S -a u s em n at c on tra c tel e p ent ru intr od uc e re a
s is tem u lui d e c a nal iz are
Comuna Becicherecu Mic a câștigat proiectul
de introducere a sistemului de canalizare. S-au
semnat contractele, iar investiția se derulează prin
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Torontal, împreună cu comuna Dudeștii Noi.
Linia de deversare nu va mai fi în pârâul Ierici,
prin canalul I, din nordul localității, ci am reușit
să evităm acest lucru prin noul proiect, astfel că
apele uzate vor fi deversate în canalul Bega
Veche. Este o mare realizare, pentru că apele
uzate din Dudeștii Noi se deversau în pârâul
Ierici, care vara seca ori băltea, și ar fi creat în
viitor mari probleme din acest punct de vedere.
Canalizarea va fi asigurată pentru aproximativ
70% din localitate (pentru că am renunțat să

băgăm în toată localitatea, fără să punem și racordurile până în fața gospodăriilor; dacă scoteam
acele racorduri ne ajungea pentru întreaga localitate). Am preferat să introducem canalizarea
acolo unde sunt și drumurile asfaltate sau sunt în
curs de asfaltare. Ulterior, printr-un nou proiect
vom introduce sistemul de canalizare și în restul
de 30% din localitate. Intenția noastră este ca prin
acest proiect să avem canalizare, inclusiv cu
racord până în fața proprietăților.
Am luat din experiența vecinilor de la Dudeștii
Noi, unde oamenii nu s-au racordat tocmai din
cauza costurilor ridicate ale racordării, undeva
între 2.500-4.000 de lei, chiar și mai mult. Continuând, la Dudeștii Noi există canalizare pe toate

străzile, dar doar 10% dintre gospodării sunt
racordate la sistem, tocmai din cauza costurilor
mari. Iar acest lucru s-a întâmplat în decurs de
șapte ani.
La noi, de la racord și până în casă, proprietarul
va avea de plătit între 300 și 500 de lei.
Este foarte important că am reușit să obținem
inclusiv racordurile la sistem până în fața
gospodăriilor, dar și mai important, că stația de
epurare de la Dudeștii Noi, care se va mări și în
care vom avea și noi cotă parte, în loc să se
deverseze în pârâul Ierici, prin canalul I, va
deversa în Bega Veche.
Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic
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Anul 2017 - anul
investițiilor majore

În acest an, continuă investițiile majore pentru comuna Becicherecu Mic, cele mai multe dintre ele
vizând domenii ale infrastructurii.
Până la sfârșitul anului, sper să realizăm asfaltarea tuturor celor 14 străzi prinse în proiect: Trandafirului, Preot
Lazăr Babeu, Agronomului, Câmpului, Morii, Salciei,
Chertiz, Nucului, Nufărului (aflate în lucru), Biserica
Românească (finalizată), Stufului (finalizată), Izvorului
(finalizată), Fântânii (finalizată) și Bujorului (finalizată).

Criblură asfaltică, folosită pentru
îmbunătățirea circulației pe străzi

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu
Mic, a cumpărat, în nume propriu, asfaltul mărunțit criblura - rezultat ca urmare
a reparațiilor Drumului Național 6.
Viceprimarul Adrian-Silviu
Gherasim s-a ocupat ca
această criblură asfaltică să fie
împrăștiată și cmpactată apoi
pe toate străzile și intrările
care nu intră în proiectul de asfaltare.
(A.B.)

„Cred că putem termina în primele
cinci echipe ale campionatului”

Obiectiv ambițios pentru primul an în Superligă
Au mai rămas, în această fază de asfaltare, încă nouă
străzi și, de asemenea, șanțurile pluviale, tuburile și
podețele, precum și asfaltarea intrărilor până în fața
proprietăților. Multe dintre aceste străzi, cum ar fi Chertiz, Morii, Salciei, Nucului și Nufărului, sunt deja pietruite, urmând să se toarne asfaltul spre sfârșitul lunii
august, iar celelalte străzi urmează să intre în decopertare, balastare și pietruire. Dacă vom reuși în acest an
să facem ceea ce ne propunem, nu va mai exista localnic
care în maximum 200-300 de metri să nu ajungă de acasă
la asfalt. Aceasta va însemna că 70% din rețeaua stradală
din Becicherecu Mic va fi asfaltată. Toate străzile care
vor da în Drumul Național 6 sau în Drumul Județean (cu
excepția Străzii Oarbe - deoarece este foarte îngustă) vor
fi asfaltate, iar în interiorul satului se va forma un inel
interior alcătuit din străzi asfaltate.
Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic

Dialog cu
Florin Pădurean,
antrenorul
principal al echipei
de fotbal feminin
ACS Fortuna
Becicherecu Mic,
nou promovată
în elita națională
pagina 5
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Sfântul mare proroc Ilie Tesviteanul

Sfântul Ilie a fost un proroc evreu, menționat în cap.
17-20 din A treia carte a regilor din Vechiul Testament.
În Noul Testament Isus face referire la el spunând
despre Ioan Botezătorul că este Ilie care va să vină
(Matei capitolul 11 versetul 14). Despre Ilie în Noul
Testament găsim scris și în Matei 17:3, Marcu 9:4 și
Luca 9:30.
Numele Ilie (alternativ Elie) în limba română provine de la numele ebraic Eliyah (Eliiah), ceea ce înseamnă „Al cărui Dumnezeu (El) este YHWH”.
La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română
sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului Mare Proroc
Ilie Tesviteanul. Unul dintre cei mai importanți proroci din Vechiul Testament, Sfântul Ilie este celebrat
ca un mare făcător de minuni și aducător de ploi în
vreme de secetă. Sfântul și marele Proroc Ilie, înger
întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu puterea
de a deschide și închide cerurile, era de origine din
Tesvi în Galaad. Tradiția apocrifă, care a transmis
aceste detalii despre nașterea Prorocului, precizează
că el era din tribul lui Aaron și deci era preot. Se spune
că la nașterea sa tatăl său a văzut oameni îmbrăcați în
alb învelindu-l în scutece de foc și, dându-i numele,
i-au dat să mănânce o flacără, simbol al râvnei pentru
Dumnezeu care l-a mistuit de-a lungul întregii sale
vieți. Încă din copilărie, ținea strict toate poruncile
Legii și se ținea în permanență în fața lui Dumnezeu
printr-o feciorie indiferentă, post neîncetat și rugăciune arzătoare, care i-au făcut sufletul ca focul și au
făcut din el modelul vieții mănăstirești. A activat în
Regatul de Nord, în timpul regelui Ahab. Acesta s-a
căsătorit cu o principesă păgână, Isabela, care l-a ademenit și pe el să cadă în idolatrie; lipsa de pioșenie și
depravarea predecesorilor săi ajunse la culme. Încurajat de soția sa, respingătoarea Izabel, el îi persecuta
pe Proroci și pe toți oamenii rămași credincioși lui
Dumnezeu și se închina idolilor Baal și Astarte.
Sfântul și Marele Proroc Ilie l-a abordat în chip direct purtând o aprigă luptă pentru dreapta credință a
poporului care prin exemplu mai marilor săi era târât
în idolatrie. La cuvintele Profetului, o secetă groaznică se abătu atunci, ca febra, asupra pământului: totul
a fost secat, devastat, ars; bărbații, femeile, copiii, animalele domestice și animalele sălbatice, toate mureau
din lipsa hranei, izvoarele secau, plantele se ofileau și
nimic nu scăpa urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu
speranța că foametea va face pe poporul lui Israel să
se căiască și să se întoarcă la credință.
Din porunca lui Dumnezeu, Prorocul, acoperit cu o
piele de oaie și înveșmântat cu piele de vițel, a părăsit
ținutul lui Israel și s-a dus la râul de Chorrath (Ker-

