În acest început de primăvară, gândul meu se îndreaptă spre fiecare femeie
din comuna Becicherecu Mic - bunici, mame, fiice, surori. Toate, fără
excepție, și nu doar de 1 și 8 Martie, merită toată prețuirea noastră, a
comunității. Vă adresez, așadar, cele mai calde urări și vă doresc să aveți parte
de sănătate, bucurii și prosperitate alături de cei dragi. Să aveți mereu primăvara în suflete, să aveți puterea de a renaște mereu, așa cum o face natura
în primăvară, pentru a fi și de acum înainte sprijin pentru familiile noastre și
pentru cei din jur.

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 și
Gheorghe Negrea le urează tuturor doamnelor și domnișoarelor
din comuna Becicherecu Mic un sincer

La mulţi ani!
şi să aibă parte de o primăvară minunată

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 cincilea an consecutiv, primarul comunei Becicherecu Mic, RaimondOvidiu Rusu, oferă în mod gratuit câte doi
pomi fructiferi pentru fiecare gospodărie

din localitate. Tocmai de aceea, primarul
vă invită la secretariatul instituției, pentru
a completa talonul cu soiurile dorite de
pomi fructiferi.
Inițiativa primarului, materializată în
urmă cu cinci ani, are menirea nu doar de
a înfrumuseța comuna, ci și ca oamenii să
aibă, în câțiva ani, fructe de cea mai bună
calitate.

Tr an spor t î n com u n
g r a tu i t p e nt r u m a i m u l t e
c a t e g o ri i d e c e t ă ț e n i
din Becich erec u M ic
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Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic,
vine, la început de primăvară, cu
o veste excelentă pentru mai
multe categorii sociale din localitate. Astfel, printr-un proiect de
hotărâre aprobat de Consiliul
Local, se acordă gratuități și
facilități la transportul în comun.
Pe marginea acestui subiect,
Raimond-Ovidiu Rusu ne-a declarat: „După mai multe discuții
cu reprezentanții Primăriei Timișoara și cu Asociația Metropolitană de Transport, am căutat
și am găsit soluții pentru ca elevii, studenții, pensionarii și o
serie de alte categorii sociale să
beneficieze de transport gratuit pe
RATT, începând din 1 martie
2017, atât pe raza teritorialadministrativă a comunei Beci-

cherecu Mic, cât și pe cea a
orașului Timișoara. În această
înțelegere va intra, sperăm noi,
din luna martie, și comuna
Dudeștii Noi, urmând să fie trei
curse regulate pe zi Timișoara Becicherecu Mic - Dudeștii Noi
și retur.
Grație unui proiect care se va
finaliza până în vară, se va putea
circula gratuit și pe alte rute intercomunale, în aceleași condiții,
iar elevii, studenții, pensionarii și
alte categorii de cetățeni vor beneficia de gratuitate. Astfel, într-un
viitor apropiat, cetățenii din
Becicherecu Mic vor putea
ajunge, de exemplu, la Moșnița
sau Sânmihai, gratuit, cu autobuzele și firobuzele RATT”.
A. BORBELY
- continuare în pagina 3 -

Firma Aquatorontal
devine operațională
începând din luna iunie

Începând din 1 iunie se va operaționaliza firma Aquatorontal, înființată de comunele Becicherecu Mic și Dudeștii Noi
și care se va ocupa de furnizarea serviciilor de alimentare cu apă în comuna noastră. În consecință, toți cetățenii și toate
firmele care beneficiază de aceste servicii
vor trebui să încheie contracte noi cu
această nouă societate. Pentru aceasta,
plata serviciilor de apă trebuie să fie la zi,
în caz contrar neputându-se încheia noile
contracte. Tocmai de aceea, cetățenii sau
persoanele juridice care nu și-au achitat
facturile sunt rugate să o facă, în caz contrar riscând debranșarea de la sistemul de
alimentare cu apă.
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic ne-a precizat în legătură cu acest subiect: „Firma a fost
înființată în ideea de a gospodării sistemele de alimantare cu apă și canalizare.
Noi avem un proiect depus la AFIR, în
valoare de două milioane de euro, pentru
realizarea sistemului de canalizare în
Becicherecu Mic și a legăturii cu Dudeștii
Noi. Lucrările la proiect se preconizează
că vor demara în vara-toamna anului
acesta”.
A. BORBELY
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Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (marți, 29
august)
Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâmbătă, 15
aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12 iunie–
miercuri, 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului (marți, 1 august luni, 14 august)
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiembrie - duminică, 24 decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (22 şi 24 februarie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (27 și 28 februarie); în
Sfânta şi Marea Vineri (14 aprilie); vineri înaintea Naşterii
Domnului (22 decembrie).
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 5, 12, 19 și 26 martie; 2, 13 și 15
aprilie; 25 decembrie.
Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în
Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția zilelor de luni
și marți din prima săptămână a Postului Mare.
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în
toate celelalte zile.
Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti
(la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului
Mare; în zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (9 - 23 aprilie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25
decembrie - 6 ianuarie).
Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (duminică, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională
(marți, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (marți, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (miercuri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 4 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 20 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru
mediu (vineri, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (luni, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 25 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (joi, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Anul Nou (duminică, 1 şi luni, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (luni, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 16 şi luni, 17 aprilie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 4 şi luni, 5
iunie)
Adormirea Maicii Domnului (marți, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (joi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (vineri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (luni, 25 şi marți, 26 decembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2017)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enumerate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februarie; 24-25 mai; 3-5 iunie; 15 august; 13-14 septembrie)
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.
Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (20 februarie-23
aprilie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie-6 ianuarie)
NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2018)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februarie; 16-17 și 26-28 mai; 15 august; 13-14 septembrie)
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.
Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15
aprilie)
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4-29 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august)
În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie)

