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Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

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

Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe 21 mai pe
Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena.
Constantin cel Mare s-a născut în oraşul Naissus
(Niş, Serbia) în jurul anului 274. A devenit suve-
ran al întregului Imperiu Roman după învingerea
lui Maxenţiu şi a lui Liciniu. Potrivit mărturiilor
lui Eusebiu şi Lactanţiu, în ajunul luptei cu Ma-
xenţiu, Constantin a văzut pe cer, ziua în amiaza
mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui cu in-
scripţia: „In hoc signo vinces” (prin acest semn
vei birui).

Noaptea, în timpul somnului, i se descoperă
Hristos, cerându-i să pună semnul sfintei cruci pe
steagurile soldaţilor. Dând ascultare poruncii pri-
mite în vis, iese biruitor în lupta cu Maxenţiu. Pe
Arcul de Triumf al lui Constantin, care se păs-
trează la Roma, se află inscripţia: „Instinctu divi-
nitatis” („prin inspiraţie divină”), ce descoperă
cum a fost câştigată victoria asupra lui Maxenţiu.

Cea mai însemnată realizare a împăratului
Constantin a fost Edictul de la Milano (anul 313),
prin care creştinismul ajunge să fie recunoscut de
stat. Însă, el va deveni religie de stat în timpul lui
Teodosie cel Mare (anii 379-395).

După edictul din anul 313, împăratul scuteşte
Biserica de impozite, îi acordă dreptul de a primi
donaţii şi le dă episcopilor dreptul să judece pe
cei ce nu doreau să fie judecaţi după legile statu-
lui. Va înlătura din legile penale pedepsele con-
trare spiritului creştinismului, precum:
răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea
(arderea cu fierul roşu).

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul co-
munei Becicherecu Mic, urează un sin-
cer La mulți ani! tuturor locuitorilor care
poartă numele sfinților Constantin și
Elena și omonimele acestora.

- continuare în pagina 2 -
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Ediția a IX-a a Simpozionului
Național „Dimitrie Țichindeal -

trecut, prezent și viitor”
În ziua de 19 mai 

s-a încheiat, la Beci-
cherecu Mic, cea de-a
IX-a ediție a Sim-
pozionului Național
„Dimitrie Țichindeal
- trecut, prezent și vi-
itor”, organizat cu
sprijinul Mini sterului
Educației Naționale,
Consiliului Local și
Primăriei Beci-
cherecu Mic, Inspec-
toratului Școlar Județean Timiș și Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal”
Becicherecu Mic.

Tema ediției din acest an a fost „Doamne de poveste. Femei în literatura română
populară și cultă - personaje și autoare”.

Comitetul de coordonare a simpozionului a fost alcătuit din prof. Aura-Codruța
Danielescu - inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar JudeţeanTimiş; prof.
Mihaela Petrov – inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Timiş; prof. Ladislau Domolki – inspector școlar activități educative; prof. Delia
Cian – director, Şcoala Gimnazială  „Dimitrie Ţichindeal” Becicherecu Mic; prof.
Adela Ignat – consilier educativ, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal” Beci-
cherecu Mic.

Simpozionul a fost structurat pe două secțiuni.
Secţiunea I – Portrete (adresată cadrelor didactice şi elevilor): eseuri, compuneri,

creaţii în versuri/proză, prezentări Power Point/clipuri cu tematica simpozionului,
respectiv lucrări metodico-ştiinţifice/metode şi tehnici de abordare şi folosire a
caracterizării în procesul de predare şi învăţare şi în educarea copilului.

Secţiunea a II-a – Atelierele copilăriei (adresată elevilor): creaţie plastică, colaje,
grafică digitală, artizanat,benzi desenate, grafică, modelare, alte tehnici artistice la
alegere – secţiune cu tematica simpozionului adresată elevilor şi preşcolarilor.

A. BORBELY

„Izvorașul”, la faza finală 
a Festivalului-concurs 

„Lada cu zestre”
Cea de-a XI-a ediție

a tradiționalului Festi-
val-concurs „Lada cu
zestre”, organizat de
Centrul de Cultură și
Artă al Județului Timiș
și finanțat de Consiliu-
lui Județean Timiș, și-a
derulat, la începutul
lunii mai, faza finală.
Comuna Becicherecu
Mic a fost reprezentată
în această etapă a festivalului de 16 dansatori de la Ansamblul „Izvorașul”,
care au urcat pe scena Casei Armatei din Timișoara. Instructorul ansamblu-
lui este Cristian Chira. (A.B.)