rith), aflat dincolo de Iordan (după tradiția bisericească, în acest loc a fost ridicată apoi mănăstirea Hozeva, care mai există și astăzi, și unde a trăit și Sfântul
Ioan Iacob Hozevitul). Se adăpa cu apa cascadei iar
Domnul i-a trimis corbi - animale pe care evreii le
considerau impure și care aveau reputația unei mari
cruzimi față de progeniturile lor - pentru a-i duce pâine
dimineața și carne seara, ca să trezească în proroc mila
pentru poporul care suferea. Când cascada a secat,
Dumnezeu și-a trimis slujitorul său la Sarepta din
Sidon, lăsându-l să vadă de-a lungul drumului efectele dezastruoase ale secetei, pentru a trezi încă o dată
în el milă. Ilie a ajuns la o văduvă săracă, păgână, care
aduna lemne pentru a coace pâine pentru ea și fiul ei.
În ciuda sărăciei, ea puse înainte de toate cele datorate ospitalității și, îndată ce Prorocul i-o ceru, ea îi
pregăti o pâine, cu făina și uleiul pe care le mai avea.
Primi fără întârziere răsplata ospitalității sale: la cuvântul Prorocului, covata sa cu faină și ulciorul cu ulei
nu s-au mai golit până la revenirea ploii. Au trecut câteva zile de când Ilie era găzduit la această văduvă,
când fiul ei a murit. Cum femeia, în durerea ei, îl
acuza pe omul lui Dumnezeu că ar fi adus nenorocirea
asupra casei ei, Ilie l-a luat pe copil, l-a urcat la etaj,
acolo unde locuia el, și după ce a suflat de trei ori asupra trupului neînsuflețit, chemându-l cu strigăte pu-

Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi

p i l d ă c re ş t i n ă

Doi îngeri călători s-au oprit să-și petreacă
noaptea în casa unei familii înstărite. Familia a fost
rea și a refuzat să-i lase să înnopteze în camera de
oaspeți. În schimb, le-a oferit o cămăruță în subsol.
În timp ce își făceau paturile, îngerul cel bătrân
a văzut o gaură în perete și a reparat-o imediat.
Când îngerul cel tânăr l-a întrebat de ce, celălalt
înger i-a răspuns: „Lucrurile nu sunt întotdeauna
ce par a fi”.
În noaptea următoare îngerii au ajuns să se
odihnească în casa unui om foarte sărac, dar foarte
ospitalier, țăran ce locuia împreună cu soția lui.
După ce au împărțit cu ei puțina mâncare ce o
aveau, i-au lăsat pe îngeri să doarmă în patul lor,
unde se puteau odihni în voie. Când s-au trezit a
doua zi, îngerii i-au găsit pe țăran și pe soția lui
plângând. Singura lor vacă, al cărei lapte era singurul lor venit, murise pe câmp. Îngerul cel tânăr sa înfuriat și l-a întrebat pe cel bătrân, cum se poate
întâmpla un asemenea lucru?. „Prima familie avea
tot și, totuși, ai ajutat-o”, a spus el. „A doua familie avea atât de puțin, dar era în stare să împartă
totul, și tu i-ai lăsat vaca să moară?!”.

„Lucrurile nu sunt întotdeauna ce par a fi, i-a
răspuns îngerul cel bătrân. Când am stat în subsol,
am observat că în gaura din perete era depozitat
aur. De vreme ce stăpânul era obsedat de lăcomie
și era incapabil să-și împartă bogăția cu altcineva,
am astupat zidul ca să nu o mai găsească. Noaptea
trecută, când am dormit în patul familiei de țărani,
îngerul morții a venit după soția țăranului. Eu, însă,
i-am dat, cu îngăduința lui Dumnezeu, în schimb,
vaca”.
Lucrurile nu sunt întotdeauna ce par a fi.
Uneori chiar așa se întâmplă, când lucrurile nu
se desfășoară așa cum ar trebui.
Dacă ai credință, e nevoie doar să crezi că orice
întâmplare este întotdeauna în avantajul tău. S-ar
putea să nu știi, să nu afli de ce anume te-a păzit
Dumnezeu, omule.
Unii oameni intră în viața noastră și pleacă repede. Unii ne devin prieteni și stau aproape de noi,
lasându-și minunatele amprente asupra inimii
noastre.
Ieri a trecut. Mâine este un mister. Astăzi, însă,
este un dar!

ternice pe Dumnezeu, el îl înapoie pe tânărul băiat viu
mamei sale, profețind astfel învierea morților.
Ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de sus a
virtuții, Sf. Proroc Ilie nu a trecut la cele veșnice, ci a
fost ridicat la cer, fiind considerat demn de a vedea
față în față slava Dumnezeului întrupat, alături de
Moise și de cei trei Apostoli în ziua Schimbării la față
(cf. Matei 17). Sfârșitul lui Ilie este prezentat ca o minune care s-a petrecut cu puterea lui Dumnezeu, pe
care Ilie L-a slujit cu multă autoritate. Se spune că,
simțind el că zilele pe pământ sunt numărate, și-a ales
ca succesor pe Elisei. Atât de mare a fost personalitatea lui, încât Domnul i-a făcut această favoare de a se
muta din viața aceasta pământească la viața cea cerească fără a trece prin poarta morții. Este a doua personalitate a Vechiului Testament care s-a înălțat cu
trupul la cer. Minunea a fost văzută de către ucenicul
său, iar el s-a înălțat la cer pe o căruță de foc trasă de
cai.
În tradiția populară, Sf. Mare Proroc Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor și a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe ca un exemplu de credință și curaj
demn de urmat. Biserica Ortodoxă îi aduce multă cinstire, pentru că este pomenit ca mare bărbat și erou al
credinței. Fiii Bisericii Ortodoxe Române au o evlavie
profundă pentru acest sfânt făcător de minuni. Există
tradiții populare diferite din toate zonele geografice
ale Românei, încât unitatea este cinstea deosebită care
i se cuvine profetului Ilie. Oamenii cred că atunci când
se întâmplă fenomene meteorologice spectaculoase,
Ilie de fapt traversează cerul cu căruța lui de foc, pentru a ne ocroti.
El este mereu și mereu în slujba binelui. Dreptatea
si autoritatea precumpănesc în raport cu alte virtuți ale
sfinților Noului Testament. Fiind unul dintre Profeții
evrei, Biserica Ortodoxă îl cunoaște sub numele de
Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.
Potrivit tradițiilor, de Sfântul Ilie se mănâncă, pentru prima dată, roada nouă de mere și de struguri, nuci
și alune. Sfântul Ilie este considerat și patronul apicultorilor: în această zi, la sate, apicultorii recoltau
mierea de albine, activitate cunoscută sub denumirea
de „retezatul stupilor”.
De asemenea, Sfântul Ilie este ocrotitorul Forțelor
Aeriene Române.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, urează „La mulți ani!” tuturor locuitorilor care poartă numele de Ilie
sau omonime ale acestuia.

