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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

Pomi fructiferi gratuiți din partea 
primarului Raimond-Ovidiu Rusu

Pentru al șaselea an conse-
cutiv, primarul comunei 
Becicherecu Mic, Raimond-
Ovidiu Rusu, oferă în mod
gratuit câte doi pomi fructi-
feri pentru fiecare gospodărie
din localitate. Tocmai de
aceea, primarul îi invită pe
cetățenii care sunt la zi cu
plata impozitelor și taxelor
locale la secretariatul
instituției, pentru a completa
talonul cu soiurile dorite de pomi fructiferi. Inițiativa primarului, materializată
în urmă cu șase ani, are menirea nu doar de a înfrumuseța comuna, ci și ca oa-
menii să aibă, în câțiva ani, fructe de cea mai bună calitate. Ultima zi de depu-
nere a taloanelor este vineri, 16 martie 2018, la secretariatul Primăriei.

Având în vedere faptul că natura a început să revină la
viață, o dată cu sosirea primăverii, pentru înfru mu sețarea
comunei noastre, toți cetățenii au obligația de a asigura și
păstra curățenia în fața imobilelor, începând de la cosirea
vegetației și până la colectarea deșeurilor.

Primăria comunei Becicherecu Mic organizează, în-
cepând din 12 martie, o campanie de curățenie la care sunt

așteptați să participe, voluntar, și cetățenii.
Cei care dau dovadă de lipsă de civism și vor fi prinși că

nu păstrează curățenia în localitate vor fi amendați, con-
form regulamentului.

Curățenia comunei noastre depinde de noi toți!
Adrian-Silviu GHERASIM,

viceprimarul comunei Becicherecu Mic

As vrea ca acest mărţişor, împreună cu primii ghiocei și primele 
rândunele care vestesc regenerarea naturii, să 8e și un simbol al
înălţării su9etelor noastre. Această primăvară le aducă tuturor 
femeilor din comuna Becicherecu Mic noi speranţe și pace în

su9et, gingăşie și dragoste, putere și multe realizări.

La mulţi ani!
Raimond-Ovidiu RUSU, primarul comunei Becicherecu Mic

Viceprimarul Adrian-Silviu Gherasim 
şi consilierii locali Bianca-Florica Manea, Lucian-Grigore Cristea, 

Gheorghe Mușat, Luminița Cojocaru, Emanuel Moroti, Karin
Lauer, Emilia Isac, Gavril Iacob, Dan Bărbătaș, Mihail Jager, 

Gheorghe Negrea și Dumitru Prohap le urează tuturor doamnelor
și domnișoarelor 

din comuna Becicherecu Mic un sincer
La mulţi ani! 

şi să aibă parte de o primăvară minunată

Campania de salubrizare „Un mediu curat, o viață
sănătoasă. Spune NU gunoaielor!”

ANUNȚ
În urma licitației pentru

colectarea deșeurilor menajere
la nivel județean, firma
câștigătoare este SC RETIM
ECOLOGIC SA. În comuna
Becicherecu Mic, săp tă mâ na
viitoare va începe campania de
în che iere a contractelor. Aces-
tea se vor face pe fiecare
gospodărie în parte, în funcție
de numărul de persoane.
Prețul serviciului de salu-
brizare este de 2,64 lei + TVA
de persoană pe lună (mai mic
decât prețul perceput până
acum). 

În conformitate cu prevede-
rile art. 26 din Legea 101/2006
privind salubrizarea locali -
tăților, aveți obli gația de a în-
cheia contractul de salubrizare
cu RETIM, în caz contrar se
poate aplica amendă între 500-
1.000 lei, conform art. 30 din
legea mai sus menționată.

Recomandarea autori tă ților
locale este aceea de a se încheia
contracte cu RETIM, care sunt
mai ieftine. În plus, primiți una
sau mai multe pubele, gratuit,
în funcție de solicitări.

ANUNȚ
În perioada du minică, 25

februarie, vineri, 2 martie,
meteorologii au anunțat,
pentru județul Timiș, posi-
bilitatea instituirii de cod
portocaliu, posibil chiar cod
roșu de ger și ninsori. Facem
apel la locuitorii comunei
Becicherecu Mic să ia în se-
rios aceste avertizări și să
acționeze în con secință în
situația în care va 8 foarte
frig și se vor semnala căderi
consistente de zăpadă.
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Întâmpinarea Domnului este prăznuită la
40 de zile de la nașterea Lui Hristos, pe 2 fe-
bruarie. Mântuitorul este dus la Templu de
Fecioara Maria și dreptul Iosif pentru împli-
nirea Legii, care prevedea ca orice întâi năs-
cut de parte bărbătească să fie afierosit lui
Dumnezeu în a 40-a zi de la naștere. În acest
moment se făcea și curățirea mamei. În
Templu sunt întâmpinați de dreptul Simeon
și prorocița Ana. Potrivit Tradiției, dreptul
Simeon a făcut parte din traducătorii Penta-
teuhului din limba ebraica în greacă. În mo-
mentul în care a ajuns la textul „Iată,
Fecioara va lua în pântece și va naște fiu”, a
înlocuit termenul „fecioara” cu „femeie”.
Pentru necredința sa, Dumnezeu i-a făgăduit
că nu o să moară până nu va vedea pe Mesia
născut din Fecioara (Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, reprezintă
așteptarea împlinirii profețiilor. În momen-
tul în care acesta Îl ia în brațe pe Hristos, rostește:
„Acum slobozește (eliberează) pe robul Tău, Stăpâne,
după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mân-
tuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor po-
poarelor, lumina spre descoperirea neamurilor și slava
poporului Tău, Israel” (Luca 2, 29-32). Simeon cere a
fi eliberat nu pentru că era plictisit sau obosit, ci pen-
tru că era împlinit. Din cântările specifice acestei săr-
bători aflăm că el pleacă spre a vesti și morților că Fiul
Lui Dumnezeu S-a întrupat.

Prorocița Ana simbolizează Legea și Prorocii, cele
care se vor împlini în persoana Lui Hristos. 

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost introdusă
la Roma de Papa Gelasiu, în anul 494. Astfel, a fost în-
locuită străvechea sărbătoare păgână a Lupercaliilor,
de la începutul lui februarie, când aveau loc și proce-
siuni în jurul orașului, cu făclii aprinse, în onoarea
zeului Pan, supranumit și Lupercus, adica ucigătorul
lupilor sau ocrotitorul turmelor împotriva lupilor. 

În Răsărit, această sărbătoare s-a introdus în penul-
timul an al domniei împăratului Justin I (526), iar ge-
neralizarea ei s-a făcut în cursul secolului VI,
începând din anul 534, când împăratul Justinian a
schimbat data sărbătorii, de la 14 februarie la 2 fe-
bruarie (40 de zile socotite de la 25 decembrie, noua

dată a sărbătorii Nașterii Domnului).
Întâmpinarea Domnului sau aducerea

Lui spre închinare a rămas ca pildă și la noi,
ca îndatorire a mamelor de a aduce pruncii
la biserică, la patruzeci de zile după naștere,
pentru molifta de curățire a lor și închinarea
pruncilor la sfintele icoane. Mama care a
născut vine în biserica și, în numele fami-
liei, aduce pe noul născut ofrandă lui Dum-
nezeu, închinându-l la altar. 