ANUNȚ IMPORTANT!
Cetățenii care locuiesc pe străzile Bujorului, Lacului și Liliacului

pot se pot prezenta la Enel în vederea depunerii actelor pentru
branșamentele la rețea. Rețeaua de electri(care a fost prelungită în
această zonă, drept pentru care este nevoie de făcut acest demers.

Ruga Sârbească 
de la Becicherecu

Mic, sărbătoare
pentru întreaga

comunitatepaginile 4-5
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Uneltele tâmplarului
Într-o zi, pe când stăpânul nu era în atelier, uneltele s-au luat la

ceartă. S-au sfădit multă vreme.
– Ceva mai rău ca fierăstrăul, cel cu colţi ascuţiţi, nu se află sub

soare! Dinţii lui sfâşie şi el taie tot, ce-i iese încale... ca un balaur...
– Ce să mai spunem despre rindea, care muşcă fără milă, ca o

fiară!
– Dar ciocanul care zdrobeşte totul cu violenţă? Ce spuneţi de

el?
– Sau cuiele, subţirele, care străpung şi pătrund în orice cu vâr-

ful lor ascuţit. Înţeapă!
– Să nu uităm raşpela, care pileşte, uniformizează, zgârâie totul!
Aşa se tânguiau uneltele tâmplarului şi până la urmă au hotărât

că nu mai pot trăi sub soare fiind peste măsură de rele.
Unele dintre ele, pentru răutatea lor fără de seamăn, pentru

violenţa faptelor săvârşite ar trebui gonite, cât mai departe surghi-
unite. Ciocanul era de părere că rindeaua, îndeosebi, trebuia
alungată. 

Rindeaua credea că fierăstrăul nu mai putea rămâne nici o clipă
lângă celelalte unelte. 

Fierăstrăul nici nu voia măcar să mai audă de cuie, care pe lângă
răul ce îl făceau mai erau atât de mici şi ascuţite. 

Cuiele erau pornite împotriva raşpelei. 
Raşpela împotriva daltei, care despica totul... împotriva rindelei,

cuielor, ciocanului, fierăstrăului... 
Toţi erau împotriva tuturor... sculele vorbeau foarte mânioase şi

în acelaşi timp. Era zarvă mare. O larmă fără seamăn. 
Deodată uşa s-a deschis şi a intrat tâmplarul. 
Îndată s-a făcut linişte deplină. Meşterul a luat o scândură, a

măsurat-o şi a tăiat-o cu fierăstrăul, apoi bucăţile le-a fasonat cu
rindeaua. A bătut cuie cu ciocanul şi la sfârşit a netezit totul cu
raşpela şi şmirghelul. 

Folosind fierăstrăul, care sfâşie, rindeaua, care muşcă, ciocanul,
care zdrobeşte, cuiele, care înţeapă şi raşpela... tâmplarul făcuse
un minunat leagăn, pentru un nou născut.

Mâna lui iubitoare condusese uneltele cele rele şi le pusese să
facă ceva bun şi frumos şi de folos.

Răul se poate transforma în bine, cu ajutorul lui Dumnezeu.

ppiillddăă ccrreeşşttiinnăă

- continuare din pagina 1 -

Împăratul Constantin a convocat primul Sinod
ecumenic la Niceea (anul 325), unde, după lungi
dezbateri, învăţătura lui Arie a fost condamnată
şi s-a adoptat formula că Fiul Lui Dumnezeu este
de o fiinţă cu Tatăl şi, deci, din veci cu El. 

La sinod au fost alcătuite şi primele şapte arti-
cole ale Simbolului de Credinţă (Crezul), a fost
fixată data Paştilor (prima duminică după luna
plină de după echinocţiul de primăvară) şi s-au
dat 20 de canoane referitoare la disciplina biseri-
cească.

Sfântul Constantin cel Mare a fost botezat pe
patul de moarte de către episcopul Eusebiu de Ni-
comidia. 

A murit la scurt timp (în anul 337) în Nicomi-
dia şi a fost înmormântat în biserica Sfinţii Apos-
toli din Constantinopol, ctitorită de el.

Flavia Iulia Helena s-a născut în provincia Bi-
tinia. 

În anul 293, generalul roman Constantiu Chlo-
rus, la îndemnul împăratului Diocleţian, divor-
ţează de împărăteasa Elena. 