Din înţelepciunea ortodoxă

Omul se deosebeşte de animale prin raţiune şi
prin virtute. Virtutea nu e posibilă fără libera alegere. (Origen)
Mântuirea nu stă numai în faptul că nu faci răul,
ci şi în faptul că rabzi răul bărbăteşte.
(Sf. Ioan Hrisostom)

Cine cunoaşte pe Dumnezeu şi se cunoaşte pe sine
nu învinuieşte pe nimeni pentru păcatele sale. (Sf.
Antonie cel Mare)
Mândria este întâia născută a morţii. Ea a omorât pe îngeri în cer şi pe Adam pe pământ.
(Sf. Grigorie Dialogul)
Cu cât se apropie cineva mai mult de Dumnezeu cu
atât se vede mai păcătos. (Avva Dorotei)

Cel ce nu rabdă, nu e credincios, cine nu are nădejde, nu mai poate stărui în rugăciune.
(Sf. Efrem Sirul)
Cei ce vorbesc mult, nu numai că nu sunt
neprihăniţi, dar pricinuiesc şi altora vătămare.
(Sf. Efrem Sirul)
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Comuna Becicherecu Mic a avut, întotdeauna, locuitori harnici
și gospodari, care au ținut la satul lor, pe care l-au înfrumusețat fiecare după posibilități. Dacă în alte vremuri localitatea era admirată
pentru felul în care arată - aceasta fiind, de altfel, prima carte de vizită a comunei - astăzi, din păcate, lucrurile s-au schimbat.
Or fi de vină vremurile pe care le trăim? Posibil. Pentru că, în fața
atâtor tentații și a grijilor cotidiene, oamenii mai uită să aibă grijă
și de bunurile comunității. Ori, în alte situații, teribilismul și

Pagube produse și
pagube evitate

Este perioada recoltatului și mulți agricultori
recurg la metoda arderii miriștilor. Însă, nu toți
respectă normele în vigoare în acest sens și dau
foc fără să țină cont că în apropiere mai sunt parcele nerecoltate. Mai mult, nu există pic de solidaritate între agricultori. Am intervenit la un
incendiu de miriște, produs chiar lângă o parcelă
cultivată care nu a fost încă recoltată.
Ne-am luptat ca flăcările să nu ajungă la
aceasta, iar ceilalți agricultori care își supravegheau incendiile de miriște au stat cu mâinile în

inconștiența unora fac ca aspectul localității să fie afectat. Mă voi
referi, din nou, la acest subiect, cu exemple concrete despre felul în
care înțeleg unii dintre consătenii noștri să aibă grijă de localitatea
lor și a noastră.
Am mai făcut apel, prin intermediul ziarului local, la spiritul civic
al locuitorilor comunei, în special la cel al tinerilor din Becicherecu
Mic, dar, se pare, de la mic, la mare, de la sărac, la bogat, toți par a fi
uitat de el și nu se mai respectă nici o regulă.

În atenția cetățenilor
care își construiesc
locuințe

VIII-a, la care au participat elevi din Becicherecu Mic,
Dudeștii Noi și Biled. Panoul n-a rezistat mai mult de
trei zile, fiind făcut, apoi, bucăți.
Le atrag atenția locuitorilor mai tineri ai comunei
care aleg să se recreeze în parcul comunei că acest loc
nu este destinat depozitării gunoaielor.
Te poți relaxa și fără să arunci pe jos doze de suc,
pungi sau mai știu eu ce alte deșeuri.

În sprijinul crescătorilor
de bovine

Pe raza comunei Becicherecu Mic sunt deschise mai multe șantiere de construire a
locuințelor. Acesta este un lucru bun, însă vreau
să fac un apel la proprietarii acestor construcții. Îi
rog, și pe această cale, să-și facă un program în
ceea ce privește venirea betonierelor cu beton și
Iată, însă, și o veste bună! O mai veche problemă a
a camioanelor pentru lemne, în această perioadă crescătorilor de bovine, și anume adăparea animalelor
de vară. În multe locuri, pentru că mastodonții vin pe timp de caniculă, a fost rezolvată.
la orele prânzului sau după prânz, când canicula
Astfel, în locul cunoscut drept pășunea vacilor, o
e în toi, iar temperaturile la nivelul asfaltului sunt echipă a Primăriei Becicherecu Mic a amenajat, la înfoarte ridicate (și inclusiv pe drumurile naționale
există interdicții privind aceste tipuri de autovehicule), drumurile se pot deteriora. De aceea, vin
și îi rog să programeze sosirea autovehiculelor de
mare tonaj fie dimineața, fie seara, când este mai
răcoare. Primăria nu dorește să interzică accesul
autovehiculelor de mare tonaj pe drumurile
publice, tocmai pentru ca oamenii să fie în grafic
cu lucrările de construcții, însă le solicităm să dea
dovadă de înțelegere.
sân și priveau la noi.
Am reușit să evităm propagarea incendiului la
acea parcelă și, totodată, producerea unor pagube
a căror valoare putea fi foarte mare.
Mai mult, în timpul intervenției, buldoexcavatorul Primăriei a fost avariat, din pricina căldurii
și a flăcărilor mai multe cabluri și conducte ale
motorului fiind pur și simplu topite. Bine că nu a
luat foc!
Primăria Becicherecu Mic va da amenzi drastice tuturor agricultorilor care își vor mai da foc
la miriști fără să vină înainte să anunțe Primăria,
celor care nu își vor trage brazdă de jur împrejurul miriștii și nu își aduc la fața locului o cisternă
cu apă și celor care nu își supraveghează
curățarea terenului prin ardere.