Preotul însemnează cu semnul sfintei
cruci pe mamă și pe prunc, apoi, punând
epitrahilul și mâna dreaptă pe capul mamei,
după rostirea introducerii liturgice formată
din binecuvântare, rugăciuni începătoare și
tropar (al zilei sau al Întâmpinării Domnu-
lui), citește cele cinci molitfe din Aghiaz-
matar. Mama și pruncul închipuie în acest
moment pe Maica Domnului cu Iisus în
brațe, în templul din Ierusalim. 

În credința populară, ziua de 2 februarie este cu-
noascută sub denumirea de Ziua Ursului. Copiii erau
unși cu grăsime de urs. Prin această practică se credea
că puterea acestui animal era transferată asupra copii-
lor. Bolnavii de „sperietoare” erau tratați în această zi
prin afumare cu păr de urs.

Se credea că, dacă în această zi este soare, ursul iese
din bârlog și, văzându-și umbra, se sperie și se retrage,
prevestind, astfel, prelungirea iernii cu încă șase săp-
tămâni. Dimpotrivă, dacă în această zi cerul este în-
norat, ursul nu-și poate vedea umbra și rămâne afară,
prevestind slăbirea frigului și apropierea primăverii.

ÎÎnnttââmmppiinnaarreeaa DDoommnnuulluuii

În fiecare an, în sâmbăta premergătoare duminicii
Înfricoşătoarei Judecăţi – ziua în care se lasă sec de
carne pentru Postul Sfintelor Paşti, Biserica Ortodoxă
face pomenirea celor trecuţi la cele veşnice. Anul
acesta Moșii de iarnă au fost în 10 februarie. În această
zi, în toate bisericile s-a săvârșit Sfânta Liturghie, ur-
mată de Slujba Parastasului pentru cei adormiţi. Slujbe
de pomenire s-au săvârșit şi în cimitire, la mormintele
celor dragi.

Praznicul Moşilor de iarnă cinsteşte memoria rude-
lor şi prietenilor noştri trecute de ultimul hotar al vie-
ţii pământeşti. Biserica rânduieşte astfel de momente
de reculegere, pentru că nu vede în moarte sfârşitul
existenţei omului. Cuvântul  „moşi” vine de la „stră-
moşi” şi se referă la persoanele trecute la cele veşnice.
Cu apelativul „moşi” sunt numiţi nu doar morţii, ci şi
principalele sărbători ce le sunt consacrate, precum şi
pomenile făcute pentru ei. Din zilele de Moşi amin-
tim: „Moşii de primăvară” (de Macinici), „Moşii de
vară” (sâmbăta dinaintea Rusaliilor), „Moşii de
toamnă” (în prima sâmbătă din luna noiembrie),
„Moşii de iarnă” (sâmbăta dinaintea Duminicii lăsa-
tului sec de carne).

Pentru praznicul Moşilor de iarnă se pregătesc toţi
creştinii, săraci sau bogaţi, fiecare după posibilităţile
sale materiale. În ziua Moşilor de iarnă, dar şi în toate
sâmbetele dedicate pomenirii morţilor până la Sfin-
tele Paşti, creştinii păstrează legătura cu cei dragi, ple-
caţi la viaţa de Dincolo, prin participarea la slujbele
de comemorare, prin rugăciuni, prin milosteniile pe
care le fac pentru cei adormiţi din familia lor.

Cinstirea rudelor răposate se manifestă şi prin în-
grijirea permanentă a mormintelor. De la căpătâiul
celor adormiţi nu trebuie să lipsească Sfânta Cruce,
candela, florile proaspete presărate sau semănate pe
mormânt sau în jurul acestuia. Vasele cu tămâie şi lu-
mânările reprezintă, de asemenea, ofrande prin care-i
cinstim pe cei plecaţi la viaţa veşnică.

În tradiţia ortodoxă, în ziua praznicului se aduc la
biserică, pentru a fi sfinţite, coliva, prescurea şi o sti-
clă de vin. De asemenea, se sfinţesc vase cu mâncare
şi pachete cu alimente, pe care rudele celor adormiţi le
împart după slujba de pomenire, atât săracilor din bi-

serică, cât şi vecinilor, persoa-
nelor sărmane întâlnite la cimi-
tir şi pe stradă, în ziua
parastasului.

În Sâmbăta dinaintea Dumi-
nicii lăsatului sec de carne
facem pomenirea mortilor, pen-
tru că în duminica următoare
Biserica a rânduit să se facă po-
menire de Înfricoşata Judecată
şi A doua venire a Domnului la
care ne vom înfăţişa toţi. Pen-
tru că mulţi creştini au murit pe
neaşteptate şi fără pregătirea
sau fără pocăinţa necesară, Bi-
serica face mijlocire pentru toti
aceştia, ca să se bucure de feri-
cirea vesnică.

Sfinții Părinți au rânduit ca
sâmbăta să se facă pomenirea
celor adormiţi, pentru că este
ziua în care Hristos a stat cu trupul în mormânt şi cu
sufletul în iad, ca să-i elibereze pe drepţii adormiţi. Pe
de altă parte sâmbăta e deschisă spre duminică,  ziua
învierii cu trupul. Duminica este numită şi ziua a opta,
pentru că este ziua începutului fără de sfârşit, ea nu va
mai fi urmată de alte zile, va fi eternă.

În popor exista credința că, în această zi, sufletele
morților coboară pe pământ, de aceea se dă de pomană
mâncare gătită, din care se cere ca măcar un singur fel
să fie fierbinte, deoarece se crede că cei decedați se
hrănesc din aburii fierturilor, în așa fel încât să le
ajungă pentru un întreg an.

Pentru această zi, după obiceiurile zonei în care tră-
iesc, gospodinele pregătesc colivă și colaci, piftie, sar-
male, ciorbă, plăcinte, fructe și vin, nu sucuri sau bere,
și, desigur, lumânări aprinse. Pe lângă bucatele
tradiționale, creștinii vor împărți, de pomană, și
sfințișori sau mucenici, unși din belșug cu miere de
albine și tăvăliți prin nucă pisată.

Unii credincioși nu respectă tradiția întocmai și dau
de pomană ceea ce i-a plăcut decedatului mai mult să
mănânce și să bea pe când viețuia pe pământ, crezând

că în felul acesta se va bucura mai mult de pomană.
Farfuriile cu mâncare gătită care se dau de pomană

trebuie să aibă și tacâmuri, lingură și furculiță, pentru
ca morții să aibă cu ce servi bunătățile gatite pentru
pomenirea lor, și paharul cu vin alături. Când împart
vasele pline cu mâncare, credincioșii trebuie să spună
„Cine dă, lui își dă”.

Credincioșii care merg la biserică duc de pomană
colivă, colaci și fructe care, după ce sunt sfințite de
preoți, se dau de pomană, întotdeauna cu o lumânare
aprinsă.

Persoanele care primesc pomană de sufletul
morților trebuie să spună „bogdaproste”, cuvânt care
provine din slava veche, „Bogda prostit”, și care în-
seamnă „Domnul să-i ierte” (pe morții tăi).

Credincioșii care merg la mormintele rudelor dece-
date trebuie să aprindă, obligatoriu, două lumânări de-
oarece se crede că la flacăra lor se încălzesc sufletele
morților.

Trebuie spus că, după Moșii de iarnă și duminica
înfricoșătoarei Judecăți, urmează o săptămână, numită
săptămâna albă sau a brânzei, când este permis con-
sumul de lapte, brânză și ouă.