Aceasta nu se recăsătoreşte, ci trăieşte departe
de atenţia publică, dar aproape de fiul său. A reu-
şit să descopere pe dealul Golgotei crucea pe care
a fost răstignit Hristos. 

Potrivit tradiţiei, în urma săpăturilor, s-au găsit
trei cruci. 

Pentru a se identifica crucea pe care a fost răs-
tignit Hristos, au atins cele trei cruci de un mort.
Acesta a înviat în momentul în care a fost atins
de Crucea Domnului. 

Pe 14 septembrie 326, episcopul Macarie I al
Ierusalimului a luat crucea şi a înălţat-o în faţa
mulţimii. 

Ziua de 14 septembrie a devenit, în calendarul
creştin, sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci.

Împărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului
Mormânt, Biserica din Bethleem, pe cea din Na-
zaret şi multe alte sfinte lăcaşuri.

SSffiinnțțiiii CCoonnssttaannttiinn șșii mmaammaa ssaa,, EElleennaa

Înălțarea Domnului este prăznuită la
40 de zile după Înviere, în Joia din săp-
tămâna a VI-a, după Paști. Este cunos-
cută în popor și sub denumirea de Ispas.
În această zi, creștinii se salută cu „Hris-
tos S-a înălțat!” și răspund cu „Adevărat
S-a înălțat!”. 

Hristos S-a înălțat la cer de pe Mun-
tele Măslinilor, în văzul Apostolilor și a
doi îngeri. Îngerii le-au vorbit ucenicilor
despre a doua venire a lui Hristos, ca
aceștia să nu se lase copleșiți de durerea
despărțirii.

Din Sfânta Scriptură, aflăm că Mân-
tuitorul Și-a ridicat mâinile, binecuvân-
tându-i pe ucenici, iar pe când îi
binecuvânta S-a înălțat la cer (Luca 24,
51), în timp ce un nor L-a făcut nevăzut
pentru ochii lor (F.A. 1,9). Adeseori
Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor,
fenomen prin care se manifestă energiile
divine, menite să reveleze prezența

Divinității, dar să o și ascundă.
Cea mai veche mențiune despre sărbătoarea Înălțării Domnului o găsim la Eusebiu

din Cezareea, în lucrarea „Despre sărbătoarea Paștilor”, compusă în anul 332. Din
această lucrare reiese că Înălțarea Domnului era sărbătorită în acea vreme odată cu
Rusaliile, la 50 de zile de la Învierea Lui Hristos. Spre sfârșitul secolului IV, începu-
tul secolului V, sărbătoarea Înălțării s-a despărțit de cea a Pogorârii Sfântului Duh (Ru-
saliile), fiind prăznuită în a 40-a zi după Înviere, dată care va rămâne stabilită pentru
totdeauna în calendarul bisericesc.

Înălțarea Lui Hristos întru slavă și șederea Sa de-a dreapta Tatălui este chipul de-
plinei îndumnezeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale, întrupare, moarte, înviere,
El a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a asumat-o, dar prin Înălțare a trans-
figurat-o pe deplin. Datorită transfigurării supreme a trupului Său, Hristos poate deveni
interior celor care cred în El. Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa din creație,
pentru că El continuă să fie prezent și lucrător prin Sfântul Duh.

Înălțarea cu trupul la cer este o mărturie a faptului că omul a fost creat pentru
veșnicie, căci Fiul nu Se înfățișează Tatălui numai ca Dumnezeu, ci și ca Om.

Hristos, prin Înălțarea Sa, nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale
și putere, ca omul să ajungă la această stare. El șade pe tronul dumnezeiesc al slavei,
dar și locuiește în inima celor ce-L iubesc. Așa putem înțelege paradoxul: Hristos este
înălțat și în drum spre înălțare cu fiecare dintre noi.