Coșuri de gunoi
vandalizate, panou
spart și gunoaie în parc

Nu înțeleg din ce motive oamenii se răzbună pe...
coșurile de gunoi, de exemplu, care sunt vandalizate
constant.
Vreau să le reamintesc celor care găsesc să se refuleze în acest fel că înlocuirea coșurilor de gunoi se
face din banii noștri, ai tuturor.
Apoi, la Școala nouă, panoul de afișaj a fost pur și
simplu spart. L-am montat acolo pentru a fi afișate rezultatele Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a

ceputul lunii iulie, un vălău lung de opt metri, cu o capacitate de circa 1.000 de litri, din care bovinele se
pot adăpa în voie.
Forajul a fost realizat încă de anul trecut, iar în
această lună, prin colaborarea cu comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local, al cărei președinte
este consilierul Gheorghe Negrea, s-a finalizat și vălăul atât de necesar animalelor care pasc în zonă.
Adrian-Silviu GHERASIM,
viceprimarul comunei Becicherecu Mic
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Din nefericire, am avut aproape trei zile la rând parte
de evenimente neplăcute pentru locuitorii comunei Becicherecu Mic. Este vorba despre mai vechea noastră
problemă cu Enel, furnizorul de energie electrică, și
anume penele de curent.
Unele dintre aceste pene au ținut chiar și 36 de ore,
cu mici reveniri ale curentului, ca urmare a unor
intervenții. Dar, chiar și așa, după două-trei ore, curentul
s-a întrerupt din nou. Pentru mulți dintre locuitori, care
și-au văzut aparatele electrocasnice în imposibilitatea de
a funcționa, în special frigiderele, a fost un dezastru.
Unde mai punem că multe dintre acestea s-au stricat dea dreptul. Cea mai gravă situație a fost, însă, cea a apei
potabile. Neavând curent electric, nu am avut nici apă.
Ca măsuri de urgență, căutăm să alocăm bani pentru achiziționarea de generatoare de mare
putere, pentru a asigura în viitor măcar aprovizionarea
populației cu apă potabilă în timpul unor astfel de

pene de curent. Trebuie să menținem funcționarea
pompelor, cele de scoatere a apei, cele de filtrare și
de pompare a apei în sat.
Aceasta este o mare problemă, iar cei de la Enel,
din păcate, nu au de gând să facă absolut nimic. Mai
mult, nu răspund la telefoane cu orele. Atât eu, cât și
viceprimarul și angajații Primăriei am sunat câteodată
și două ore încontinuu. Iar când ajungem să vorbim,
dau vina pe orice, numai pe rețeaua lor, care este la
pământ, nu! Ne rugăm de ei de nu știu cât timp să ne
schimbe anumite cabluri cu acel vestit cablu torsadat,
din stâlp în stâlp, pentru a elimina sistemul actual cu
cinci fire. La acest sistem, la primul vânt, se ating
firele între ele, mai atinge o creangă, a sărit siguranța
și stăm în beznă și câte 10-12 ore.
Noi, ca administrație locală, avem în vedere și
toaletarea copacilor. În unele locuri, în care situația
este gravă, încercăm să eliminăm de tot pomii, mai

ales că urmează introducerea gazului metan și a
canalizării, lucrări în urma cărora aproape toți pomii
vor fi afectați.
După executarea acestor lucrări, vom planta pomi
de dimensiuni mai mici, pomi ornamentali, cum am
plantat la intrarea în localitate tei, de care vom avea
grijă să-i toaletăm periodic. Cu toate eforturile noastre, problema principală rămâne a celor de la Enel,
cărora ne vom adresa, din nou, printr-o listă deschisă
de semnături, sperând în rezolvarea favorabilă a
situației.
Vă rog, și pe această cale, să veniți într-un număr
cât mai mare la Primărie pentru a semna viitoarea
petiție pe care o vom depune atât la Enel, cât și la Oficiul pentru Protecția Consumatorului și la alte
instituții ale statului.
Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic

Teodor-Cosmin-Constantin Cojocea,
p i a n is t î n d ev e n i r e , l a 9 an i

Micul artist din Becicherecu Mic

Teodor Cojocea este unul dintre copiii talentați din
Becicherecu Mic. Deși trece, din toamnă, abia în clasa
a III-a, de aproape doi ani ia lecții de pian (de orgă,
mai bine zis) de la profesorul Lazăr Pomorișaț. Teo
este singurul copil al familiei. Mama sa este profesoară de matematică (poate și de aceea este înclinat
spre această materie), iar tatăl - inginer constructor.
La început a avut o orgă de jucărie și o chitară
mică, dar, deocamdată, se axează pe orgă. Profesorul
Pomorișaț spune că Teo va putea trece la chitară doar
când își va însuși foarte bine gamele, acordurile, răsturnările (pe care le-a și lucrat deja).
Deși face de puțin timp muzică, ne lămurește dascălul lui Teodor, în repertoriul copilului se regăsesc
mai multe genuri. „Eu nu pot să-l limitez și să-l forțez
să cânte doar un anumit gen. Poate nu-i place lui,
poate nu le place părinților. Atunci, cântăm mai multe
genuri, iar ei își aleg”.
Cu atât mai de apreciat este efortul lui Teodor (care,
deși aflat în vacanță, continuă să ia ore de pian), cu
cât a pornit de la zero. Deși a studiat teoria muzicală,
a învățat să cânte pe note, Teo spune că nu i-a fost
greu deloc. Poate și pentru că, de mic, este un tip calculat și îndrăgostit de... matematică.
Cu meticulozitatea-i recunoscută, profesorul
Pomorișaț ne arată o agendă în care și-a notat întreaga
evoluție a tânărului. Astfel, aflăm că prima lecție cu
Teo a fost în 24 noiembrie 2015. „La alfabetizarea
muzicală a evoluat fără greșeală. Cântă notă întreagă,
doime, pătrime, oprime și șaisprezecime. Știe toate
semnele. I-am explicat că un șofer, pentru a putea conduce, trebuie să învețe mai întâi semnele de circulație.
Așa e și în muzică”, îl laudă profesorul Pomorișaț.
La o vârstă fragedă, tânărul pianist din Becicherecu
Mic are deja în repertoriu mai mult de 30 de piese, pe
care le știe cap-coadă. Printre ele, „Oda bucuriei”, de
Beethoven, „O, ce veste minunată!”, „Menuet”, „Dincolo de curcubeu”, muzică de film, Valsul 2 de Shostakovich, „Ave Maria”, de Franz Schubert, „Adagio”,
de Albinoni, „Valurile Dunării”, de Iovanovici, muzică tradițională românească. „Mi-a cerut o dată, își
amintește profesorul Pomorișaț, să-l învăț «Treceți batalioane române Carpații»”.
În momentul în care l-am vizitat pe Teo, tocmai înregistra, alături de dascălul său, un CD ce va conține
opt piese și care va rămâne ca amintire în familie despre primii pași în muzică.
Profesorul Pomorișaț este optimist în ceea ce
privește viitorul în muzică al lui Teo: „Dacă se ține de
treabă în ritmul acesta, cum a lucrat până acum, are o
șansă, dacă nu... Dar nu e vorba numai de el, ci de oricine care se apucă de muzică. Teoria mea este următoarea: clapele dacă le lași o zi, ele te lasă două zile;