După Nşterea Domnului Iisus Hristos, trecând patruzeci de zile şi împlinindu-se vremea curăţiei celei
legiuite, Preacurata şi Preabinecuvântata Fecioară
Maică, plecând din Betleem cu Sfântul Iosif, logodnicul, şi venind la Ierusalim, în Biserica lui Dumnezeu, purtând pe Hristos Pruncul cel de patruzeci de
zile, au mers să împlinească Legea Domnului şi să se
curăţească după naştere, prin aducerea jertfei celei
cuviincioase lui Dumnezeu şi prin rugăciunea preotului. Apoi, să pună înaintea Domnului pe Pruncul
cel întâi născut şi să-L răscumpere cu preţul cel rânduit, precum s-a poruncit lui Moise de către Domnul, în Legea Veche, şi cum se scrie despre aceea în
legea curăţirii, şi anume: „Femeia care va zămisli şi va
naşte parte bărbătească, necurată va fi şapte zile şi în ziua a
opta să se taie pruncul împrejur, iar ea va şedea treizeci şi
trei de zile sub acoperământul
necurăţiei sale; de tot lucrul
sfânt să nu se atingă şi în biserică să nu intre, până ce se
vor sfârşi cele patruzeci de
zile ale curăţiei ei. Şi când se
vor împlini zilele curăţirii, să
aducă un miel de un an, fără
de prihană, spre arderea cea
de tot şi un pui de porumbel
sau de turturea, pentru păcat;
iar de nu va fi bogată ca să
aducă miel, atunci să aducă două turturele sau doi
pui de porumbel, unul spre arderea cea de tot şi altul
pentru păcat; apoi se va ruga pentru dânsa preotul şi
se va curăţi”.
Despre punerea înaintea Domnului a celui dintâi
născut, astfel este scris: „Sfinţeşte-Mi pe tot cel dintâi născut (parte bărbătească), care deschide pântecele”. Şi iarăşi: „Pe cel întâi născut al fiilor tăi să
Mi-l dai Mie”. Aceasta se urma pentru facerea de
bine cea mare a lui Dumnezeu, încă din Egipt, când
s-au cruţat cei întâi născuţi ai lui Israil. Pentru
aceasta, israilitenii aduceau pe pruncii lor cei întâi
născuţi în biserică, dându-i dajdie lui Dumnezeu, ca
pe o datorie stabilită prin lege. Şi iarăşi de la Dumnezeu îi răscumpăra pe aceia cu preţ, care se numea
argintul răscumpărării, şi acela se da leviţilor care
slujeau în Biserica Domnului, precum este scris despre aceasta în cartea a patra a lui Moisi. Preţul hotărât al răscumpărării era cinci sicli, iar fiecare siclu
sfânt preţuia cam vreo trei lei.
Deci, acea lege a Domnului împlinind-o Maica lui
Dumnezeu, a venit acum în biserică, cu Dătătorul
Legii. A venit să se curăţească deşi nu-i trebuia curăţire, fiind neîntinată şi Preacurată. Pentru că aceea
care a zămislit fără bărbat şi a născut fără dureri şi
fără vătămarea curăţiei sale celei fecioreşti, aceea na avut nici un fel de necurăţie obişnuită femeilor
celor ce nasc. Pentru că ceea ce a născut pe Izvorul
curăţiei, cum putea să se afle sub necurăţie? Din ea
S-a născut Hristos, ca un rod din pom; iar pomul nu
se vatămă, nici se întinează după înflorirea rodului
său.
Nevătămată şi curată a rămas Fecioară după naşterea lui Hristos, adică a rodului celui binecuvântat.
Prin ea a trecut Hristos precum raza soarelui trece
prin sticlă sau prin cristal. Precum nu se sfarmă nici

întinează raza care trece prin sticlă şi prin cristal, ci
mai curat îl străluceşte, tot aşa şi Soarele dreptăţii,
Hristos, n-a vătămat fecioria Preacuratei Maicii Sale,
nici cu durerile cele obişnuite femeilor n-a întinat uşa
naşterii celei fireşti, cea cu curăţia pecetluită şi cu
fecioria păzită, trecând mai presus de fire; ci mai ales
i-a îndoit curăţia ei, sfinţind-o prin trecerea Sa şi luminând-o cu dumnezeiasca lumină a harului.
Nu era nevoie de curăţire a aceleia care a născut
fără strică-ciune pe Dumnezeu Cuvântul. Dar ea, ca
să nu se arate potrivnică Legii, ci mai ales să fie ascultătoare, a venit să se curăţească, ea cea cu totul
curată şi fără prihană. Pe lângă aceasta, fiind şi smerită, nu se mândrea întru curăţia Sa, ci, ca şi cum ar fi
fost necurată, a venit înaintea
uşii bisericii Domnului, ca să
stea şi să ceară curăţenie, neîngreţoşându-se de cei necuraţi şi păcătoşi. Apoi a adus
jertfă, nu ca cei bogaţi, care
aduceau un miel de un an
fără prihană, ci ca acei săraci,
care aduceau două turturele
sau doi porumbei, arătând în
toate smerenie şi iubind sărăcia, iar de mândria bogaţilor
fugind. Din aurul cel adus de
împăraţi puţin a luat şi acela
l-a împărţit la săraci şi la scăpătaţi, păstrând foarte puţin
pe calea spre Egipt. Deci, cumpărând păsările cele
zise după Lege, le-a adus jertfă şi cu acelea a adus şi
pe Pruncul său cel întâi născut, cum se spune: „Au
adus părinţii pe Pruncul Iisus, în Ierusalim, ca să-L
pună înaintea Domnului, precum este scris în legea
Domnului, că toată partea bărbătească, ce deschide
pântecele, sfânt Domnului se va chema. Deci, ţiinduL în mâinile Sale, şi-a plecat genunchii şi cu cinsteL înălţa lui Dumnezeu, zicând: „Iată, o! Preaveşnice
Părinte, Acesta este Fiul Tău, pe Care L-ai trimis ca
să se întrupeze din mine, pentru mântuirea neamului
omenesc. Iată, pe Care Tu L-ai născut mai înainte de
veci, fără maică; iar eu, prin a Ta bunăvoire, în anii
cei mai de pe urmă, L-am născut fără de bărbat. Iată
rodul pântecelui meu cel întâi născut, Care prin
Duhul Tău cel Sfânt în mine S-a zămislit şi negrăit
din mine a ieşit, precum Tu Însuţi ştii. Iată Fiul meu
întâi născut - şi Care este al Tău mai întâi - cu Tine
de o fiinţă şi fără de început, pentru că de la Tine Sa pogorât, nedepărtîndu-Se însă de dumnezeirea Ta.
Primeşte pe Cel întâi născut, cu Care ai făcut toate.
Primeşte pe cuvântul Tău cel din mine întrupat, prin
Care ai întărit cerurile, ai întemeiat pământul şi ai
adunat apele. Primeşte pe Fiul Tău cel din mine, pe
Care Îl aduc Ţie, ca pentru El şi pentru Mine să rânduieşti precum Îţi este plăcut şi pentru ca cu trupul şi
cu sângele Acestuia, cel din mine luat, să se răscumpere neamul omenesc”.
Unele ca acestea zicând, a pus pe iubitul ei Fiu în
mâinile arhiereului, slujitorul lui Dumnezeu, ca în
mâinile lui Dumnezeu. Şi, după Legea dumnezeiască
L-a răscumpărat pe El, cu preţul cel hotărât, adică cu
cinci sicli, care era înainte închipuire a celor cinci
răni mari ale lui Hristos, pe Care le-a primit pe cruce,
prin care toată lumea s-a răscumpărat de blestemul
Legii şi de robia vrăjmaşului.