Sâmbăta morților sau Moșii de iarnă
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Hotărârea nr. 13 din 16 februarie 2018
privind privind adoptarea bugetului local şi a bugetului de

venituri proprii al comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018
și pentru aprobarea utilizării excedentului exercițiului bugetar
de pe anii precedenți la secțiunea dezvoltare a bugetului local
din anul 2018;

Hotărârea nr. 14 din 16 februarie 2018
privind alipirea terenului intravilan înscris în CF nr. 402619,

nr. cad. 572 – 573/1, cu suprafaţa de 250 mp cu terenul intra-
vilan înscris în CF nr. 402620, nr. cad. 572 – 573/2, cu supra-
faţa de 250 mp și cu terenul intravilan înscris în CF nr. 402622,
nr. cad. 572 – 573/3, cu suprafața de 250 mp într-un lot de 750
mp (LOT 1) având categoria de folosință „arabil”, teren situat
în intravilanul localităţii Becicherecu Mic, comuna Beciche-
recu Mic, având ca proprietar Comuna Becicherecu Mic, aflat
în administrarea Consiliului Local Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 15 din 16 februarie 2018
privind stabilirea categoriilor de persoane care beneficiază

de gratuităţi sau reduceri la plata transportului şi aprobarea ta-
rifelor aplicabile pe ruta M44 Timişoara – Becicherecu Mic –
Dudeștii Noi şi retur pentru anul 2018;

Hotărârea nr. 16 din 26 februarie 2018
privind privind adoptarea Regulamentului de Organizare și

Funcționare a serviciului public de asistență socială al comunei
Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 17 din 26 februarie 2018
privind aprobarea închirierii pajiştilor aparţinând comunei

Becicherecu Mic prin atribuire directă în condiţiile prevederi-
lor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu mo-
dificările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile,
proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie
pe baza solicitărilor crescătorilor de animale cu domiciliul în
comuna Becicherecu Mic sau a asociaților crescătorilor de ani-
male legal constituite depuse la sediul comunei Becicherecu
Mic până în data de 30.03.2018;  suprafaţa totală de pajişte care
va face obiectul licitaţiei publice este de 26,57 ha; valoarea chi-
riei aferentă contractelor de închiriere este de 200 lei/ha/an;
contractele de închiriere vor fi încheiate pentru o perioadă de
10 ani;

Hotărârea nr. 18 din 26 februarie 2018
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF

nr. 403942, nr. cad. 403942 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de
244 mp, către Genchev Gabriela, pentru preţul total de 10.200
lei TVA inclus, achitat integral;

Hotărârea nr. 19 din 26 februarie 2018
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF

nr. 404002, nr. cad. 404002 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de
31 mp, către Marocico Monica-Carmen, pentru preţul total de
1.142 lei TVA inclus, achitat integral;

Hotărârea nr. 20 din 26 februarie 2018
privind aprobarea închirierii terenului extravilan înscris în

CF nr. 403418, nr. cad. 403418 Becicherecu Mic, cu suprafaţa
totală de 7.724 mp, către SC Agroconcept MG SRL, pe o pe-
rioadă de 5 ani, pentru o chirie anuală de 503 lei/an;

Hotărârea nr. 21 din 26 februarie 2018
privind aprobarea închirierii terenului intravilan înscris în

CF nr. 401360, nr. cad. 401360 Becicherecu Mic, cu suprafaţa
totală de 1.605 mp, către domnul Pisău Nicolae, pe o perioadă
de 5 ani, pentru o chirie anuală de 0,5 lei/mp/an;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

În ultima perioada de timp,
infracțiunile de înşelăciune prin metoda
„Accidentul” sunt tot mai des utilizate
de persoane care profită de naivitatea,
neglijenţa sau uşurinţa manifestată de
anumiţi cetăţeni.

Suspecţii utilizează calităţi false (avo-
cat, procuror, poliţist sau medic) şi soli-
cită telefonic diferite sume de bani
diverselor persoane. 

Banii sunt ceruţi sub pretextul că rude
apropiate (fiu, fiică, ginere) au fost vic-
timele unor accidente de circulaţie şi au
nevoie de bani pentru intervenţii urgente
medicale sau au fost reţinute de organele
de poliţie pentru săvârşirea unor astfel
de fapte grave (cu victime decedate), iar

sumele de bani reprezintă onorariul acestora ori sunt necesare pentru acoperi-
rea pagubelor produse cu ocazia accidentelor de circulaţie.

Victimele sunt în general alese din rândul persoanelor vârstnice, vulnera-
bile, care, în prima fază, sunt contactate pe telefoanele fixe, fără afişaj elec-
tronic automat al numărului apelant, aceasta fiind o măsură de precauţie a
suspecţilor.

Sub imperiul emoţiilor cauzate de cele aflate, de cele mai multe ori, victi-
mele nu mai reţin detaliile discuţiilor şi sunt uşor influenţabile, astfel încât,
cu foarte mare uşurinţă, acceptă să transfere sume importante de bani pe nu-
mele unor persoane comunicate de suspecţi.

Pentru prevenirea unor astfel de situaţii, vă recomandăm să manifestaţi pru-
denţă în cazul în care primiţi un astfel de telefon şi să nu daţi curs respective-
lor solicitări, în ciuda reacţiei emoţionale de moment.

Înainte de a vă oferi ajutorul, aveţi în vedere şi următoarele aspecte:
- în cazul unui accident, nu există noţiunea de plată a unor despăgu-

biri, decât în urma unei hotărâri judecătoreşti în acest sens sau dacă este
făcută prin intermediul unor societăţi de asigurări;

- oricine poate fi victima unui accident, dar, într-un moment critic ca
acesta, singura urgenţă este cea medicală, nicidecum aspectul financiar.
Atât victima, cât şi autorul unui accident nu au nevoie de bani ca să pri-
mească îngrijiri medicale;

- de asemenea, trebuie să cunoaşteţi faptul că, în conformitate cu re-
glementările în vigoare, un accident de orice fel, mai ales unul rutier grav,
este de obicei anunţat direct la poliţie sau prin apelul de urgenţă 112;

- în niciun caz nu daţi crezare imediat unor „poveşti” anunţate telefo-
nic de persoane care pretind că au calitate oficială, ci verificaţi informa-
ţia printr-un apel la 112 sau sesizaţi cea mai apropiată unitate de poliţie.

Într-adevăr, unele servicii medicale sunt furnizate contra cost, dar nu şi în
cazul serviciilor medicale de urgenţă. 

De aceea, în niciun caz nu trimiteţi bani prin persoane necunoscute, în spe-
ranţa că îi veţi ajuta pe cei dragi – nu faceţi decât să cădeţi în plasa întinsă de
cei care doresc să profite de lipsa dumneavoastră de informare.

Vă recomandăm:
- verificaţi dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier

(cereţi date despre unitatea medicală, de poliţie sau parchet unde s-ar afla
aceasta şi sunaţi pentru confirmare); în astfel de situaţii, reprezentanţii
Poliţiei sau Parchetului nu reţin telefoanele mobile;

- dacă sunteţi contactat de un „binevoitor”, care vă apelează în numele
unei rude apropiate, şi nu aţi putut verifica veridicitatea informaţiilor,
solicitaţi-i acestuia o întâlnire directă şi anunţaţi Poliţia la numărul de
urgenţă 112 pentru a vă acorda sprijin.

Șeful postului de Poliție Becicherecu Mic, 
agent șef adjunct de poliție Alin CÎRNARIU

Metoda 
„Accidentul”
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Până și iubirea își are propria ei legendă. Pe pla-
iurile românești ea provine dintr-un vechi cult dacic
al unui zeu al iubirii aparte, care a ajuns în zilele
noastre să întruchipeze personificarea lui Drago-
bete.