dacă lași clapele o săptămână, ele te lasă două și mergem proporțional. Fără exercițiu, fără muncă, nu se
poate. Și i-am mai dat un exemplu: orchestra filarmonică, pentru un concert pe care îl dă sâmbăta sau
duminica, repetă luni, marți, miercuri, joi, vineri și
sâmbătă! Se face repetiție cinci ore zilnic numai pentru un concert. Degeaba citești note, dacă nu faci
repetiții, pentru că sunt atâtea lucruri care trebuie
însușite”.
Acum, deși e abia în clasa a III-a, Teo spune că iar plăcea să urmeze o școală de muzică și că acesta e
drumul pe care se vede mergând în continuare. Profesorul său îl laudă și spune că este un copil harnic și
cu talent. „Talentul nu ți-l dă nimeni. Dacă s-ar da talentul muzical pe gratis, toți am sta la coadă. Trebuie
să muncești”, spune, mai în glumă, mai în serios profesorul Pomorișaț.
El a rememorat și prima întâlnire cu Teo: „Când
ne-am cunoscut, le-am cerut și lui, și părinților răbdare.
Cu părinții lui m-am întâlnit, întâmplător, în tramvai. Au
auzit din sat de mine, am discutat și am fost de acord să
mă ocup de Teo. Îmi plac copiii, iar când îi învăț să cânte,
parcă mă văd pe mine. Simt că sunt eu. Eu nu am avut
parte de norocul pe care îl au ei”.
Pe lângă muzică, lui Teo îi mai place să joace fotbal și a făcut karate.
Anton BORBELY
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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„Cred că putem termina în primele cinci
echipe ale campionatului”

Obiectiv ambițios pentru primul an în Superligă

Dialog cu Florin Pădurean, antrenorul principal al echipei de fotbal feminin ACS Fortuna Becicherecu Mic

Începând din sezonul 2017-2018 al Superligii feminine de
fotbal, prima divizie a
țării, printre echipele
care își vor disputa superlativele sezonului se
va număra și echipa de
fotbal feminin Fortuna
Becicherecu Mic.
Aceasta a reușit promovarea din seria a IIa a ligii I, după un
parcurs în care a acumulat 11 victorii și a suferit doar trei înfrâgeri. Fortuna a acumulat 45 de
puncte, înscriind 65 de goluri și primind 20. Pentru
această promovare merită felicitări atât jucătoarele,
cât și autoritățile locale, staff-ul tehnic și administrativ. Suntem convinși că fotbalul feminin, care este
abia la început în comuna timișeană, va aduce multe
satisfacții de acum înainte iubitorilor acestui sport
din Becicherecu Mic și nu numai.
Se poate spune că unul dintre principalii artizani
ai acestui succes este antrenorul Florin Pădurean,
un tehnician tânăr dar ambițios, care nu se teme de
muncă și care pare, cu fiecare obstacol pe care îl
trece, și mai hotărât să facă treabă. Am stat de vorbă
cu antrenorul fetelor de la Fortuna Becicherecu Mic
despre sezonul recent încheiat, despre echipa pe care
a creat-o, dar și despre provocările care o așteaptă
în primul ei sezon în elita fotbalului feminin românesc.
- Pentru început, te rugăm să te prezinți, pentru
cititorii noștri.
- M-am născut în anul 1987, la 1 februarie. Sunt absolvent al facultății de economie, apoi am urmat facultatea de educație fizică și sport la Timișoara și, în
final, Școala de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu”
UNEFS de la București. Fotbalul l-am practicat, ajungând, ca nivel de performanță, la nivelul ligii a doua,
unde am bifat câteva partide în tricoul echipei CFR
Timișoara. Apoi ar fi trebuit să semnez cu o echipă din
Șimleul Silvaniei, dar am ales să plec în Italia, unde
am jucat la nivelul ligii a IV-a. Aveam 19 ani. La 20 de
ani, însă, m-am accidentat, am făcut o ruptură a
mușchilor inghinali, care se înregistrează una la o mie
de fotbaliști și nu se operază. A trebuit să mă întorc
înapoi în țară, am jucat tot la nivelul ligii a IV-a, după
care am plecat din nou în străinătate, în Germania.
Acolo accidentarea a recidivat și în anul 2013 m-am
întors definitiv în țară. Atunci mi-am început activitatea de antrenor. Mai întâi la EDU Sport Timișoara, la
o grupă de copii și juniori, apoi am devenit antrenorjucător la Racovița, în Liga a IV-a, alături de Mircea
Șchiopu. Am fost apoi și la Becicherecu Mic, la copii
și juniori, unde am antrenat alături de Alin Molcuț.
Acesta a plecat apoi și am rămas eu.

- Cum s-a creat echipa de fotbal feminin de la
Becicherecu Mic?

- Spre sfârșitul anului 2014, prin septembrie, am
pus bazele echipei de fotbal feminin a Becicherecului
Mic. În lunile aprilie și mai eu și Alin Molcuț am fost
la Cupa Coca-Cola pe licee, unde noi participăm în
calitate de organizatori, la nivel județean, de vreo treipatru ani, și am văzut echipele din Lovrin, Gătaia,
Recaș și cred că liceul alimentar din Timișoara. Leam văzut, le-am dat câte o carte de vizită și am reușit
să adun vreo șase-șapte fete dornice să joace fotbal.
Deși eram angajat doar pentru grupele de copii și juniori, am demarat antrenamentele și cu fetele, cărora
le-a plăcut. Am mai strâns jucătoare și am ajuns, la un
moment dat, la 16 fete. În anul respectiv ne-am înscris

în campionatul pentru
juniori C, pentru a crea
niște relații de joc, să
văd cum se lucrează cu
fetele. Și, apropo de
aceasta, se lucrează mult
mai greu cu ele decât cu
băieții.
L-am anunțat pe domnul primar RaimondOvidiu Rusu că am
reușit să punem bazele
unei echipe de fete, iar el
mi-a răspuns că trebuie
să vedem ce putem face.
I-am propus să înscriem
echipa la cel mai de jos
nivel care era atunci, și
anume Liga I, care a fost
acum două sezoane. Cu relațiile de joc create la nivelul competiției de juniori, cu încă patru-cinci jucătoare
aduse, am ajuns la un lot de 16 fete. În primul an de
Liga I am mers sub numele de Nova Mama Mia. Din
anul următor, m-am dus la București, am beneficiat și
de serviciile avocatului primăriei, Cornel Cuc - căruia
îi mulțumesc și pe această cale -, am făcut toate actele
necesare și am creat clubul ACS Fortuna Becicherecu
Mic, în anul 2016. Ne-am înscris în același campionat, cu aceleași fete. Am fost un pic stresați, pentru că
s-a înființat și Liga a II-a și se zvonea că vom fi
înscriși acolo. Am vorbit la federație, le-am explicat că
am același lot ca și în sezonul trecut de Liga I și că
vreau să promovez cât mai repede în Superligă. Iar
anul acesta am promovat, ceea ce, consider eu, este
un lucru foarte bun pentru o echipă nou înființată.