Din înţelepciunea ortodoxă

Bun și folositor lucru este a ne împărtăși în fiecare zi cu Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos, întrucât El Însuși spune: „Cine mănâncă Trupul Meu și
bea Sângele Meu are viață veșnică”. Căci cine se
îndoiește de faptul că a te împărtăși încontinuu de
viață nu e nimic altceva decât a fi de mai multe ori
viu? (Sfântul Vasile cel Mare)

Omul desăvârșit este acela care primește cu o
egală stare a duhului și cu mulțumire, din mâinile
Domnului, schimbările vieții sale, atât pe cele fericite, cât și pe cele nefericite. (Sfântul Vasile
cel Mare)

Omul nu poate fi cu desăvârșire liber de patimi;
dar le poate stăpâni. (Sfântul Vasile cel Mare)

Învățăturile date cu forța nu pot dăinui în suflete,
pe când învățăturile primite în suflet cu plăcere și cu
bucurie rămân de-a pururi. (Sfântul Vasile cel Mare)

Nu-l invidiați pe cel bogat pentru averea sa, pe cel
puternic pentru demnitatea sa și nici pe cel înțelept
pentru știința sa, căci toate acestea sunt mijloace de
a dobândi virtuțile doar pentru cei care le
întrebuințează bine, dar fericirea nu stă în ele însele.
(Sfântul Vasile cel Mare)
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Obţinerea pensiei de întreţinere pentru copii şi a
altor forme de pensie de
întreţinere în România
• Celălalt părinte al copilului dvs. îşi are reşedinţa în
România sau într-o ţară
străină şi consideraţi că
acest părinte ar trebui să
achite pensie de întreţinere
pentru copii?
• Vă datorează pensie de
întreţinere o altă persoană
care îşi are reşedinţa în România sau într-o ţară străină?
• Aveţi deja o hotărâre judecătorească din România
care dispune plata de către o
persoană a pensiei de întreţinere pentru copii sau pentru alţi membri ai familiei, însă această persoană îşi are în prezent
reşedinţa într-o ţară străină?
Dacă persoana care datorează pensie de întreţinere pentru
copii sau alt tip de pensie de întreţinere locuieşte în Romania…
Dacă persoana care consideraţi că vă datorează pensie de întreţinere locuieşte şi deţine bunuri sau obţine un venit pe teritoriul României, va trebui probabil să parcurgeţi următoarele etape în vederea
obţinerii pensiei:
1) Contactaţi următoarele autorităţi locale care vă pot sfătui cu privire la drepturile dvs. şi procedurile prevăzute de legea română: i) biroul local al Direcţiei pentru Protecţia Copilului, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
www.copii.ro/directii.html; ii) Oficiul local de asistenţă juridică gratuită al Baroului local;
2) Iniţiaţi procedura judiciară la judecătoria dvs. competentă (site
Internet: http://portal.just.ro/SitePages/circumscriptii.aspx);
3) Este posibil să aveţi dreptul la asistenţă juridică gratuită pentru
onorariul avocatului şi alte cheltuieli; puteţi întreba la instanţă dacă
aveţi acest drept. De asemenea, vă puteţi reprezenta singur în instanţă,
fără avocat;
4) Va trebui să cooperaţi cu instanţa pentru a furniza orice informaţii pe care le aveţi despre persoana care datorează pensia, inclusiv
adresa actuală sau ultima
adresă cunoscută, locul de muncă actual sau ultimul loc de muncă
cunoscut, eventuale informaţii despre tipul şi situarea bunurilor şi venitului acesteia, etc.;
5) Dacă instanţa decide în favoarea dvs., va trebui să cooperaţi cu
organele de executare care, dacă persoana care datorează pensia nu o
achită de bunăvoie, vor
folosi măsuri de executare silită asupra venitului sau bunurilor acelei persoane;
6) Dacă intervin schimbări în situaţia dvs. sau a persoanei care datorează pensia, va trebui să reveniţi la instanţă pentru modificarea hotărârii iniţiale privind pensia de întreţinere.
Despre obţinerea din străinătate a pensiei de întreţinere pentru copii sau alţi membri ai familiei
Dacă persoana care vă datorează sau datorează copilului dvs. sau
altei persoane pensie de întreţinere locuieşte sau obţine venituri sau
deţine bunuri în străinătate,
există două instrumente de cooperare internaţională care vă pot
ajuta să obţineţi pensia: Regulamentul UE din 2009 şi Convenţia din
2007.1 Atât Regulamentul,
cât şi Convenţia au ca obiectiv obţinerea eficientă şi reală a pensiei de întreţinere pentru copii sau alţi membri ai familiei, din străinătate.

Puteţi formula cerere de obţinere a pensiei de întreţinere din străinătate:
- Pentru executarea unei hotărâri privind pensia de întreţinere, pronunţată deja;
- Pentru pronunţarea unei noi hotărâri privind pensia de întreţinere
într-o ţară străină;
- Pentru modificarea unei hotărâri existente;
- Pentru asistenţă la localizarea celui care vă datorează pensie, precum şi la obţinerea de informaţii despre venitul şi bunurile acestuia.
Servicii gratuite
În majoritatea cazurilor, Regulamentul din 2009 şi Convenţia din
2007 vă permit să formulaţi cererea gratuit dacă ea se referă la pensie de întreţinere pentru un copil cu vârsta sub 21 de ani. Autoritatea
centrală a fiecărei ţări are obligaţia de a vă ajuta să formulaţi cererea
şi să obţineţi pensia de întreţinere.
Date de contact importante pentru obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate:
Autoritatea centrală a României, Ministerul Justiţiei, Direcţia
Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară, Bucureşti; Email:
ddit@just.ro; dreptinternational@just.ro; Fax: 0372041079; site Internet: www.just.ro, „Ministerul Justiției”, „Informații publice”, „Informaţii utile”.
Autoritatea centrală este punctul dvs. de contact pentru cererile adresate:
- Ţărilor din Uniunea Europeană, pentru toate tipurile de obligaţii
de întreţinere (nu numai pentru copii);
- Ţărilor din afara Uniunii Europene care aplică Convenţia din
2007, pentru obţinerea pensiei de întreţinere pentru copii şi pentru
soţ (soţie) atunci când aceasta din urmă se acordă împreună cu cea
pentru copii.
Agent șef adjunct de poliție,
Alin CÎRNARIU

T r a n s p o r t î n c o m u n g r a tu i t p e n t r u m a i m u l t e
c a t e g o r i i de c e t ă ț e n i di n B e c i c h e r e c u M i c