Dragobete a fost fiul Dochiei, o tânără deosebit de
frumoasă. La naștere, el a avut ca ursite Primăvara,
care i-a dăruit iubirea, prospețimea florilor și
tinerețe fără bătrânețe, Vara, care i-a dăruit dulceața
fructelor și căldura dragostei, Toamna, care i-a ofe-
rit un fluier pentru a-i înveseli pe oameni cu cânte-
cele lui, iar cea de-a patra ursitoare, Iarna, i-a dat o
îmbrăcăminte albă, cu sclipiri de diamante.

Se pare că aceste daruri l-au ajutat să seducă toate
tinerele care îi ieșeau în cale, motiv pentru care a de-
venit simbolul dragostei. Totuși, într-o zi, când deja
era tânăr fecior, a întâlnit un înțelept, care l-a dus
în munte și l-a învățat totul despre plante și animale.

În noaptea de 23 spre 24 februarie el apărea în vi-
sele băieților și îi iniția în tainele iubirii. După sute
de ani în care Dragobete i-ar fi învățat pe oameni să
iubească, a murit și s-a transformat într-o plantă nu-
mită năvalnic, care apare primăvara devreme în
poeni.

În lumea satului românesc, până la jumătatea se-
colului XX, Dragobete era sărbătorit pe 24 și 28 fe-
bruarie sau pe 1 și 25 martie. În zilele noastre,
oamenii celebrează iubirea în amintirea frumosului
Dragobete pe 24 februarie. Obiceiul are o tradiție
milenară și marchează începutul primăverii,
renașterea naturii, a dragostei, a apropierii.

Tânăr, chipeș și năvalnic, Dragobetele este
pețitorul păsărilor, care, la sfârșitul lui februarie,
încep să-și caute perechea și să își cânte iubirea. Pe
vremuri, după cum susțin specialiștii în etnografie,
această sărbătoare nu era prezentă în toate regiunile
țării. Românii mai numeau sărbătoarea Dragobete-
lui și „Logodna păsărilor”, deoarece în această zi
păsările se împerecheau și își făceau cuib. În lumea
satelor, această presupusă logodnă a păsărilor a fost
adoptată simbolic de către oameni. Se credea că pă-
sările neîmperecheate în această zi rămâneau stin-
ghere până la Dragobetele din anul următor, ceea ce
era valabil și în lumea oamenilor.

Se adună flori de primăvară

Obicei preluat de la vechii daci, unde era perceput
ca un zeu pețitor și ca un naș ce oficia în cer, la înce-
putul primăverii, nunta tuturor animalelor, de-a lun-
gul veacurilor românii au transformat Dragobetele,
acesta ajungând să fie considerat „zânul dragostei”,
zeitate ce îi ocrotește și le poartă noroc îndrăgostiților.
A devenit protectorul iubirii celor care se întâlnesc în
ziua de Dragobete.

În satele din Mehedinți, în această zi de mare săr-
bătoare, tinerii îmbrăcați în straie frumoase, cuviin-
cioase, obișnuiau să se strângă în păduri și să culeagă
în buchete cele dintâi flori ale primăverii. Culesul flo-
rilor se continua cu voie bună și cântece, cu un fel de
joc numit „zburătorit”.

Exista credința că fetele care nu făceau acest lucru
rămâneau nelogodite. Pretutindeni se aude zicala
„Dragobetele sărută fetele!”.

Dacă nu se ținea cumva Dragobetele, se credea că
tinerii nu se vor îndrăgosti în anul care urma și nu vor
avea parte de bogăție în acel an.

Sărut în văzul tuturor

În zona Ardealului, Dragobetelui îi cores-
punde sărbătoarea Popelnicului. Tinerele
merg să culeagă planta omonimă, cu ale
cărei frunze își spală părul. Popelnicul se cu-
lege după un ritual prestabilit: fetele merg pe
ascuns, nespălate pe față și pe nemâncate,
încă de la sfârșitul nopții. Ele lasă ca ofrandă
pâine și ouă sau pâine cu sare și culeg planta.
Tinerii fac hore în câmp și, dacă vremea este
frumoasă, merg să culeagă ghiocei.

Începe noul an agricol și iese
ursul din bârlog

În vechile calendare, luna februarie era
considerată ultima de iarnă, iar ziua de 24,
numită „cap de primăvară”, marca începutul

anului agricol și ieșirea ursului din bârlog; dacă acesta
își vede umbra înseamnă că va mai dura până se va în-
călzi, așa că se reîntoarce în culcușul lui. Prin câteva
obiceiuri se anunța sfârșitul iernii și reînnoirea timpu-
lui.

Începând cu 24 februarie, până după „zilele babe-
lor”, asistăm la practicarea mai multor ritualuri. Prin
obiceiurile și practicile caracteristice acestei zile, Dra-
gobetele atrage în special tinerii.

Obiceiuri de Dragobete

• La ceasul prânzului, fetele porneau în goană către
sat, iar băieții le fugăreau, încercând să le prindă și să
le dea un sărutat. Dacă băiatul îi era drag fetei, aceasta
se lăsa prinsă, ulterior având loc și sărutul considerat
echivalent al logodnei și al începutului iubirii între cei
doi. Înspre seară, logodna urma să fie anunțată
comunității satului și membrilor familiei. Cei care par-
ticipau la sărbătoare, respectând tradiția, erau
considerați a fi binecuvântați în acel an. Ei vor avea
parte de belșug, fiind feriți de boli cu febră.

Conform anumitor superstiții din bătrâni, cei care
nu sărbătoreau această zi erau pedepsiți să nu poată
iubi în acel an.

• Dacă vremea era mohorâtă în această zi, dacă era
foarte frig, ploua sau ningea, tinerii se strângeau într-
o locuință „să facă de Dragobete”, să petreacă, să lege
prietenii, să se țină de jocuri și glume. În anumite
zone, fetele tinere obișnuiau să arunce acuzații pentru
farmecele de urâciune făcute împotriva rivalelelor în
iubire. De asemenea, tinerii flăcăi își crestau ușor
brațul în forma unei cruci și își atingeau tăieturile, ros-
tind jurământul de a rămâne pe viață frați de sânge.

• De asemenea, este data prielnică pentru tinerii
care își unesc destinele prin logodnă, promițându-și
credință și iubire.

• Demult exista obiceiul ca fetele tinere, necăsăto-
rite, să strângă zăpada rămasă pe alocuri, cunoscută
drept „zăpada zânelor”. Apa rezultată prin topire era
considerată ca având proprietăți magice în iubire și în
descântecele de iubire, dar și în ritualurile de
înfrumusețare. Se credea că această zăpadă s-a născut
din surâsul zânelor. Fetele își clăteau chipul cu ea, pen-
tru a deveni la fel de frumoase și atrăgătoare ca zânele.

• Fetele trebuie să se întâlnească neapărat cu per-
soane de sex masculin. Altfel, nu vor avea deloc parte
de iubire de-a lungul întregului an. Totodată, în sate
se credea că fetele care ating un bărbat dintr-un sat în-
vecinat vor fi drăgăstoase tot timpul anului.

• Este obligatoriu ca bărbații să se afle în relații cor-
diale cu persoanele de sex feminin. Bărbații nu au voie
să necăjească femeile și nici să se angajeze în gâlcevi,
căci altfel îi așteaptă o primăvară cu ghinion și un an
deloc prielnic.