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 și 2001,
sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională
bisericească. În această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se face pomenirea
tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă, pen-
tru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

Înălțarea Domnului la Cer
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Hotărârea nr. 64 din 4 mai 2017
privind aprobarea modificării titularului contractului de închiriere pentru suprafeţele cu

destinaţie de pajişti nr. 3358 din 28.05.2015 prin înlocuirea domnului Costea Viorel cu I.I.
Costea M. Viorel;

Hotărârea nr. 65 din 11 mai 2017
privind aprobarea preluării în plată a construcţiilor înscrise în CF nr.400290, nr.cad. C1

– CTS 780 şi nr.cad. C2 – CTS 780 Becicherecu Mic în contul datoriilor Asociaţiei Club
Sportiv „Nouva Mama Mia” Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 66 din 11 mai 2017
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu Mic cu suma de

21,50 mii lei – venituri şi cheltuieli – pe trimestrul II anul 2017, la capitolul 67.02.05.01 –
Sport, alin. 71.01.01 – Construcţii; aprobarea rectificării bugetului local al comunei Beci-
cherecu Mic cu suma de 22,00 mii lei – venituri şi cheltuieli – pe trimestrul II anul 2017, la
capitolul 70.2A.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor şi dezvoltării comunale – alin.
55.01.42. – Transferul din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară;

Hotărârea nr. 67 din 11 mai 2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I – anul 2017;
Hotărârea nr. 68 din 11 mai 2017
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 401325, nr. cad. 747-

748/a – 747 – 748/b, cu suprafaţa de 1.440 mp, în suprafaţă de 1.440 mp, către doamna Cu-
reţan Marieta, pentru preţul de 42.959 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 69 din 25 mai 2017
privind aprobarea decontării cheltuielilor transportului cadrelor didactice ale Şcolii Gim-

naziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu Mic pentru luna aprilie anul 2017;
Hotărârea nr. 70 din 29 mai 2017
privind aprobarea modificării agendei cultural-sportive a comunei Becicherecu Mic pen-

tru anul 2017;
Hotărârea nr. 71 din 29 mai 2017
privind aprobarea încheierii unui act adiţional de modificare a obiectului contractului de

închiriere pajişti nr.2331 din 01.04.2014 prin diminuarea suprafeţei de pajişti închiriată dom-
nului David Vasile Nicolae;

Hotărârea nr. 72 din 29 mai 2017
privind constatarea apartenenței terenului intravilan în suprafaţă de 15.949 mp (suprafață

măsurată 16.099 mp), înscris în CF nr. 400357, nr. cad.  400357 Becicherecu Mic, la domeniul
privat al comunei Becicherecu Mic, în administrarea Consiliului Local Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 73 din 29 mai 2017
privind constatarea apartenenţei terenului intravilan în suprafaţă de 3.350 mp (suprafață mă-

surată 3.381 mp), înscris în CF nr. 400358, nr. cad. 400358 Becicherecu Mic, la domeniul privat
al comunei Becicherecu Mic, în administrarea Consiliului Local Becicherecu Mic.;

Hotărârea nr. 74 din 29 mai 2017
privind aprobarea intabulării terenului intravilan cu nr. cad. A 14cu suprafaţa de 228 mp,în do-

meniul privat al comunei Becicherecu Mic, în administrarea Consiliului Local Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 75 din 29 mai 2017
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului intravilan înscris CF. nr. 402211,

nr. cad. 402211, cu suprafaţa de 504 mp, la preţul de pornire de 14.994 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 76 din 29 mai 2017
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF

nr.403743, nr. cad.403743, cu suprafaţa de 28mp, la preţul de pornire de 833 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 77 din 29 mai 2017
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic, în valoare

de 17.940 lei, notat asupra terenului înscris în CF nr. 400846, nr. cad. 400846, cu suprafaţa
de 500 mp;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Cu ocazia zilei de 1 Iunie, Postul de Poliție Becicherecu Mic, în colaborare cu Şcoala
Gimnazială ,,Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic și cu Primăria Becicherecu Mic, a
elaborat PROIECTUL  EDUCATIV  LOCAL  2016-2017 ,,SPUNEM, TOLERANŢĂ
ZERO FAŢĂ DE VIOLENŢĂ!”. În cadrul proiectului ne-am propus, prin acţiunile pe
care le conţine, să sensibilizăm elevii, adulţii, mass media şi reprezentanţii instituţiilor
partenere astfel încât să acţioneze printr-un efort comun în prevenirea şi combaterea la
nivel microsocial (grupurile şcolare, şcoala) şi la nivel macrosocial (comunitate) a feno-
menului violenţei.

Acţiunile pentru elevi din proiect sunt: dezbateri de grup, conferinţă, marşul elevilor şi
al cadrelor didactice, expoziţie colaje şi afişe, prezentare multimedia audio, PPT-uri cu
foto şi film, concurs sportiv şi cenaclul literar-artistic.