- continuare din pagina 1 Astfel, se acordă gratuitate pe transportul public
local de persoane pentru linia M44 Timişoara – Becicherecu Mic – Dudeştii Noi următoarelor categorii
de persoane:
a) Pensionarii cu domiciliul în Becicherecu Mic
vor circula gratuit pe baza cuponului de pensie însoţit
de actul de identitate şi cardul de călătorie emis de
RATT;
b) Beneficiarii Legii nr.341/2004, a recunoştiinţei
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau
avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu domiciliul în comuna Becicherecu Mic vor circula gratuit
pe baza documentului care atestă calitatea de beneficiar al acestui act normativ însoţit de actul de identitate şi cardul de călătorie emis de RATT;
c) Beneficiarii Legii nr.44/1994, privind veteranii de
război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu domiciliul în comuna Becicherecu Mic vor circula gratuit pe baza documentului
care atestă calitatea de beneficiar al acestui act normativ însoţit de actul de identitate şi cardul de călătorie
emis de RATT;
d) Beneficiarii Decretului – Lege nr. 118/1990,
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere din 6 martie 1945, precum şi cele deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, cu domiciliul
în comuna Becicherecu Mic vor circula gratuit pe
baza documentului care atestă calitatea de beneficiar
al acestui act normativ însoţit de actul de identitate şi
cardul de călătorie emis de RATT;
e) Beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul
minim garantat, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care se află în evidenţele co-

munei Becicherecu Mic, fără diminuarea ajutorului
social acordat familiei, vor circula gratuit pe baza
unei adeverinţe emisă de compartimentul asistenţă
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic însoţită de actul
de identitate şi cardul de călătorie emis de RATT;
f) Copii în vârstă de până la 7 ani care domiciliază
în comuna Becicherecu Mic;
g) Nevăzătorii şi însoţitorii acestora care domiciliază
în comuna Becicherecu Mic, vor circula gratuit pe baza
legitimaţiei emisă de Asociaţia Nevăzătorilor din România însoţită de actul de identitate şi cardul de călătorie
emis de RATT;
h) Persoanele cu handicap grav şi accentuat care
au domiciliul în comuna Becicherecu Mic, precum
şi următoarele persoane:
- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în
prezenţa acestora;
- însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în
prezenţa acestora;
- însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal
accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul
compartimentului asistenţă social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic;
- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap
grav;
- asistenţii personali profesionişti ai persoanelor
cu handicap grav sau accentuat
vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberată de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Timiş însoţită de actul de identitate şi cardul de călătorie emis de RATT;
i) Elevii de liceu şi studenţii cu domiciliul în comuna Becicherecu Mic vor circula gratuit pe baza
carnetului de elev/student vizat pentru anul
şcolar/universitar în curs însoţit de actul de identitate
şi cardul de călătorie emis de RATT.
A. BORBELY

Din agenda Consiliului
Local Becicherecu Mic

Hotărârea nr. 16 din 13 februarie 2017
privind aprobarea devizului general recalculat pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna Becicherecu Mic” ;
Hotărârea nr. 17 din 13 februarie 2017
privind transferul capacităţilor energetice recepţionate conform proiectului „Extindere reţea pentru alimentare
cu energie electrică PUZ – zona de locuinţe Becicherecu Mic str. Bujorului, Liliacului şi Lacului, jud. Timiş” către
E-Distribuţie Banat;
Hotărârea nr. 18 din 13 februarie 2017
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 400862, nr. cad. 400862 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 500 mp, către soţii Ciurea Daniel-Mircea şi Ciurea Loredana Alexandra, pentru preţul total de 14.900
lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 19 din 13 februarie 2017
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic, în valoare de 24.900 lei, notat asupra terenului înscris în CF nr. 403145, nr. cad. 911 – 912, cu suprafaţa de 1.439 mp;
Hotărârea nr. 20 din 13 februarie 2017
privind aprobare ridicării dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic, în valoare de 18.135 lei, notat asupra terenului înscris în CF nr. 400877, nr. cad. 400877, cu suprafaţa de 798 mp;
Hotărârea nr. 21 din 13 februarie 2017
privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Clavac Adelia-Liana;
Hotărârea nr. 22 din 27 februarie 2017
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu Mic pentru luna ianuarie anul 2017;
Hotărârea nr. 23 din 27 februarie 2017
privind desemnarea domnului Rusu Raimond-Ovidiu în calitate de reprezentant al comunei Becicherecu Mic
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TORONTAL” pentru perioada 2017-2020;
Hotărârea nr. 24 din 27 februarie 2017
privind desemnarea domnului Jifcu Deian-Adrian în calitate de administrator unic al Aquatorontal SRL pe o
durată determinată;
Hotărârea nr. 25 din 27 februarie 2017
privind desemnarea reprezentanţilor comunei Becicherecu Mic în cadrul comisiei de selecţie a dosarelor şi în cadrul
comisiei de contestaţie pentru ocuparea postului de administrator al SC Aquatorontal SRL;
Hotărârea nr. 26 din 27 februarie 2017
privind aprobarea închirierii suprafeţei de 204 mp din terenul intravilan înscris în CF nr. 402211 Becicherecu
Mic, cu suprafaţa totală de 504 mp, către domnul Popa Gabriel-Florentin, pe o durată de 5 ani;
Hotărârea nr. 27 din 27 februarie 2017
privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă din „drum” în „teren arabil” a terenului intravilan înscris în
CF nr. 403942, nr. cad.403942 cu suprafaţa de 244 mp, teren situat în intravilanul localităţii Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, având ca proprietar Comuna Becicherecu Mic, aflat în administrarea Consiliului Local Becicherecu Mic, domeniul privat;
Hotărârea nr. 28 din 27 februarie 2017
privind reactualizarea contractelor de voluntariat ale personalului încadrat pentru serviciul voluntar de urgenţă
al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 29 din 27 februarie 2017
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 30 din 27 februarie 2017
privind validarea domnului Bărbătaş Dan în funcţia de consilier local al comunei Becicherecu Mic;
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Gânduri de marie ale femeilor
din comuna Becicherecu Mic

Cu ocazia mărțișorului și a zilei
de 8 Martie, le doresc tuturor
doamnelor și domnișoarelor
o primăvară senină, plină
de bucurii și reușite, să fie
iubite și apreciate la justa
lor valoare. Fiecare
mărțișor și floare pe care
o primesc în această
frumoasă lună de martie
să fie o dovadă de
afecțiune și dragoste din
partea celor care le-o
dăruiesc. Un sincer LA
MULȚI
ANI
CU
SĂNĂTATE! doamnelor și
domnișoarelor,
inclusiv
mamelor, pentru că au nevoie.
Singura dragoste necondiționată
de care avem parte a fost și este
dragostea mamei. Sunt una dintre fericitele care au încă parte de
această dragoste specială, iar pentru mine este un dar special din
partea vieții.
Karin LAUER, consilier local