- Cum ai caracteriza campionatul recent
încheiat?
- Campionatul a fost greu, cel puțin turul. Spun
aceasta chiar dacă mi se pare că Fortuna a jucat mai
bine în tur decât în retur. Când am început pregătirile
pentru campionat, am avut în lot 16 fete. Trei dintre
ele au plecat, din diferite motive, și am rămas, la începutul campionatului, cu doar 13 fete. M-am trezit, la
foarte multe jocuri, doar cu 11 fete care au venit la
meci. M-a ajutat, două etape, Camelia Crișan, care a
fost căpitanul echipei în primul an, și care va rămâne
aici acum, nu va mai pleca. În sezonul recent încheiat,
Camelia a trebuit să plece, ceea ce a fost un pic dureros, să spun așa, dar în primele două etape am obținut
victorii concludente cu Clujul și Satu Mare. Apoi a
venit greul pentru că, indiferent că jucam acasă ori în
deplasare, aveam doar 11-12 jucătoare pe foaie. La
Oradea, de exemplu, ne-am dus în 11 fete, inclusiv
portărița de rezervă, care nu a jucat în viața ei pe teren.
La scorul de 1-1, în minutul 88, portărița noastră de
rezervă a scăpat singură spre poartă și a marcat. A fost
ceva incredibil!
- Cum decurg pregătirile pentru Superligă?

- Am transferat, ceea ce mă bucură foarte mult, o
portăriță care a jucat până anul trecut la Craiova, are
30 de ani și o foarte mare experiență, Florentina Bertea. Apoi, a revenit Camelia Crișan, de care am amintit. E un lucru îmbucurător, pentru că este un fundaș
central foarte, foarte bun. Joacă la fel ca un băiat. Mai
aștept un nume destul de sonor din Superligă. Dar
vreau să spun că jucătoarele actuale de la Fortuna sunt
foarte bune, și ca echipă, și individual, numai că trebuie foarte bine pregătite.
Preconizez ca reunirea lotului să aibă loc la sfârșitul
lunii iulie, pentru că, din ce am înțeles de la federație,
campionatul va începe în primul week-end din luna
septembrie. Până atunci, vreau să avem patru-cinci săpătămâni de pregătire. Dacă voi reuși să am toate fe-

tele, ne gândim și la un cantonament. Dacă nu, vom
face pregătire în regim de cantonament la Becicherecu
Mic, cu două antrenamente pe zi. Încerc, deși e foarte
greu, să aduc și un antrenor cu portarii la echipă, pentru că ar fi un lucru benefic. Aș putea și eu să mă ocup
de pregătirea specifică a portarilor, însă e foarte greu
să fac și una, și alta.
- Cine sprijină financiar echipa?

- Ne sprijină, din acest punct de vedere, Casa Rusu,
domnul Călin Pașca, cel care este și președinte, proprietarul morii Crompan, și domnul Gheorghe Ungureanu, patronul firmei Interrelu. Și mai sunt și
autoritățile locale. Fiecare ne ajută după cum poate.
Spre exemplu, după fiecare joc, luăm masa la UGH
Prest Serv, a domnului Gheorghe Ungureanu, domnul
Călin Pașca se ocupă de transferuri, de bugetul clubului, împreună cu domnul primar Raimond-Ovidiu
Rusu. Așadar, beneficiem și de sponsorizări private.

- Care este componența staff-ului tehnico-administrativ?
- Eu sunt antrenor principal, Gelu Haidău este antrenor secund, iar domnul Călin Pașca, așa cum am
mai afirmat, este președinte.

- Mă gândesc că ai mai urmărit și meciuri de Superligă. E diferență mare între competiția din care
veniți voi și seria de elită a fotbalului feminin românesc?
- Am vizionat o grămadă de jocuri, ale CFR-ului,
Craiovei, Iașiului sau Clujului, și pot spune că
diferența de valoare nu este prea mare. În schimb, este
alt nivel de seriozitate și pregătire, ceea ce e foarte
normal. Deocamdată, cu echipa Olimpia Cluj Napoca
nu ne putem compara nici una dintre competitoare.
Personal, îmi doresc ca, în următorii doi-trei ani, să
bat măcar o dată Clujul... Dar, acolo, în proporție de
99% sunt cele mai bune fotbaliste din țară. Au regim
de pregătire profesionist, la cel mai înalt nivel. Eu cred
că, cu lotul pe care îl am la ora actuală, dacă facem o
pregătire bună și fetele vor înțelege ce vreau să fac și
să realizez, vom termina în primele cinci echipe ale
campionatului. Asta pentru primul an, pentru că în următorul țintesc podiumul. Dar cred că, în doi ani de
când suntem împreună, fetele au acumulat, în mare
parte, o mică experiență în ceea ce înseamnă fotbalul
feminin și ceea ce înseamnă fotbal, în principiu, pentru că la noi, la Becicherecu Mic, în afară de două-trei,
nici una nu a mai jucat fotbal pe teren mare până nu
s-a înființat echipa.
Oricum, eu cred că am reușit, în acești ani, să formăm un grup unit și sunt convins că ceea ce ne vom
propune vom și duce la îndeplinire.
Anton BORBELY
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V ar z a ( p r i m a p a r te )

și până la sfârșitul lunii iunie, în funcție de perioada de
vegetație a soiurilor și hibrizilor folosiți. Înaintea
plantării răsadurile se fasonează și se mocirlesc.
Distanța de plantare este de 70-75 cm între rânduri și
30-35 cm între plante pe rând.
Lucrările de întreținere sunt aceleași ca și la cultura
de vară, umplerea golurilor, tratamente fitosanitare.
Recoltarea se face în octombrie-noiembrie. Căderea
primelor brume determină grăbirea maturării
căpățânilor.

Varza este una dintre cele mai vechi legume consumate de către om. Originară din bazinul mării
Mediterane, era pentru alchimiști materia primă a
alimentelor.
Cato cel Bătrân a lăudat virtuțiile verzei, spunând
că „varza întrece orice altă legumă”.
Varza este plantă bianuală: în primul an vegetează,
iar în al doilea an înflorește. Face parte din familia
Crucifere, numită așa deoarece are floarea de tipul
patru, cu elementele florale așezate în cruce. Florile
sunt grupate în inflorescențe de culoare galbenă.
Varza este o specie cu cerințe mai scăzute față de
căldură și de aceea poate fi cultivată în sere/solarii, în
ciclul I.
Semănarea are loc în așa fel încât la plantare răsadul
să aibă vârsta de 50-60 de zile. Pentru o germinație
optimă a semințelor de varză trebuie să se
îndeplinească următoarele condiții: până la răsărire
temperatura optimă trebuie să fie cuprinsă între 20-22
grade Celsius, umiditate 100% și lipsa completă a luminii; se umezește turba foarte bine (când o strângeți
în mână să curgă apa din ea); se așează turba în tăvițe
(sau pe pat) se trasează rândurile printr-o ușoară
apăsare a substratului și se pun semințele una câte una.
Se acoperă cu un strat fin de turbă uscată de maxim
0,5 cm și nu se mai udă ulterior. Se acoperă cu ziare
sau cartoane de hârtie patul germinativ peste care se
poate pune o folie cu rol de reținere cât mai mult timp
a umidității de 100% necesare germinării și răsăririi
optime a semintelor;
Atenție!!!
Această metodă cu folie pentru acoperirea patului
germinativ se aplică numai pentru semănarea în ciclu
extratimpuriu. În timpul primăverii și mai ales în timpul verii nu se utilizează sub nici o formă acoperirea
cu folie a semințelor deoarece conduce la sufocarea și
distrugerea plăntuțelor.