• Atât băieții, cât și fetele au datoria de a se veseli
în această zi, pentru a avea parte de iubire tot anul.
Dacă vor ca iubirea să rămână vie de-a lungul între-

gului an, tinerii care formează un cuplu trebuie să se
sărute în această zi.

• De Dragobete, se spune că dacă unei fete îi place
de un anumit băiat, trebuie să facă tot ce îi stă în
putință pentru a se întâlni cu el în această zi. Dacă nu
se întâlnește în această zi cu băiatul care i-a picat cu
tronc, șansele de a fi împreună cu el sunt nule.

• Potrivit unei tradiții străvechi, de Ddragobete gos-
podinele trebuia să semene busuioc în răsadnițe, apoi
să aibă grijă de răsaduri până la Sfântul Gheorghe,
când le plantau afară, în grădină. Ulterior, busuiocul
semănat de Dragobete era folosit în descântece, far-
mece și tratamente, deoarece se considera că avea pu-
teri magice. În plus, fetele tinere îl foloseau în tot felul
de ritualuri, pentru a-și afla ursitul.

• În anumite sate se mai păstrează și astăzi obiceiul
de a scoate din pământ rădăcini de spânz, pe care oa-
menii le foloseau ulterior drept leac pentru vindeca-
rea anumitor boli.

• Lucrările câmpului, țesutul, cusutul, treburile
grele ale gospodăriei nu sunt permise în această zi. În
schimb, curățenia este permisă, fiind considerată adu-
cătoare de spor și prospețime.

• Nu ai voie să plângi în ziua de Dragobete. Se
spune că lacrimile care curg în această zi sunt aducă-
toare de necazuri și supărări în lunile care vor urma.

• Ziua în care românii sărbătoresc Dragobetele co-
incide cu sărbătoarea Aflării Capului Sfântului Ioan
Botezătorul.

• În unele zone ale țării, ajunul de Dragobete este
asemănător ca simbolistică nopții de Bobotează. Fe-
tele tinere, curioase să își afle ursitul, își pun busuioc
sfințit sub pernă, având credința că Dragobete le va
ajuta să-și găsească iubirea adevărată.

• Conform credinței și tradiției populare românești,
în ziua de 24 februarie omul sărbătorește o dată cu na-
tura, și în ritmul ei, revenirea la viață și la iubire. În ca-
lendarul nescris, moștenit din moși-strămoși, în
această zi specială primăvara revine de unde a plecat,
iarna își leapădă cojoacele și frigul, iar păsările por-
nesc în căutare de locuri primitoare în care să-și con-
struiască cuiburile.

• Acum atingerile au un rol magic. În unele sate din
România s-a moștenit superstiția conform căreia fe-
meile trebuie să atingă mâna unui alt bărbat decât pe
cea a soțului lor, pentru a fi fericite alături de soț întreg
anul. Bărbații, la rândul lor, nu au voie să se supere pe
soțiile lor, pentru că le va merge rău tot anul.

• Această zi trebuie petrecută, cu orice preț, alături
de alți oameni în orice alt loc, dar nu acasă, alături de
băieți și fete, în zâmbete și veselie.

• Dacă plouă de Dragobete este semn al unui an
bogat.

• Dacă auzi o pupăză în ziua de Dragobete, în-
seamnă că vei fi destoinic tot anul.

• Este interzis să sacrifici animale, căci uniunile
simbollice făcute în această zi își pierd din putere.

• Dacă primești flori de Dragobete înseamnă că o
să fii iubită cu patimă pe parcursul întregului an. Dacă
primești, în schimb, o floare în ghiveci, se spune că
dragostea celui care ți-a dăruit-o va prinde rădăcini
trainice, la fel ca planta.

• Tot în această zi bătrânii satelor trebuie să se preo-
cupe mai mult decât de obicei de animalele din
ogradă, ca să fie sănătoase și să se înmulțească.

• Nu este întâmplător faptul că tinerii ieșeau la pă-
dure în această zi, dacă ținem seamă că Dragobetele
cutreiera satele pentru a-i pedepsi pe cei care au lucrat
în ziua prăznuirii sale. De aici a luat naștere și expre-
sia „Nu te-o prinde Dragobetele prin pădure”.

DDrraaggoobbeetteellee -- aaddeevvăărraattaa ssăărrbbăăttooaarree aa iiuubbiirriiii llaa rroommâânnii
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Martie, sărbătorim femeia
PPoovveesstteeaa

mmăărr��iișșoorruulluuii
Mărțișorul este un mic obiect de podoabă legat de un șnur

împletit dintr-un fir alb și unul roșu, care apare în tradiția româ-
nilor și a unor populații învecinate. Femeile și fetele primesc

mărțișoare și le poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii pri-
măverii. Împreună cu mărțișorul se oferă adesea și flori timpurii de

primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul.
Un mit povestește cum Soarele a coborât pe Pământ în chip de fată prea-
frumoasă. Dar un zmeu a furat-o și a închis-o în palatul lui. Atunci păsă-

rile au încetat să cânte, copiii au uitat de joacă și veselie, și lumea întreagă
a căzut în mâhnire. Văzând ce se întâmplă fără Soare, un tânăr curajos a

pornit spre palatul zmeului să elibereze preafrumoasa fată. A căutat palatul
un an încheiat, iar când l-a găsit, a chemat zmeul la luptă dreaptă. Tânărul a
învins creatura și a eliberat fata. Aceasta s-a ridicat înapoi pe Cer și iarăși a
luminat întregul pământ. A venit primăvara, oamenii și-au recăpătat veselia,

dar tânărul luptător zăcea în palatul zmeului după luptele grele pe care le
avuse. Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă, până când l-a lăsat pe tânăr fără su-
flare. În locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit ghiocei - vestitori ai pri-

măverii. Se zice că de atunci lumea cinstește memoria tânărului curajos
legând cu o ață două flori: una albă, alta roșie. Culoarea roșie simbolizează
dragostea pentru frumos și amintește de curajul tânărului, iar cea albă sim-

bolizează ghiocelul, prima floare a primăverii.
Conform unui mit care circulă în Republica Moldova, în prima zi a lunii

martie frumoasa Primăvară a ieșit la marginea pădurii și a observat
cum, într-o poiană, într-o tufă de porumbari, de sub zăpadă răsare un
ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute și a început a da la o parte zăpada și

a rupe ramurile spinoase. Iarna, văzând aceasta, s-a înfuriat și a
chemat vântul și gerul să distrugă floarea. Ghiocelul a înghețat

imediat. Primăvara a acoperit apoi ghiocelul cu mâinile ei,
dar s-a rănit la un deget din cauza mărăcinilor. Din deget

s-a prelins o picătură de sânge fierbinte care, căzând
peste floare, a făcut-o să reînvie. În acest fel, Pri-

măvara a învins Iarna, iar culorile
mărțișorului simbolizează sângele ei

roșu pe zăpada albă.

IIssttoorriiccuull
ZZiilleeii

IInntteerrnnaa��iioonnaallee 
aa FFeemmeeiiii

Ziua mamei se serbează încă de pe vremea grecilor an-
tici. În fiecare primăvară, ei o serbau pe Rhea, mama
tuturor zeilor. Mai târziu, în Anglia anilor 1800, a fost

menționată Duminica mamei, serbată în a patra duminică
de la începerea Postului Paștelui.