Proiectul și-a propus ca prin activitățile desfăşurate la nivelul Şcolii Gimnaziale „Di-
mitrie Țichindeal” Becicherecu Mic să satisfacă următoarele nevoi identificate în urma
unei analize complexe: nevoia de informare, nevoia de intercunoaştere şi autocunoaştere,
nevoia de alternative educaţionale/de loisir, nevoia de îmbunătățire a relaţiilor de comu-
nicare.

Necesităţile acoperite la nivel de grup şcolar sunt:
- informarea  unui  număr cât mai mare de elevi cu privire la efectele comportamente-

lor violente utilizate în şcoală şi în societate; oferirea de alternative atractive de petrecere
a tipului liber;

- îmbunătăţirea  abilităţilor de comunicare, negociere şi rezolvare a conflictelor  inter-
personale la mai multe niveluri (elevi, elevi-părinţi, elevi-cadre didactice);

- prevenirea comportamentelor violente ale elevilor la şcoală şi în societate prin
desfăşurarea unor activităţi educative şi activităţi sportive, civice;

- îmbunătăţirea mijloacelor educative şi al bagajului informaţional în domeniul etolo-
giei (ştiinţei comportamentului uman) de către profesori, pentru a preîntâmpina cauzele de-
clanşatoare ale actelor de violenţă în rândul elevilor.

Rezultate aşteptate:
-  o scădere a incidenţei fenomenului violenţei verbale şi fizice din rândul elevilor;
- o ameliorare a comportamentelor agresive prezente în mass-media, sport, viaţă so-

cială;
- prevenirea etichetării şi excluderii sociale a elevilor prin desfășurarea de activități

socio-educaționale utile;
- îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, negociere şi rezolvare a conflictelor intra-

personale în relaţiile interpersonale dintre elevi-elevi, elevi-profesori,  copii-părinţi.
Metode de evaluare: realizarea unui studiu privind dimensiunea fenomenului violenţei

la nivelul fiecărei şcoli şi a tipurilor de manifestări ale acesteia. Analiza comparativă a in-
dicatorilor cantitativi, a  procentelor.

Prevenirea violenţei  realizată prin:
• învăţare de comportamente alternative;
• autoreglare, autocontrol;
• dezvoltarea abilităţilor sociale;
• promovarea valorilor.
Acest proiect s-a putut realiza cu ajutorul reprezentanților Școlii Gimnaziale „Dimitrie

Țichindeal” Becicherecu Mic: dir. Delia Cian, prof. Alina Vladu, consilier şcolar, prof
Adela Ignat - Şcoala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic, judeţ Timiș,
preşedinte Asociaţia Micilor Artiști – prof. Alina Vladu, și reprezentanților Primăriei Be-
cicherecu Mic, dl. primar Raimond-Ovidiu Rusu și dl. viceprimar Adrian-Silviu Gherasim.

Șeful Postului de poliție Becicherecu Mic,
Agent Șef Adjunct de poliție

Alin CÎRNARIU

1 Iunie – Ziua internațională
a copilului

MMaaii bbiinnee ppoovveessttiimm ssaauu mmaaii bbiinnee mmuunncciimm??
Autoritățile locale din Becicherecu

Mic continuă implementarea proiectelor
de modernizare a infrastructurii rutiere
din comună. Astfel, recent, alte patru
străzi din localitate au fost asfaltate. Este
vorba despre străzile Bujorului, Fântânii,
Izvorului și Stufului.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul co-
munei Becicherecu Mic, ne spune cu
privire la aceste proiecte: „Sunt proiecte
de care comuna noastră are nevoie. Iar
pentru a le materializa este nevoie de
foarte multă muncă, mai precis de foarte
multă alergătură. O muncă pe care nu o
poți face din birou. Sunt drumuri care tre-
buie făcute, trebuie să faci lobby pe la
diferite instituții, pentru că este destul de
anevoios să obții fonduri pentru astfel de
investiții. Însă, în ciuda tuturor acestor in-
conveniente de natură birocratică, noi
suntem deciși să continuăm pe același
drum ascendent pe care am pornit și să
facem din Becicherecu Mic o comună așa
cum ne-o dorim cu toții. Nu am spus
aceste lucruri pentru a mă plânge și este
departe de mine acest gând. Am promis,
încă din primul mandat, că voi fi, în
primul rând, un primar al oamenilor și așa
voi rămâne. Dar sunt destui «băgători de
seamă» care vor să-mi găsească nod în
papură cu orice chip. Dacă nu se face

