigrame 
de Petru Chira
Formă şi conţinut

Privind la claia lui, enormă,
Văd conţinutul fără formă,
Iar dedesubt, e cunoscut,
Stă forma fără conţinut!

În tramvai
Îmi zice unul: - Fiţi amabil!
Şi avansaţi, de s-ar putea.
- Aş avansa, indiscutabil,

De-ar fi de-acord şi şefa mea.

Unui semidoct
L-a părăsit subit norocul
Şi azi resimte handicapul:
Îl doare de o vreme locul

Unde se crede că-i e capul.

♣ Există un singur lucru mai rău pe lume decât a fi subiect de discuții -
acela de a nu discuta decât despre tine.

♣ Câteodată, numai pierzând pe cei pe care-i iubim, simțim cât ne sunt de
dragi.

♣ Cei ce răstoarnă un tren cred întotdeauna că pot sta pe capătul celălalt.
(N. IORGA)

♣ Nu e vorba să citești mult, ci să citești cu folos. (GRECIA ANTICĂ)
♣ E mai ușor să dai sfaturi decât să ajuți.
♣ Degeaba și-a luat limuzină. Limbajul de birjar a rămas. (GORAN

MRACHICI)
♣ Pentru pesimist, fiecare floare e o buruiană.
♣ Obrăznicia nu este ghinionul omului, ci pacostea lui.
♣ Folclorul este strămoșul oricărei culturi.
♣ Multor femei le place să le ghicești ce se vor, nu ce sunt.
♣ Dragostea nu este repartizată pe vârste.

♣ Iubirea care nu suportă confruntarea cu realitatea nu e sinceră.
♣ Când pentru nenorocirea patimilor altora ne bucurăm, o, ce slăbiciune

și ce nedreptate. (D. ȚICHINDEAL)
♣ Numai o muiere cinstită este în lume și fiecare bărbat zice că el o are.
♣ Dacă tovarășul tău de drum se grăbește, atunci nu-ți e tovarăș. (PER-

SIA)
♣ Tragem adesea mai mult folos din greșelile noastre decât din faptele

frumoase. (FRANȚA)
♣ Un om care vindecă oameni face cât o sumă de oameni. (HOMER)

„SAVANT CU CARTEA-N MÂNĂ” (Lat. „Doctus cum libro”) - Ex-
presie prin care sunt ironizați cei care nu exprimă idei și păreri proprii, ci se
erijează în învățați folosind emfatic ceea ce au cules din diferite cărți și au
memorat papagalicește. Un bucher care face paradă de erudiție; sau un
ciatoman înveterat este un „doctus cum libro”.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…
Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ
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Săritura calului
MIȘCÂND CALUL DUPĂ REGULA ȘAHULUI, AFLAȚI TEXTUL UNUI PROVERB.
MUTAREA ÎNCEPE DIN CĂSUȚA HAȘURATĂ.
„Ploaia de mai...”
(Rezolvarea jocului, în numărul viitor)

Întocmit de Lazăr POMORIȘAȚ

Rezolvarea jocului din luna aprilie 2017:
„Dumnezeu dă, Dumnezeu ia”

S-a tras cortina peste sezonul fotbalistic 2016-2017,
iar la Becicherecu Mic se poate sărbătorii. Aceasta
pentru că echipele reprezentative ale clubului, cele de
seniori și senioare, au promovat în eșaloanele supe-
rioare. Astfel, de la anul, la Becicherecu Mic se va

vedea fotbal de prim eșalon, pentru că fetele au pro-
movat în Superligă, acolo unde vor avea prilejul să se
dueleze cu conjudețeana CFR Timișoara, una dintre
cele mai bune echipe din țară.

La capătul meciului de la Iecea Mare, din ultima
etapă, ACS Fortuna Becicherecu Mic, echipa de
băieți, a reușit promovarea în Campionatul Județean.
Ultimul joc, care oricum nu mai conta, s-a încheiat la
egalitate, 1-1, iar Fortuna a terminat en-fanfare actuala
ediție de campionat. Mai mult, în cele 20 de meciuri
disputate, Fortuna a reușit 17 victorii și două rezultate
de egalitate, fiind înfrântă o singură dată. O asemenea
linie de clasament nu putea fi completată decât de go-
laveraj, unul extraordinar: 101 goluri marcate și doar
19 primite.

Echipa de juniori a clubului a încheiat sezonul pe
locul IV, iar echipa a doua a Fortunei, care evoluează
în Campionatul Municipal Timișoara, a terminat pe

locul VII.
Felicitări antrenorilor, jucătorilor, autorităților lo-

cale și tuturor celor care susțin fenomentul fotbalistic
din Becicherecu Mic!

Anton BORBELY

Bilanț extraordinar al clubului Fortuna Becicherecu Mic

FFeetteellee,, pprroommoovvaarree îînn SSuuppeerrlliiggăă!!
BBăăiieețțiiii,, pprroommoovvaarree îînn LLiiggaa aa VV--aa