Cu prilejul zilelor de 1 și 8 martie, le urez
tuturor femeilor din localitatea noastră
multă sănătate, multe bucurii și o
primăvară cât mai frumoasă.
Un călduros „La mulți ani!”.
Emilia ISAC, consilier local

La început de primăvară, un gând frumos, alături de un călduros „La mulți ani!”
tuturor femeilor din comuna noastră.
Prof. Sonia SZABO

Iată, a trecut şi iarna cea grea şi natura
prinde viaţă cu primii vestitori: cu
timide raze de soare şi lumină, cu
peţitorul Dragobete, cu gingaşul
ghiocel, dar mai ales cu tandrul
Mărţisor împletit din şnur de bucurie şi viaţă.
A venit primăvara! Bucuraţivă de soare, bucuraţi-vă de ghiocei, bucuraţi-vă de frumoasele
zile ale primăverii şi primiţi cu
mic şi mare, cu mult drag,
Mărţişorul în sufletele voastre!
Dar nu un Mărţişor oarecare,
ci unul cu sănătate, cu noroc, cu
bunătate, cu încredereşi cu adiere
caldă de fericire.
Anotimpurile vin şi trec, dar nu uitaţi
că Martie este izvor de viaţă. Și de aceea
sărbătorim izvorul, cinstim FEMEIA - mamă,
fiică, iubită, colegă, prietenă, vecină, rudă sau pur şi simplu FEMEIA.
La mulţi ani de 8 Martie tuturor acelora care aduc speranţă, visare, iubire! Să aveţi o primăvară frumoasă şi împlinită!
Prof. Luminiţa COJOCARU, consilier local
Ziua de 8 Martie este ziua
feminității, a frumuseții, a
dragostei, ziua în care femeia este în centrul
atenției. Cu această
ocazie, transmit tuturor doamnelor și
domnișoarelor din
comuna noastră un
gând bun și o
primăvară plină de
zâmbete și realizări.
Toate împlinirile
frumoase, sănătatea
și spiritul acestei zile
să vă însoțească pretutindeni…
LA MULȚI ANI!
Bianca MANEA,
consilier local

Cu prilejul sosirii primăverii și revenirii
naturii la viață, urez tuturor mămicilor și
bunicelor multă sănătate, putere de muncă.
Lumina și căldura primăverii să le pătrundă
în gând și în suflet.
Prof. Delia CIAN,
directoarea Școlii Gimnaziale
„Dimitrie Țichindeal”

Primăvara

Floare mică, ghiocel
Ești frumos și mititel,
Tu vestești în toată țara
Primăvara, primăvara.
Dinspre marea cea albastră
Rândunica ne-a sosit
Ea aduce primăvară
Să-i urăm „bine-ai venit”.
Elena FARAGO

Primăvara este anotimpul renașterii, al reînvierii, al reîntoarcerii
naturii la viață și
este anotimpul tuturor, pentru că
fiecare clipă este
un nou început.
Doresc ca acest
anotimp să vă
umple viața de
multă dragoste, de
sănătate și, nu în ultimul rând, de căldură
sufletească. Dar în același
timp, primăvara este mai mult
decât un simplu anotimp, este o stare de spirit.
Primăvara, cea aducătoare de bucurie și voie bună, a
sosit și la noi cu alaiul ei de flori, lumină și culoare. E
momentul să împărtășim acest sentiment de bucurie
cu cei din jurul nostru. E momentul unor sărbători
speciale: 1 Martie și 8 Martie – Ziua mamei sau Ziua
femeii.
Cu ocazia sosirii acestui anotimp, vă urez o primăvară
plină de fericire, dragoste, bucurii și realizări!
La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor!
Dr. Roxana BUZATU
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Un gând frumos, o floare și o rază de
Primăvara să vă aducă multă bucurie,
soare în suflet și cel puțin o floare pentru soare tuturor doamnelor și domnișoarelor,
în acest minunat început de primăvară.
fiecare femeie.
Prof. Eugenia SCHWAB
Prof. Carina JIGMOND

La început de primăvară, un gând bun,
alături de un călduros și sicner „La mulți
ani!” pentru toate femeile, împreună cu o
meritată binecuvântare de la Dumnezeu.
Prof. Lăcrămioara TECAR

La început de primăvară, un gând frumos
și curat, alături de o floare. Acestea le transmit tuturor femeilor din comuna noastră.
De asemenea, le doresc multă sănătate, putere de muncă și împliniri personale.
La mulți ani!
Prof. Mihaela-Codruța CRĂCIUNESCU

Le doresc tuturor femeilor din comuna
noastră o primăvară frumoasă, caldă,
lumină în suflet și-n priviri. La mulți ani!
Prof. învățământ preșcolar,
Marinela GHIBU

Cu prilejul zilelor de 1 și 8 Martie,
le doresc tuturor doamnelor și
domnișoarelor
multă
sănătate.
Primăvara să înflorească în sufletele lor
bucurie, speranță și iubire.
La mulți ani!
Prof. învățământ preșcolar,
Lucia BOIER

La început de primăvară, le doresc tuturor doamnelor și domnișoarelor din Becicherecu Mic să aibă parte de o viață
fericită și îmbelșugată alături de cei dragi.
Prof. învățământ preșcolar, Alina STAN

Cu prilejul zilelor de 1 și 8 Martie, le doresc tuturor femeilor din Becicherecu Mic multă sănătate
și fericire.
Luna martie să fie un prilej de bucurie pentru
noi, toate, să simțim mai puțin apăsarea grijilor și
să ne umplem gândurile și sufletul de căldura
primăverii.
La mulți ani tuturor femeilor!
Farmarcist Paraschiva POPA

Primăvara s-a întors. Pământul este
precum un copil care știe poezii.
Un surâs, un gând frumos tuturor femeilor din Becicherecu Mic.
Dr. Raluca SIMINOC-NISTOR
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Î n c e pe s e z o n u l de g r ăd i n ă ri t

Începând cu luna februarie, grădina cere a fi lucrată,
însămânțată, adică prinde viață.
Planificarea culturilor au ca rezultat o grădină mai
ordonată și mai bogată, de aceea trebuie ținut cont că
unele legume se seamănă mai devreme, conform calendarului grădinarului, apărut numărul din luna ianuarie
2017. Astfel, în februarie, conform calendarului, se poate
începe însămânțarea la: morcov, pătrunjel, ridichi de
lună, ceapă, usturoi, mazăre, spanac.
Fiecare cultură are anumite particularități tehnice și
biologice, de aceea, pentru a asigura succesul unei grădini, am să prezint în articol fiecare legumă cu tehnologia
adecvată.
Grădinăritul este una dintre cele mai sănătoase
activități, chiar dacă ai doar câțiva metri patrați de
pământ.