nimic, scandal că nu se face, dacă s-a
făcut, scandal că nu stă toată ziua pri-
marul pe fotoliul din primărie să bea
cafea, să bea tutun și să stea la taclale.
Dormind toată ziua la primărie poți să
faci cel mult vechime acolo, și eu nu
vreau sub nici o formă acest lucru. Eu
vreau ca activitatea primarului să se vadă
în comună, oglinda mea să fie realizările
din localitate și nu să obosesc fotoliul de
primar. După cum am mai spus, sunt un
primar al tuturor locuitorilor din comună
și doresc din toată inima să stau de vorbă
cu toți care îmi solicită ajutorul. dar tre-
buie să constat că, de foarte multe ori,
ceea ce îmi solicită unii dintre dum -
neavoastră nu este neapărat de com -
petența primarului. Aparatul Primăriei
este format dintr-un colectiv competent și
complex, pe care mi l-am dorit cât mai
bine închegat și pus în slujba
dumneavoastră. Deci, revin: multe dintre
problemele cu care veniți la mine sunt de
competența viceprimarului, altele aparțin
compartimentului taxe-impozite, altele de
contabilitate... și numai dacă aceste ser-
vicii nu-și îndeplinesc atribuțiile trebuie
să veniți la mine. Eu știu că mulți dintre
dumneavoastră ați dori să stați de vorbă
cu mine, și această dorință este reciprocă,
în aceeași măsură doresc să stau și eu de

vorbă cu dumneavoastră, dar trebuie să
mai țineți cont că, pe când dumneavoastră
sunteți peste 3.000, eu sunt unul singur.
Vin și precizez încă o dată: stau de vorbă
cu toată lumea care are probleme la
nivelul primarului, dar trebuie să
înțelegeți că în primărie mai sunt o serie
de angajați care vă stau la dispoziție și vă
rezolvă problemele. Cu cât veți înțelege
acest lucru mai bine, cu atât vor fi prob-
lemele dumneavoastră rezolvate mai re-
pede, iar mie îmi va rămâne mai mult
timp pentru a încerca să aducem noi
proiecte și cât mai multe investiții în co-
muna noastră. Cât despre ceea ce se
realizează în prezent, ce pot să spun?
Continuăm proiectele din anii trecuți,
implementăm alte noi proiecte, iar despre
realizările din comuna noastră să lăsăm
să vorbească faptele. Cât despre cei care-
mi găsesc vină din orice, nu pot decât să
mă rog la bunul Dumnezeu să le deschidă
ochii și să-i ajute să gândească cu mintea
lor, nu a altora. Și iată că, recent, în Beci-
cherecu Mic s-au asfaltat alte patru
străzi... Dar pentru că am participat foarte
mulți dintre noi la un eveniment deosebit,
Ruga Sârbească, mă opresc aici, pentru
că în asemenea momente de sărbătoare
este bine să gândim pozitiv”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Comunitatea sârbă din Becicherecu Mic a fost în
sărbătoare, în 22 mai, în ziua care a celebrat hramul
bisericii, și anume mutarea moaştelor Sfântului Ierarh
Nicolae din Mira Lichiei, la Bari. Celebrarea a început
cu o seară înainte, duminică 21 mai, cu Vecernia cu
Litie, și a continuat a doua zi, cu Sfânta Liturghie,
oficiată de preotul paroh Milan Miocovici și de alți
preoți invitați: Nicon (de la Mănăstirea Sfântul Ghe-
orghe), Jivko Velimirovici (preot pensionar din
Timișoara), Cristian Popovici (preot ucrainean) și
Ioan Jurji (parohul Bisericii Ortodoxe Române din
Becicherecu Mic).

Răspunsurile din timpul slujbei au fost date de
Corul „Sfântul Teodor al Vârșețului” (Serbia). La 
slujba religioasă au participat, pe lângă nașul Rugii,
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, deputatul
Dușan Popov și Iura Hleba, președintele Uniunii
Ucrainenilor din România, filiala Timiș.