Cultura de toamnă a verzei

Cultura de toamnă urmează în același an, după alte
legume, și anume: mazăre, cartofi timpurii. Pregătirea
de bază a terenului se face din toamnă, înainte de
înființarea culturilor de leguminoase. Se fertilizează
cu gunoi de grajd 30-40 t/ha, superfosfat 350-450
kg/ha și sare potasică în cantitate de 150-200 kg/ha.
Acestea se încorporează în sol la 28-30 cm.
După recoltarea culturii secundare, dacă solul
rămâne tasat, se face o arătură superficială.
Pentru a menține terenul liber de burueni se pot utiliza erbicidele: Dual Gold 960 EC, preemergent
împotriva buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate, Stomp 330 EC împotriva buruienilor monocotiledonate și parțial dicotiledonate. Acestea își fac
efectul numai dacă se încorporează în sol sau în
prezența precipitațiilor. Iar postemergent se poate utiliza Leopard 5 EC, Pantera. Un alt erbicid care se
poate utiliza preemergent și postemergent este Sultan
50 SC împotriva buruienilor dicotiledonate (anuale și
unele perene) și împotriva buruienilor monocotiledonate.
Pe suprafețe mici se seamănă manual la 8-10 cm
între rânduri aproximativ 400 plante/mp (3-4 g
sămânță pe mp).
Lucrările de întreținere în perioada de producerea a
răsadurilor sunt: udarea repetată, plivitul dacă nu s-au
folosit erbicide și tratamente fitosanitare.
Plantarea răsadurilor are loc când acestea au 35-40
chiar 60 de zile, calendaristic pe la sfârșitul lunii mai

Dăunătorii care pot apărea
la culturi de varză
Descrierea și combaterea la
Păduchele Verde

Femelele depun ouăle toamna, la baza mugurilor
sau în crăpăturile scoarței ramurilor speciilor sâmburoase, dar și în grădinile, serele și solariile de
legume. Este o specie migratoare.

este de 1,8-2,3 mm. Masculul este aripat, aproape că
nu se deosebește de femela aripată. Lungimea corpului este de 1,4-1,8 mm.
Oul are culoare crem-deschisă, mai târziu neagră,
strălucitor, oval-alungit, cu o lungime de circa 0,5
mm. Oul iernează în tulpinile verzei și ale plantelor
crucifere din flora spontană. Poate avea până la 16
generații pe an. Primăvara devreme larvele ies din
ouă, după 10-14 zile. Când au loc 4 năpârliri larva se
transformă în femelă astfel reluându-se ciclul.
Păduchele cenușiu este dotat cu un aparat bucal
adaptat pentru înțepat și supt, formează colonii
aglomerate pe meristeme, frunze, tulpini,
inflorescențe, flori și silicule. Din cauza acestui fapt,
frunzele se gofrează și plantele se opresc din creștere.
Dacă atacul survine imediat după plantare, varza și
conopida nu mai formează căpățână.
Combaterea chimică a păduchelui cenușiu se poate
realiza prin tratamente cu insecticide, cum ar fi: Confidor Enegy, Karate Zeon, Mospilan 20 SG, Mavrik 2
F, Actara 25 WG.

Descrierea și combaterea la
Musculița albă de seră

Musculița albă are un rol important de transmitere
pentru mai multe virusuri ale plantelor, iar dejecțiile ei
conțin multe glucide, fapt ce favorizează apariția unor
ciuperci patogene. Musculița albă este o insectă mică,
culoarea corpului este alb-gălbuie și este acoperit cu o
secreție albă de consistență ceroasă. Aripile sunt albe și
când sunt deschise au dimensiunea de până la 5 mm.
Adulții au ochii de culoare neagră. Musculița albă de
seră se înmulțește foarte rapid, are 3-4 generații pe an

Păduchii formează colonii masive pe partea
inferioară a frunzelor, se hrănesc cu seva plantelor.
Din cauza acestui fapt frunzele se necrozează și se
răsucesc. Plantele atacate suferă, ducând la scăderea
producției.
Femelele au corpul globulos, oval, verde-deschis
sau verde-închis. Antenele sunt negre. Picioarele sunt
galben-deschis, mai scurte. Femelele aripate au capul
și toracele negre, iar abdomenul verde gălbui sau
roșcat. Pe partea dorsală prezintă o pată mare de culoare neagră cu 1-2 dungi transversale și 4 pete
laterale.
Combaterea chimică a păduchilor verzi se face prin
stropiri cu insecticide cum ar fi: Decis Mega 50 EC,
Faster 10 CE, Confidor Energy, Mospilan 20 SG.

Descrierea și combaterea la
Păduchele Cenușiu

Femela are corpul ovoidal de culoare galbenverzuie, este acoperit cu un strat cerifer dens de nuanță
alb-cenușiu, capul este brun și are dungi brune transversale pe abdomen. Lungimea corpului unei femele

în aer liber, iar în sere până la 12 generații. Femelele
depun între 100-500 ouă, pe partea inferioară a frunzelor, grupate inelar. Incubația ouălor durează între 1014 zile, la o temperatură constantă de 20-23 grade
Celsius. Larvele sunt de culoare gălbui, ovale, cu ochii
roșii, care se transformă în pupă, după 10 zile. În stadiul
de pupă insecta trăiește 12 zile, perioadă după care
apare musculița adultă, iar ciclul se reia. Combaterea
musculiței albe este destul de dificilă. Se întâmplă ca
generațiile să se suprapună. Pe aceeași plantă pot exista
ouă, larve, pupe și adulți, astfel eficiența insecticidelor
scade. Combaterea chimică a musculiței albe se
realizează prin tratamente cu insecticide, cum ar fi:
Decis Mega 50 EC, Actara 25 WG, Confidor Energy,
Mospilan 20 SG.
Pagină realizată de
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

Mica publicitate

Vând boia de casă, calitate foarte bună,
cu 70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau 0740994.593.
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 vopsitorie, cu sau fără experiență. Pachet salarial
atractiv. Tel: 0756-370.104.

Vând urgent orgă electronică 6 octave cu
trepied, preț 50 de euro. Telefoane: 0727357.445; 0256-378.902.
Vând vană de baie cu suport, preț 100
lei. Telefoane: 0727-357.445; 0256378.902.
Vând WC Ambacat nou, preț 50 de lei.
Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
Vând televizor color, preț 100 de lei.
Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.