Morcovul

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. Morcovii
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 1012 cm și 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 compost sau gunoi pentru a nu
se ramifica rădăcinile. Se aplică îngrășăminte cu fosfor.
Oferiți culturii suficientă apă, păstrați solul bine umezit,
dar nu exagerați. O dată 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 frunzelor 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. Apoi, în
vegetație se intervine cu Sencor 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 favorizată
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 ale căror margini 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: viermele
sârmă, păduchele verde al morcovului, coropișnița,
păianjenul roșu, musca morcovului, limaxul cenușiu.
Pentru eliminarea buruenilor se pot utiliza tratamente cu
erbicide cum ar fi: Dual Gold 960 EC împotriva buruenilor

monocotiledonate și dicotiledonate anuale și Stomp 330
EC împotriva buruenilor monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale. Aceste erbicide se folosesc preemergent, prin încorporare în sol, și au efect numai în prezenta
apei, formând o peliculă care se reactivează o perioadă de
timp la fiecare ploaie sau udare.

Pătrunjelul

Semănatul are loc toamna sau primăvara, mai devreme
decât semănatul morcovului. Pe suprafețe mici se seamănă
manual în benzi de câte 4 rânduri, la distanțe de 50 cm între
benzi și 25 cm între rânduri. Pătrunjelul germinează la o
temperatură cuprinsă între 5 și 20 de grade în sol. Semințele
de pătrunjel germinează mai greu, 25-30 de zile, de aceea
este recomandat ca înainte de semănat să fie ținute în apă
caldă de 30-35 grade timp de 24 ore. Astfel se poate reduce
timpul de răsărire la jumătate.
Semințele se plantează la 1,5 maxim 2 centimetri
adâncime, distribuite uniform pe suprafața de semănat.
Semințele se acoperă cu un strat subțire de pământ foarte
fin, eventual cernut sau amestecat cu nisip curat.
Lucrările de îngrijire sunt: răritul plantelor în faza de 34 frunze - se lasă distanța de 4-6 cm, iar la al doilea rărit
plantele se lasă o distanță de 8-10 cm, spargerea crustei ori
de câte ori este nevoie, curățirea acesteia de buruieni; după
răsărire se poate da cu azot sau un starter.
Dăunătorii și bolile la pătrunjel sunt aceleași ca la morcov.

Ridichi de lună

Ridichile (Raphanus sativus) fac parte din familia Cruciferae. Sunt specii erbacee anuale, cu perioadă scurtă de
vegetație până la formarea rădăcinii comestibile.
Se pregătește foarte bine terenul prin mărunțirea solului,
altfel rădăcinile vor fi deformate sau semințele vor răsări
foarte greu sau chiar deloc.
Adâncimea de semanat este de 1,5-2 cm.
Se pot crește pe toată perioada anului, dar cele mai multe
varietăți preferă un climat răcoros. Semănați ridichiile în
mod succesiv la fiecare 2-3 săptămâni, pentru a avea o
recolta continuă.
Ridichile sunt plante rezistente la frig, semințele
germinează la 2-3 grade. Temperatura optimă în perioada
de vegetație este de 15-17 grade ziua și 10-12 grade
noaptea. Plantele suportă temperaturi de -2 până la -6 grade.
Ridichea este o plantă de zi lungă, cu perioadă scurtă de
vegetație. Are cerințe destul de mari pentu lumină. Lipsa
luminii, mai ales în condiții de temperaturi ridicate, poate
împiedica îngroșarea rădăcinii.
Mențineți solul umed în timpul perioadei de creștere.
Plantele tinere se pot da cu un îngrășământ lichid cu o gamă
completă de elemente.
După răsărire, se plivesc buruienile și se răresc plantele
la 5-6 cm pe rând. Dacă avem o primăvară secetoasă,
ridichile se udă, pentru a nu se iuții. La apariția primelor
frunze adevărate se poate face o aplicare cu azot sau foliare
complexe.
Recoltarea se face la 4-6 săptămâni de la însămânțare;
dacă se lasă prea mult timp, ridichiile devin seci, cu goluri
în interior.
Molia verzei și omizile fluturelui alb al verzei sunt primi
dăunători care afectează ridichea. Uneori afidele mai pot să
atace culturile de ridichi, dar în ambele cazuri se pot combate cu un insecticid ușor. Un alt dăunător este limaxul
cenușiu.
Bolile cauzate de perioada scurtă de vegetație sunt
aproape inexistente; singura posibilă este mana. Această
boală se manifestă prin apariția pe frunze a unor pete gelbene, neregulate, care în timp capătă o culoare brună. Boala
apare în culturile înghesuite. Mana la ridichi se răspândește
foarte ușor cu ajutorul vântului și a umidității ridicate.

Ceapa

Ceapa este cultivată foarte ușor. Trebuie să ai grijă să
înlături constant buruienile și să uzi parcela cu ceapă
frecvent (de două-trei ori pe săptămână, dacă nu plouă).
Pentru a cultiva ceapă ai nevoie de terenuri plane, bine nivelate, cu sol permeabil. Ideal este un amestec de sol nisipslutos cu PH-ul 6,5-7,8. Ceapa și usturoiul nu se cultivă pe
același sol an de an, între recolte fiind necesari 3-4 ani sau
solul trebuie bine fertilizat și tratat împotriva dăunătorilor.
Înainte de semănat, arpagicul este recomandat să se
îmbăieze într-o soluție care să conțină un insecticid, fungicid (cupru sau sulf) și apă.
Plantarea de arpagic este cea mai bună soluție. Există trei

soiuri de ceapă și poți cultiva ceapă din toate acestea, cu
arpagic de ceapă rosie, albă și galbenă. Semănat des se
obține ceapă verde pentru consum. Arpagicul trebuie să fie
sănătos și mare. Cel mai bun arpagic este cel cu diametrul
de 7-12 mm.
Se face o gaură adâncă de 3-4 centimetri, cu un băț cu diametrul de trei centimetri, pune un bulb, sau un sanț 3-4 cm
adânc. Bulbii se pun pe cât posibil cu mustățiile în jos, după
care se acoperă, dar nu presa foarte tare.
După plantare se udă bine.
Ceapa are nevoie de soare cel puțin 3-5 ore pe zi, dar se
descurcă bine și în locurile umbrite.

Bolile și dăunătorii cepei

Bolile frecvente la ceapă sunt: putregaiul bacterian al
bulbilor de ceapă, mana cepei, alternarioza, putregaiul alb,
putregaiul cenușiu.
Dăunători întâlniți: nematodul bulbilor, păianjenul bulbilor, gândacul roșu al cepei, musca cepei, cărăbușul de mai.
Tratamentele se repetă la 10-12 zile și e bine să alternați
produsele, pentru a nu crea rezistența dăunătorilor la
substanța activă. Aplicarea produselor se face foliar. Se
recomandă ca în soluția de stropit să se amestece adeziv
special pentru ca soluția să rămână pe frunze și nu să se
prelingă pe sol.