Ziua femeilor a fost sărbătorită pentru prima dată la 28 fe-
bruarie 1909 în New York, în amintirea unei greve a unui

sindicat al femeilor, grevă care avusese loc în 1908. În
ciuda a ceea ce s-a pretins mai târziu, pe data de 8 martie
nu a avut loc de fapt nici o grevă. În august 1910, cu oca-
zia Internaționalei Socialiste reunită la Copenhaga, acti-

vista socialistă germană Luise Zietz împreună cu colega ei
Clara Zetkin propun sărbătorirea zilei internaționale a fe-

meii, fără a specifica însă o dată anume. Ziua
internațională a femeii a fost sărbătorită pentru prima dată
anul următor, în 19 martie 1911. Începând cu anul 1913,
femeile din Rusia au sărbătorit ziua femeii în ultima du-
minică din februarie. În anul 1917, ultima duminică din
februarie conform calendarului pe stil vechi a coincis
cu ziua de 8 martie pe stil nou. Femeile din Sankt Pe-
tersburg au declanșat o grevă cerând încheierea Pri-

mului Război Mondial, sfârșitul raționalizării
alimentelor și abolirea dinastiei țariste. După

Revoluția din Octombrie, comuniștii Alexandra
Kollontai și Vladimir Ilici Lenin au declarat 8
martie ca sărbătoare oficială în Uniunea So-
vietică, iar abia la 8 mai 1965 aceasta a de-
venit zi nelucrătoare. Următoarea etapă în

instituirea unei zile dedicate femeii l-a
constituit proclamarea, în 1977, de
către ONU, a Anului Internațional
al Femeilor și declararea perioa-

dei 1976-1985 ca Deceniul
ONU pentru condiția

femeii.

Citate celebre 
despre femei!

La începutul tuturor lucrurilor mărețe se
află o femeie. (Alphonse de Lamartine)

Femeile sunt al doilea mare mister al ome-
nirii. (Anne Rice)

Acolo unde este o rochie, este și o femeie.
Dacă nu există femeie, nu există nici rochie!
(Coco Chanel)

Femeia e ca înghețata: dacă nu o mănânci
repede, se topește. (Bisanne de Soleil)

O femeie cu umor este o comoară; o
frumusețe cu umor este o putere! (George Me-
redith)

Sub stele trece apa
Cu lacrima de-o samă,

Mi-e dor de-a ta privire,
Mi-e dor de tine, mamă.

Măicuța mea: grădină
Cu flori, cu nuci și mere,

A ochilor lumină,
Văzduhul gurii mele!

Măicuțo, tu: vecie,
Nemuritoare carte
De dor și omenie

Și cântec fără moarte!

Vânt hulpav pom cuprinde
Și frunza o destramă.

Mi-e dor de-a tale brațe,
Mi-e dor de tine, mamă.

Tot cască leul iernii
Cu vifore în coamă.

Mi-e dor de vorba-ți caldă,
Mi-e dor de tine, mamă.

O stea mi-atinge faţa
Ori poate-a ta năframă.

Sunt alb, bătrân aproape,
Mi-e dor de tine, mamă.

Grigore VIERU

MMii--ee ddoorr ddee ttiinnee,, mmaammăă
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Încet, dar sigur, se apropie primăvara; arborii, arbuști
și plantele perene se trezesc la viață. În grădinile unde
nu au avut loc arăturile de toamnă acum e momentul
pregătirii solului și tot acum se recomandă fertilizarea
cu îngrășământ chimic sau gunoi de grajd.
În luna februarie trebuie să abordezi cu cea mai mare
seriozitate problema îngrășământului pentru plante
și arbori. Acestea au nevoie atât de ingredientele pri-
mare, adică azot, fosfor și potasiu, cât și de cele se-
cundare (sulf, magneziu, calciu). De la jumătatea lunii
și până la finele acesteia este perioada optimă de fer-
tilizare a arborilor, arbuștilor și a plantelor veșnic
verzi.
Cele mai importante trei elemente pentru dezvoltarea
plantelor sunt azotul, fosforul și potasiul. Azotul
stimulează creșterea, fosforul e bun pentru înflorire,
fructificare și dezvoltarea rădăcinilor, iar potasiul
stimulează apariția de noi frunze și ajută la circulația
apei și a substantelor nutritive.
Ghioceii în această perioadă se pot scoate și replanta
pentru înmulțire sau pentru a schimba locul acestora.
Dacă este nevoie să mutați arborii și arbuștii de
foioase, acum este momentul, cu condiția ca solul să
nu fie înghețat sau inundat.
Se controlează și îngrijesc semănăturile de toamnă iar
pe straturi se pune gunoi de pasăre amestecat cu
cenușă (Atenție, doar cenușa rezultată în urma arderii
lemnului) pentru îngrășarea pământului.
Se face achiziționarea semințelor de legume și se pun
la încolțit (pentru a grăbi răsărirea) în săculeți de
pânză rară apoi se introduc în apă călduță, unde se țin
un timp diferit în funcție de specie: 2-3 zile la ceapă,
praz, țelină; 1-2 zile la ardei, vinete, tomate; maximum
o zi la castraveți, pepeni, dovlecei; 2-4 ore la varză,
conopidă, gulie.
Semințele care stau în apă mai mult de 24 de ore se
scot o dată pe zi și se aerisesc 10-15 minute. După ce
scoateți săculeții din apă se mai țin la căldura camerei
2-3 zile până când observați că tegumentul a început
să se fisureze. În tot acest timp semințele se stropesc
zilnic cu apă pentru a nu se usca.

Pregătirea spaţiilor pentru 
producerea răsadurilor

O măsură obligatorie de igienă în spaţiile de pro-
ducere a răsadurilor: se curăţă bine de toate resturile
vegetale, de buruieni, acestea transportându-se din
sere sau solarii. Dezinfecţia scheletului serei sau so-
larului se face prin stropire completă (îmbăierea) cu
unul dintre următoarul amestec de produse: Zeamă
bordeleză (în doză de 3%) cu Reldan 22 EC (în doză
de 1%). Fertilizarea de bază a solului (cu îngrăşăminte
organice şi chimice), dezinfecţia solului (chimică sau
termică), mărunţirea solului se fac în acelaşi mod ca şi
la pregătirea terenului din sere pentru înfiinţarea cul-
turilor.

În jurul datei de 15 februarie se pregătește pământul
pentru răsaduri; după 1-2 zile, dacă pământul s-a
încălzit suficient, se poate semăna. Primele semințe
de legume vor fi cele de varză timpurie, gulie, ardei
gras, capia și gogoșari (au perioada de germinare
mare, aproximativ 30-40 zile), apoi urmează roșiile,
vinetele etc. Înainte de semănat recomand stropirea
semințelor cu o soluție pe bază de fungicid+insecticid
(Topsin sau Dithane+Actara sau Calypso).

Se asigur o temperatură optimă în solar. La sfârşitul
lunii, dacă vremea permite, începe însămânţarea de
morcovi, ceapă, salată, creson şi spanac, deoarece au
rezistenţă bună faţă de temperaturile scăzute;
seminţele acestora pornesc în vegetaţie la temperaturi
de 2-3° C. Au însă cerinţe ridicate faţă de umiditate;
aceste culturi sunt excelente pentru succesiune, putând
fi cultivate atât înainte, intercalate, cât şi după culturile
de bază.

Dacă timpul permite, se fac dezgropatul timpuriu,
dezmușuroitul sau debilonatul butucilor, se verifică
spalierul, aracii, sârma; controlați starea de viabilitate
a mugurilor la vie în forma joasă și înaltă, începți
tăiatul și copcitul viței de vie, dirijarea și legatul
coardelor tăiate, completarea golurilor, aplicarea
îngrășămintelelor (complex).