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

Te ajutăm să ÎȚI GĂSEȘTI UN LOC DE MUNCĂ unde să
ÎȚI FACI EXPERIENŢĂ şi să EVOLUEZI în carieră!
BUSINESS SHIELD angajează pentru clienții săi: OPERATORI PRODUCȚIE,
OPERATORI CALITATE, STIVUITORIȘTI, TEHNICIENI CALITATE,
INGINERI CALITATE
Persoană de contact: Camelia Săvoiu, telefon: 0748 889 262,
adresa e-mail: camelia.savoiu@business-shield.ro

Societate producătoare de tâmplărie PVC

ANGAJĂM ȘOFER
Detalii la tel.0720440213 și 0256472912

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
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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
iulie-august

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

55
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 /

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.

Starea civilă
Şi-au unit destinele
Artur-Reinhard Lutz cu Ramona-Pamela Robert
Horia-Nicolae Vătășescu cu Nicoleta Ienciu
Lucian-Marin Cană cu Raluca-Andra Novac
Casă de piatră!

În ultima vreme au plecat dintre noi
Crăciun Barbara (60 de ani)
Cheț Ioan (84 de ani)

Tocai Vasile (80 de ani)

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Colegiul de redacţie
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Raimond Ovidiu RUSU
Redactor-şef:
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Redactori:
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C u m t r e bu i e s ă p r o f i t ă m d e ae r u l co n d i ţ i o n a t p e c a n i cu l ă

Temperaturile crescute de afară ne dau bătăi de cap
şi am face orice ca să ne mai răcorim puţin. Un duş
rece, o îngheţată şi aerul condiţionat la o temperatură
cât mai scăzută par să rezolve pentru moment
problema.
Însă specialiştii nu sunt de acord şi ne avertizează
că toate aceste măsuri nu fac decât să ne agraveze
starea de disconfort termic, cauzând chiar grave
probleme ale muşchilor şi articulaţiilor.
Pentru a accentua senzaţia de răcorire, cele mai
multe persoane se poziţionează chiar în direcţia în care
bate aerul condiţionat sau în lateral.
Însă acest lucru nu face decât să creeze un alt disconfort termic şi să determine muşchii tonici să se
contracte mai puternic, riscând astfel să rămână încordaţi.
Acesta este momentul în care cele mai multe persoane simt că au rămas înţepenite, apar dureri ale muşchilor şi articulaţiilor şi imposibilitatea de mobilizare.
În acest sens, specialiștii ne sfătuiesc să ţinem cont
de câteva reguli, care să ne ferească de orice pericol:
1. Reglaţi temperatura aerului condiţionat, astfel
încât să nu existe o diferenţă mai mare de 10 grade

Epigrame
de Petru Chira
Explicaţie
Un soi ciudat de aventură
Ne ţine astăzi dezbinaţi.

Eu nu mă las de băutură,
Ea nu se lasă de bărbaţi.

Reciprocitate
Ajunşi de-un timp în umbra crucii,
Mai potoliţi cu neuronu’,

Iubita mea mi-a dat papucii.

Eu ce să fac? I-am dat şoşonu’.

între cea de afară şi cea din casă sau maşină. Problemele tind să apară atunci când diferenţa de temperatură este resimţită de organism ca fiind una foarte
mare;
2. Evitaţi contactul direct cu aerul condiţionat şi direcţionaţi-l către mijlocul camerei. Dacă totuşi vă
aflaţi într-un mediu în care nu îl puteţi evita, încercaţi
să vă protejaţi şi purtaţi o eşarfă în jurul gâtului;
3. Dacă nu aţi respectat aceste reguli şi aţi rămas
„înţepenit”, faceţi o evaluare la fizioterapeut pentru a
localiza problema şi a o rezolva printr-un program de
recuperare medicală ce poate combina diverse tehnici
şi proceduri: terapie manuală, laserterapie, electroterapie, masaj, taping etc.
De asemenea, pe timp de vară trebuie să alegem duşurile fierbinţi, care să obişnuiască organismul cu o
temperatură mai crescută, astfel încât, în momentul ieşirii de la duş, temperatura de afară să fie resimţită ca
fiind mai răcoroasă.
Şi nu în ultimul rând, să evităm consumul de lichide
cu o temperatură mai scăzută de 4 grade Celsius pentru a preveni apariţia altor probleme de sănătate a organismului.

Săritura calului

MIȘCÂND CALUL DUPĂ REGULA ȘAHULUI, AFLAȚI TEXTUL UNUI PROVERB.
MUTAREA ÎNCEPE DIN CĂSUȚA HAȘURATĂ.
„Râde ciob...”
(Rezolvarea jocului, în numărul viitor)

A D P D A
S Â O I A
E T B L E

Rezolvarea
jocului din
luna aprilie
2017:
„Ploaia de mai
face mălai”

Întocmit
de Lazăr
POMORIȘAȚ

R A C R O

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Nu munca este rușinoasă, ci lenea.
♣ Vei duce viața cea mai bună, dacă-ți vei stăpâni mânia.
♣ Nicio minciună nu ajunge să îmbătrânescă. (SOPHOCLES)
♣ Niciodată nu vor fi respectate legile într-un stat unde nu există frică
(de pedeapsă).
♣ Sărăciei îi lipsesc multe, lăcomiei toate.
♣ Când e achitat vinovatul, se condamnă judecătorul.
♣ Întreprinde încet, dar perseverează în ce ai început.
♣ Cel rău poate să întârzie pedeapsa, dar nu s-o evite.
♣ Nu săvârși de două ori păcatul, pentru că și de întâia data nu vei rămâne
nepedepsit.
♣ Să nu faci din paguba altuia bucuria ta.
♣ Trebuie să faci și tu ceva, nu numai să-ți pui nădejdea în noroc.
♣ E riscant ca cineva să spună sau să facă ceea ce nu știe.
♣ Cei fără minte se cumințesc când dă nenorocirea peste ei.
♣ Speranța nemuririi nu se poate baza pe bogăție.

♣ Cel care seamănă nedreptate seceră nenorocire.
♣ Nu există ceva mai imoral decât purtarea acelora care caută să apară ca
oameni de treabă, tocmai atunci când sunt mai necinstiți.

MENTOR – Astăzi, cuvântul „mentor” e un nume comun; cândva a fost
un nume propriu.
Mentor, de la care își trage sorgintea mentorul, a fost numele credinciosului prieten al lui Ulise, care, când a plecat în legendara lui expediție, i-a
încredințat pe fiul său Telemah și rolul de a-i fi îndrumător în absența sa.
Mentorul îndeplinindu-și sarcina în mod impecabil, acest nume s-a transformat în renume care figurează astăzi în toate dicționarele lumii.
Prin sfaturi înțelepte, prin mijloace blânde, l-a condus pe Telemah pe
calea dorită.
De aceea, astăzi numim MENTOR pe un îndrumător cu experiență, înzestrat cu puterea de a-și impune voința, călăuzind pașii unor tineri sau chiar
ai unor vârstnici în diferite domenii de activitate.