Mazărea

Mazărea are un conținut ridicat de proteine și se
recomandă în alimentația copiilor și a persoanelor care face
efort fizic.
Față de căldură, mazărea nu este pretențioasă, de aceea
temperatura minimă de germinație este de 1-2°C în sol, pentru plantele cu bob neted, și 4-5°C, pentru cele cu bobul
zbârcit. Temperatura optimă de creștere și dezvoltare este
de 15-18°C. Temperaturi de 25-30°C în perioada de fructificare reduc procentul de legare a păstăilor și grăbesc maturarea boabelor.
Arătura trebuie să fie uniformă, cu afânare mai profundă
atunci când structura solului este argiloasă.
Semănatul se face când în sol se realizează temperaturi
de 4-5°C, la mazărea cu bob zbârcit, și 1-2°C, la mazărea cu
bobul neted, aproximativ în perioada 15 februarie – 15
aprilie. Pentru a avea mazăre o perioadă mai lungă de timp,
se recomandă eșalonarea producției prin semănarea la 7-14
zile diferență, în functie de soi, hibrid și gradul de răsărire
și dezvoltare.
Mazărea are nevoie de îngrășământ cu azot în primul stadiu de dezvoltare, după care folosește azotul atmosferic
fixat cu ajutorul bacteriilor din nodozitățiile de pe rădăcini.
În fazele critice, și anume imediat după răsărire, înainte
de înflorit și în faza de legat, se fac 2-3 udări abundente.
Plivitul buruienilor sau erbicidarea se face dacă terenul
este îmburuienat.
Boli frecvente la mazăre sunt: antracnoza, fuzarioza, rugina mazării, mana, făinarea, putregaiul alb, putregaiul
cenușiu.
Dăunători specifici mazării sunt: tripsul Kokothrips,
gărgărița frunzelor, păduchele verde al mazării.

Spanacul

Datorită rezistenței la temperaturi scăzute și a perioadei
scurte de vegetație, se poate semăna începând primăvara
devreme și până toamna târziu, putând fi recoltat până la
căderea zăpezii.
Semințele germinează la 2-3°C, iar temperatura optimă
de creștere este 15-20°C.
Spanacul are cerințe mai ridicate. Față de umiditate, se
recomandă irigarea, pentru a se menține 75% umiditate în
sol.
Lumina este cel mai important factor de vegetație la
spanac. Acesta trebuie ferit de prea multă lumină, deoarece
aceasta favorizează emiterea tulpiniilor florale.
Principala boală ce apare în cazul spanacului este mana
și se recomandă tratamente chimice.
Principalii dăunători sunt limaxul cenușiu și coropișnița.
Limaxul cenușiu atacă planta atât la nivelul rădăcinii, cât și
la nivelul frunzelor, în timp ce coropișnița atacă culturile de
spanac doar la nivelul rădăcinii și retează plantele încă din
primele săptămâni, de când spanacul abia răsare.

Pentru consultanță și tratament, sunteți
așteptați la sediul firmei din Becicherecu
Mic, str. Bisericii Românești nr. 45.

Pagină realizată de
drd. ing. Vasile Andraș-Sauca

Mica publicitate

Vând cazan de țuică, din cupru, 80 de litri,
tablă de 3 mm grosime, cu bazin de răcire. Tel:
0256-378.578.
Vând 800 mp de grădină pentru construcție
casă. Tel: 0256-378.578.
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 compresor, 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.

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.

Sergiu Hornar, execut servicii:
- repar calculatoare
(inclusiv la domiciliu)
- montez camere
de supraveghere
- tai şi crap lemne

- lucrări cu tractor mic:
frezat, arat
- tai iarbă
Telefon: 0762-287.667

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 exteriorul 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

Vă oferă servicii de:
F izioterapie:
Electroterapie
U ltrasunet
Mag netoterapie
Kinetoterapie
Terapie LASER
Infi
filltraţii per i-/intraar ticulare
ACUPUNCTURĂ
SERVICII DE AMBULATORIU CLINIC:
Bilete de tr imitere laborator,
alte specialităţi, RMN
Tratamente GRATUITE (în cadrul fondurilor de la CJAS
- Timiş, cu bilet de trimitere)
Tratamente la DOMICILIU
ORAR: LUNI-VINERI 8-12; 16-20
Programări la număr ul de telefon: 0745-382.949
de luni până vineri, între orele 8-20

Începând cu data de 16 februarie 2016, s-a deschis fitofarmacia
S.C. AGRO HEALTH A.V. S.R.L.
pe str. Bisericii Româneşti nr. 45
(în apropierea Bisericii Ortodoxe)
care comercializează îngrăşăminte,
insecticide, erbicide, fungicide, tratamente seminţe, seminţe legume şi
flori, cereale, folie solar şi tip agril,
instalaţii de irigat, unelte agricole,
concentrat păsări / purcei / iepuri /

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 AUTOCITIRE CONTOR APĂ
martie-aprilie

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

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

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

Semnătura

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

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local,
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Becicherecu Mic acest
talon pentru autocitirea consumului bilunar de apă (o dată la două luni).
Tot ce trebuie să faceţi, după completarea datelor personale, este să treceţi la rubrica
“citire contor” toate cifrele înscrise pe ceasul de apă care vă aparţine.
Taloanele completate se vor depune O SINGURĂ DATĂ pentru cele două luni înscrise în
talon, în cutia poştală specială, amplasată la sediul Primăriei comunei Becicherecu Mic.

Talon pentru anunţ gratuit

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:...............................................................................

Semnătura

Telefon:...............................................................................
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Angajăm persoană (preferabil de sex feminin)
pentru întreținere pensiune în Becicherecu Mic.
Atribuții: curățenie, mic dejun, inițial part time dimineața.
Cerințe: persoană serioasă, responsabilă, fără
vicii (alcool, fumat), studii medii.
Relații la tel. 0733059303

Starea civilă
În ultima vreme au plecat dintre noi
Pop Viorica Angela (57 de ani), Fota
Eugenia (86 de ani), Negrea Nicolae
(61 de ani), Ispas Viorel (59 de ani),
Crăciun Vasile (91 de ani).
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

miei, pui găină / raţă / curcă / gâscă etc.
Prin specialist drd. ing. Vasile Andraş-Sauca, fitofarmacia oferă consultanţă
agricolă gratuită şi plan de tratamente.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721-957.726.