Tăieturile rămase de la crengile groase se trateză cu
substanţe de protecție și dezinfectare. În zilele mai
calde se fac tăieri de rărire, de corecție și de rodire.

Tot acum se pot face tăierile la arbuști fructiferi –
zmeur, coacăz, agriș etc. – pentru că pornesc în
vegetație foarte devreme; se înlătură ramurile care au
rodit anul anterior (se recunosc după faptul că sunt us-
cate). 

Mai renunțați la ramurile anuale slabe sau prea dese
care nu produc, lăsând cel mult 20 de ramuri pe metru,
cam la 10 cm una de alta. 

Ramurile trebuie să fie bine dezvoltate și se
scurteză la vârf până în dreptul unui mugur bine dez-
voltat. Se taie oblic față de mugur, cu vârful tăieturii
lângă mugur. Vârful tăieturii nu trebuie să-l
depășească pe cel al mugurelui.

Dacă vremea ne ajută se pot începe tăierile la sâm-
buroase, deoarece pornesc devreme în vegetație: pier-
sic, cais, cireș etc.

Atenție! Piersicul este o specie extrem de delicată la
tăieri. Se îndepărtează toate ramurile de rod amplasate
dedesubtul și deasupra ramurilor de schelet și semi-
schelet, se lasă numai cele laterale, care se răresc la
12-15 cm una de alta. Astfel pomul va beneficia de
lumină, căldură, substanțe ajutătoare și nutrienți din
plin și pe interiorul coroanei.

La cais, prun, cireș și alte specii de pomi viguroși
care dezvoltă coroane înalte, acestea se scurtează la
2,5-3 m prin scurtarea ramurilor de schelet. Apoi prin-
cipiul este cam același: să eliberăm mijlocul de ra-
muri, ca lumina să poată pătrunde. Nu este obligatoriu
să arate pomul ca o cupă de șampanie, este bine ca
centrul coroanei să fie dezgolit cât de cât.

După terminarea tăierilor, obligatoriu se face o
stropire cu Zeamă Bordeleză pentru dezinfectarea
rănilor provocate în urma lucrărilor, împiedicând ast-
fel îmbolnăvirile.

Februarie - 10-20: morcov, pătrunjel, ridichi de
lună, ceapă roşie,ceapă de iarnă, usturoi, mazăre; 20-
28: morcov, pătrunjel, ridichi de lună, ceapă, usturoi,
mazăre, spanac.

LLuunnaa ffeebbrruuaarriiee îînn ggrrăăddiinnăă

În funcție de soi, morcovii pot ajunge, în sol, între
17 și 20 cm. 

Pentru rădăcini drepte, uniforme, avem nevoie de
un substrat afânat, foarte bine mărunțit, pregătit. Mor-
covii cresc cel mai bine în pământ afânat,
bogat în humus, cu un PH între 6,2 și 6,8.
Solul se lucrează la o adâncime de 10-12 cm;
trebuie eliminate pietrele și resturile din sol.

Afânarea solului şi mărunţirea acestuia este
bine să fie efectuate cu puţin timp înainte de
semănat, pentru a evita formarea crustei la
suprafaţa solului până la semănat.

Morcovul preferă solurile nisipoase cu un
conținut de humus ridicat și nu se aplică com-
post sau gunoi, pentru a nu se ramifica
rădăcinile; se aplică îngrășăminte cu fosfor.

Oferiți culturii suficientă apă, păstrați solul
bine umezit, dar nu exagerați. 

Odată ce morcovii sunt în perioada de
creștere, vor avea nevoie de o cantitate
suficientă de apă pentru a ajunge la
potențialul maxim. 

Morcovii nu sunt rezistenți la secetă și se rup,
formează noduri sau rămân mici în cazul în care
pământul este prea uscat. 

Pe de altă parte, în cazul în care solul este prea
umed în etapele ulterioare de dezvoltare a rădăcinii,
morcovii vor manifesta semne de putrezire. Irigați la
nivelul solului, dacă este posibil, pentru că frunzișul
umed favorizează apariția bolilor fungice, cum ar fi
putregaiul coroanei, făinarea și rugina morcovului.
Udați cultura numai dimineața, pentru a permite frun-
zelor să aibă suficient timp să se usuce înainte de
căderea nopții.

Pe măsură ce cresc, o parte din morcov poate ieși la
suprafața terenului. 

Dacă acest lucru se întâmplă, puneți pământ peste

zona expusă sau acoperiți-o cu coroana proprie. 
Expunerea directă la soare contribuie la schimbarea

culorii, din portocaliu în verde și la amăreală.
Lucrările de îngrijire constau din combaterea

crustei, afânarea solului, plivitul, răritul, combaterea
buruienilor, fertilizarea cu azot și fosfor, combaterea
bolilor şi dăunătorilor. Se fac tratamente contra manei,
putregaiului negru şi muştei morcovului.

Cea mai  importantă lucrare pentru morcov este
răritul, care se face de obicei în două reprize, și
anume: primul rărit se execută cam la trei săptămâni
după răsărire, în urma lui plantele rămânând distanţate
la 6-7 cm pe rând; al doilea rărit urmează după alte
două-trei săptămâni, după care plantele rămân
distanţate la 12-14 cm pe rând. 

Morcovii rezultaţi de la cel de-al doilea rărit pot fi

daţi în consum; cei din primul rărit nu pot fi folosiţi,
deoarece sunt prea mici. 

Răritul se face după o ploaie sau o udare adecvată
pe solul reavăn, pentru a nu deranja plantele care

rămân în cultură.
Cu 6-7 zile înainte de semănat se erbicidează

cu Dual Gold şi se încorporează în sol la 6-8
cm adâncime; în vegetație se intervine cu Sen-
cor sau Fusilade.

Temperatura optimă de germinare este 20
grade, iar temperatura minimă este de 4-5
grade în sol. Pentru dezvoltarea propriu-zisă
sunt necesare temperaturi de 18-20 grade

Bolile și dăunătorii 
morcovului

Principalele boli întâlnite la morcov sunt:
putregaiul umed, alternarioza morcovului,
făinarea, putregaiul alb, septorioza
pătrunjelului. 

Alternarioza morcovului: apariția bolii este favori-
zată de prezența apei pe frunze și temperaturi de peste
22 grade. Ciuperca se răspândește cu ușurință, fiind
purtată de vânt, dar la fel de bine se poate face și prin
semințele infestate. 

Atacul se recunoaște după frunzele pe a căror mar-
gini se regăsesc pete verzui-brune umede, după care se
colorează în maro-închis spre negru cu aură de culoare
galbenă.

Dintre dăunători, pagube importante produc vier-
mele sârmă, păduchele verde al morcovului,
coropișnița, păianjenul roșu, musca morcovului, li-
maxul cenușiu.

Pagină realizată de 
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

MMoorrccoovvuull
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Execut lucrări de
topogra=e şi cadastru:
PUZ-uri, intabulări,
dezmembrări, alipiri,

apartamentări, ridicări
topogra=ce etc.

Persoană =zică autorizată
categoria B, ing.

Valentina Gherasim
Nr. tel.: 0749432605

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
februarie-martie

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

În ultima vreme au plecat dintre noi
Streinu Maria (78 de ani)

Bilan Mihai
Radu Ecaterina

Sos Ana (90 de ani)
Dumnezeu să le 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.