Colegiul de redacţie

Execut lucrări de topografie şi cadastru: PUZ-uri, intabulări,
dezmembrări, alipiri, apartamentări, ridicări topografice etc.
Persoană fizică autorizată categoria B, ing. Valentina Gherasim
Nr.tel.: 0749432605
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Epigrame
de Petru Chira
Epigramiştilor olteni
Maeştrilor de poante fauri
Plini de talent şi de rutină.
De ce vă tot culcaţi pe lauri?
Că doar aveţi şi rogojină.

Diferenţă

Geaba faci figură tristă
Că-s nainte, ce să-ţi fac?
Cu doi ani mai mult ca vârstă
Şi la scris cu-aproape-un veac.

La dentist

Torturat de chinuri grele
La dentist eu merg mai rar,
Căci durerea de măsele
S-a mutat la buzunar.

Precizare

Pornind pe căi necunoscute,
Domol şi uneori la trap,
Să cazi e totuşi o virtute,
Dar în picioare! Nu în cap.

Unui ciubucar

Ieri mi-a reparat o yală,
Dar când fu să-i dau parale
Mi-a făcut o socoteală
De-am ieşit din balamale.

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

S fâ n t u l S a v a, s ăr b ăt o r i t î n c o m u n i t at e a
s âr b ă d i n B e c i c he r e c u M i c

Și în acest an, în ziua de 27 ianuarie, comunitatea sârbă din Becicherecu Mic l-a sărbătorit
pe Sfântul Sava. Evenimentul s-a petrecut la
Biserica Ortodoxă Sârbă, începând cu Sfânta
Liturghie, oficiată de părintele paroh Milan
Miocovici. După tradiție, a fost slujită o slujbă
de sfințire a colacului, după care acesta a fost
tăiat și împărțit enoriașilor prezenți în lăcașul
sfânt. Nașa sărbătorii din acest an a fost Miriana
Milin, urmând ca anul viitor nași să fie copiii
din comunitatea sârbă din Becicherecu Mic.
După tăierea colacului, copiii au cântat imnul
Sfântului Sava și au recitat poezii dedicate acestuia. În mod tradițional, la această sărbătoare,
comunitatea sârbă are și oaspeți. Anul acesta,
invitați au fost prichindeii de la clasa
pregătitoare a Școlii Gimnaziale „Dimitrie
Țichindeal”, coordonați de învățătoarea lor,
Adela Ignat. În final, toții copiii au primit, din
partea comunității sârbe, pachete cu cadouri.
Apoi, tot după datină, în sala comunității a
avut loc o agapă frățească.

Sfântul Sava

Sfântul Sava (în sârbă Свети Сава, Sveti
Sava; c. 1175 – 27 ianuarie 1235) a fost un prinț
sârb a Zahulmiei și călugăr ortodox, primul
arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Sârbe autocefale, creatorul literaturii și legislației sârbe,
fondatorul Mănăstirii Hilandaru de pe Muntele
Athos și un diplomat. S-a călugărit din tinerețe,
primind numele monahal Sava. Numele său secular a fost Rastko Nemanici (în sârbă sârbă Растко Немањић, Rastko Nemanjić). A fost cel mai
tânăr fiu al domnitorului sârb Ștefan Nemania și
astfel membru al Casei Regale Nemanici.
Sfântul Sava a influențat literatura medievală
sârbă. În 1219 a redactat prima constituție din
Serbia - Nomocanonul Sfântului Sava (în sârbă
Zakonopravilo). A fost o compilație de drepturi
civile bazat pe dreptul roman, și legi canonice
după modelul Conciliile ecumenice. Scopul era
să creeze un sistem legal codificat în micul regat
sârbesc și să reglementeze guvernarea Bisericii
Sârbe. Însă marea sa realizarea a fost înfăptuirea
unei Biserici Sârbe autocefale (independente) în
calitate de biserică națională a Serbiei în 1217.
Este considerat unul din cele mai importante
figuri ale istoriei sârbe și este canonizat și venerat de Biserica Ortodoxă Sârbă. Viața sa și devotamentul său personal pentru poporul sârb au

fost interpretate în multe lucrări artistice din perioada medievală până în cea modernă. Catedrala Sfântul Sava din Belgrad îi poartă numele
și este cea mai mare biserică din lumea
ortodoxă.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Soția îmi este destinul, dar eu nu pot să mă împac cu destinul meu.
♣ Soția mea nu e încântată de aforismele mele. I-a ajuns peste cap forma
scurtă în orice domeniu.
♣ Dacă adevărul este viu, eu nu am mințit niciodată!
♣ Ura este răzbunarea lașului pentru că este intimidat.
♣ Dacă voiești să te numești milostiv, nu fi scump la milostenie.
♣ Unii râd, alții plâng, unii cântă, alții joacă, unii vorbesc, alții zbiară, însă
toți pentru interes.
♣ De când a ieșit „pardon”, întotdeauna se întâmplă greșeli.
♣ Omul prost în manieră se cunoaște și la haine de sărbătoare.
♣ Dacă vederea îți slăbește, presupune că lumea există mai puțin.
♣ Moda nu este altceva decât o epidemie bine dirijată.
♣ Munca fără știință nu dă roade, sămânța fără miez nu rodește. (Persia)
♣ Așa să fii către născătorii tăi, cum poftești să-ți fie pruncii. (D. Țichindeal)
♣ Pacea este o comoară pe care nu o putem prețui îndeajuns.
♣ Dacă nu greșești, nu te înveți minte.
♣ Nevoia îl învață pe om, chiar când pricepe greu.
♣ Spiritul omenesc își trece vremea cu dorință și speranță.
♣ Nu e o artă să câștigi banul, dar e o artă să știi cum să-l chivernisești. (Belgia)

♣ Cineva te urăște totdeauna după mărimea păcatului ce i l-ai descoperit.
(N. Iorga)

SFATURI: Îndreaptă-te într-acolo unde-i știință; de la înțelepți țara e în
liniște.
BAU-BAU = responsabilul cu cumințenia
GRĂDINIȚA = un pui de școală
HORN = calea de acces a lui Moș Crăciun
ORIENTARE = mod de viață
PERFUZIE = nici viu, nici mort

O NENOROCIRE NU VINE NICIODATĂ SINGURĂ (zicală franceză)
- Odată pornit pe o prăpastie, mergi dintr-o prăpastie în alta. Acesta e versetul
8 din psalmul XLI al regelui David, verset care, în traducerea lui Gala Galaction, sună astfel: „O vâltoare cheamă pe cealaltă în vijelia caracterelor sale…”.
Din traducere în traducere, ca din prăpastie în prăpastie, sensul inițial s-a
dus de-a rostogolul, și, cu vremea, vorbele acestea au ajuns să fie rostite, de obicei, cu resemnare dar nu fără amărăciune, spre a marca un lanț de neplăceri, de
eșecuri.