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

ISSN 2360-2724

Mica publicitate
Vând boia de casă, calitate foarte

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

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

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

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

Vând vană de baie cu suport, preț 100
lei. Telefoane: 0727-357.445; 0256-

378.902.
Vând televizor color, preț 100 de lei.

Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
VÂND ŢUICĂ 40 GRADE, 15

LEI/L. VÂND VIN, 6 LEI/L. TEL:
0727-357.445; 0256-378.902

Vând până la 500 de oi țurcane. Județ
Caraș Severin, localitatea Gherteniș.
Informații la telefon: 0740-659.338

Vând vană cu hidromasaj, preț 200 de
euro. Telefon: 0256-378.635.

55

Fitofarmacia S.C. AGRO
HEALTH A.V. S.R.L. pe str. Bisericii
Românești, nr. 45 (în apropierea Bisericii
Ortodoxe) comercializează concentrat
păsări/purcei/iepuri/miei, pui găină/ra -
ță/curcă/gâscă, îngră șăminte, insecticide,
erbicide, fungicide, tratamente semințe,
semințe legume și flori, cereale, folie
solar și tip agril, instalații de irigat, unelte
agricole etc.

Prin specialist drd. ing. Vasile
Andraș-Sauca, fitofarmacia oferă consul -

tanță agricolă și plan de tratamente. 
NOU: Livrări la domiciliu zilnic, după ora 17. Comandă telefonic. Transport

gratuit.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721 95 77 26.

Societate producătoare de tâmplărie PVC
ANGAJĂM ȘOFER

Detalii la tel.0720440213 și 0256472912

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Moise-Mihai Hostic cu Lidia-Mădălina Nicola
Casă de piatră!



8

Cele trei năzuinţe ale bărbatului:
– să fie aşa frumos cum crede

maica-sa că este
– să fie aşa bogat cum crede fiu-

su că este
– să aibă atâtea femei câte

suspectează nevastă-sa că are.

Animalele se plimbă cu avionul.
Raţa îi dă o palmă ursului şi spune:

– Dă bă o ţigare!
Ursul se execută. După câteva

clipe:
– Dă bă un foc!
Ursul îi dă. După 10 minute faza

se repetă. Vine vulpea din spate, să
se dea rotundă, îi dă o palmă ursu-
lui şi îi cere o ţigare. Ursul se
enervează, ia raţa şi vulpea şi le
aruncă din avion. La care raţa către
vulpe:

– Vulpe, ştii să zbori?
– Nu!
– Şi atunci de ce faci figuri în

avion?

Tatăl lui Ştrulă e evreu şi mamă-
sa ţigancă Într-o zi vine Ştrulă la
mamă-sa şi zice:

– Mamă, eu sunt mai mult evreu
sau mai mult ţigan?

– Nu ştiu Ştrulă, zise mama. Du-
te întreabă-l pe taică-tu!

– Unde-i tata?
– În sufragerie, îşi caută moneda

de 10 bani care a pierdut-o ieri!
Se duce Ştrulă la tată-su şi îl

întreabă:
– Tată, poate poţi tu să-mi dai un

răspuns la întrebarea asta, eu sunt
mai mult evreu sau mai mult ţigan?

– Nu ştiu, dar de ce întrebi?
– Un băiat care locuieşte cu noi

pe stradă îşi vinde bicicleta, iar eu
nu ştiu ce să fac, să încerc să mă
tocmesc sau să aştept pană la
noapte şi să i-o fur?!

Ştrulă îşi cumpără o maşină
nouă, ajunge acasă şi o parchează
în faţa blocului. Lasă în geam un
anunţ aviz hoţilor de maşini pe care
scrie următoarele: „nu spargeţi, nu
am casetofon”.

A doua zi ca tot omul se trezeşte
să meargă la muncă. În locul în care
a parcat maşină găseşte o cărămidă,
sub ea un bilet: „nu-i bai, că îi
punem noi de la alţii.

În metrou, o duduie indignată îl
apostrofează pe un student negru
care stătea liniştit pe scaun:

– La noi, în România, doamnele
stau pe scaun, iar tinerii ca tine stau
în picioare!

– La noi în Africa, băieţii ca mine
stau în jurul focului, iar doamnele
ca tine stau în cazan, la fiert!

Bancuri

Integrame: Secție

Rezistenţa la antibiotice este o problemă tot mai mare la
nivel global. Aceasta apare, după cum ştim, din cauza fap-
tului că oamenii au ajuns să ia antibiotice chiar şi în cazu-
rile în care acestea nu au cum să rezolve problema, scrie
Gândul.

Dacă iei antibiotice pentru o răceală sau pentru o ifecţie
minoră care nu răspunde la acest tip de medicamente, voi
creşte rezistenţa la bacterii în interiorul corpului tău.

Acest lucru înseamnă că organismul tău nu va mai răs-
punde la tratamentul cu antibiotice atunci când vei avea cu
adevărat nevoie de ele. 

Dacă te temi de ceva, mergi la medicul de familie, la o
asistentă sau un farmacist şi ascultă sfatul lor. Ai încredere
în medicul tău. Este educat astfel încât să nu prescrie mai
multe antibiotice decât este necesar.

Ce boli pot trata antibioticele
Infecţii bacteriene
Pneumonie
O serie de infecţii transmise pe cale sexuală
Impetigo
Acnee severă
Infecţii pumonare

Ce boli nu pot trata antibioticele
Infecţiile virale
Durerile de ureche

Durerile în gât
Răcelile
Gripa

Cum să iei antibiotice 
aşa cum trebuie

Ia doar tratamentul prescris de medicul de familie;
Termină întotdeauna tratamentul, chiar dacă începi să te

simţi mai bine înainte de terminarea lui;
Dacă uiţi să iei o doză din tratamwnt, ia-o cât de repede

îţi aminteşti, apoi continuă cursul normal al tratamentului.
Dacă se apropie timpul să iei următoarea doză, treci peste
cea de care ai uitat, astfel încât să nu rişti să ai de-a face cu
o reacţie adversă.

Tot ce trebuie să ştim despre antibiotice

Unul dintre ultimele fragmente
rămase ale Manuscriselor de la
Marea Moartă a fost descifrate de
către cercetători israelieni, rela-
tează BBC. 60 de fragmente mici
au construit puzzle-ul care a dez-
văluit numele unui festival care
marchează trecerea dintre anotim-
puri. Reconstituirea acestuia a
durat un an.

Masnuscrisul descifrat a mai
dezvăluit o corectură al unui al doi-
lea scrib, care l-a corectat pe auto-
rul original.

„Ce m-a bucurat foarte mult a fost că aceste comentarii
şi corecturi m-au ajutat să construiesc puzzle-ul, mi-au ară-
tat cum să asamblez manuscrisul”, declară dr. Ratson pen-
tru ziarul „Haaretz”.

Cele 900 de manuscrise, scrise
în ebraica veche, au fost sursa fas-
cinaţiei şi teoriilor consipraţiei
încă de când au fost descoperite
într-o peşteră în Qumran în 1947.

Colecţia este considerată cea
mai veche versiune a Bibliei
Ebraice găsită vreodată, aceasta
datând din secolul IV înainte de
Hristos.

Autorii manuscriselor nu sunt
cunoscuţi, deşi unii cercetători au
atribuit scrierile membrilor unei

secte ebraice, cunoscuţi ca esenieni.
Fragmentele manuscrisului au fost puse laolaltă de către

dr. Eshbal Ratson şi Jonathan Ben-Dov de la Universitatea
Haifa. Acestea erau scrise codat şi fragmentele aveau mă-
rimi şi de 1 cm pătrat.

Manuscrisele de la Marea Moartă, descifrate