De unde vine sărbătoarea Mutarea moaştelor Sfân-
tului Ierarh Nicolae din Mira Lichiei, la Bari și ce
semnificație are? Pe vremea binecredinciosului
împărat grec Alexie şi a patriarhului Constan-
tinopolului, Nicolae, stăpânind în Rusia iubitorul de
Hristos marele domn al Kievului, Vsevolod
Iaroslavici şi Vladimir cel de bun neam, domnul Cer-
nicovului, care după aceea s-a făcut monah, a fost
năvălire a ismailitenilor contra stăpânirii greceşti de
pe acea parte de mare, pentru că, începând de la Her-
son, vrăjmaşii Crucii lui Hristos, au robit pământul
creştin până la Antiohia şi Ierusalim şi au pustiit cu
foc şi cu sabie toate cetăţile şi satele, bisericile şi
mănăstirile; iar pe cei ce au scăpat de sabie, bărbaţi,
femei şi copii, i-au robit şi toate părţile acelea le-au
luat în stăpînirea lor. Atunci şi cetatea Mirelor, cea din
latura Lichiei, unde se aflau cinstitele moaşte ale
arhiepiscopului lui Hristos, Nicolae, au pustiit-o tot
aceiaşi agareni.

Cu o dreaptă mânie ca aceasta a lui Dumnezeu,
pustiindu-se multe părţi greceşti de la răsărit, între
care a fost şi Lichia, cu cetatea ce se numeşte Mira;
prin aceasta a voit Domnul să se aducă cinstitele
moaşte ale Sfântului Nicolae, plăcutului Său, din
cetatea cea pustiită, Mira, în cetatea cea cu popor, care
se numeşte Bari, şi care este în Italia. Astfel, moaştele
unui luminător ca acesta al lumii, al cărui sfânt suflet
petrece întru cetele cereşti cu cinstea cea vrednică, n-
a voit să fie pe pământ cu cinstire sub obroc. Şi ca
izvorul cel pururea curgător al minunilor celor de
tămăduiri să nu fie lipsit de cei ce scot dintr-însul; iar
pe de altă parte, ca şi Apusul să nu se lipsească de fac-
erile de bine ale lui Dumnezeu, care se dau prin mi-
jlocirile marelui arhiereu.

Aducerea acestor sfinte moaşte s-a făcut într-acest
fel: unui preot care locuia în cetatea Bari, om drept,
cinstit şi cucernic, i s-a arătat înainte Sfântul Nicolae,
zicîndu-i: „Mergi şi spune poporului acestuia şi la tot
soborul bisericesc ca, ducându-se în Mira, cetatea
Lichiei, să ia de acolo moaştele mele şi, aducându-le
aici, să le pună în această cetate a Varului, pentru că nu
pot să fiu în acel loc pustiu; aşa voind Domnul Dum-
nezeul meu”.

Preotul, sculându-se după vedenia aceasta, a mers
în biserică şi a spus clerului bisericii şi la tot poporul
arătarea Sfântului Nicolae, ce o văzuse în acea noapte.
Iar ei, auzind acestea, s-au bucurat mult, zicând:
„Astăzi a preamărit Domnul mila Sa, spre poporul Său
şi spre cetatea noastră”. Deci, degrabă au rânduit trei
corăbii şi au ales nişte oameni vestiţi şi temători de
Dumnezeu, dându-le lor din sfinţita rânduială câteva
feţe cinstite, ca să meargă pentru aducerea sfintelor
moaşte ale marelui Arhiereu Nicolae. Deci, socotind
ei lucrul călătoriei lor, au gândit ca, în loc de
câştigarea cea dorită a moaştelor celor făcătoare de
minuni, să li se întâmple lor ceva împotrivă. Deci,
luând asemănare neguţătorească, ca şi cum ar face ei
o neguţătorie şi ca să nu le împiedice calea mării oare-
care popoare, au umplut corăbiile lor cu grâu şi au ple-
cat, făcându-se că merg la neguţătorie. Astfel,
călătorind cu bună sporire, au ajuns mai întâi la An-
tichia unde, vânzându-şi grâul după obiceiul
neguţătoresc, au cumpărat alte lucruri.

Apoi, auzind de la alţi negustori veneţieni, care
veniseră mai înainte din alte părţi, cum că şi ei au de
gând să meargă la Lichia, în cetatea Mirei, pentru
moaştele Sfântului Nicolae, varenii s-au sârguit ca să-
i întreacă pe dânşii. Deci, mai degrabă călătorind şi
mai iute înotând, fiindcă Dumnezeu purtase de grijă
spre ajutorul lor, au ajuns în latura Lichiei şi au stat la
malul cetăţii Mirelor şi, întrebând cu dinadinsul de
biserica sfântului şi despre moaştele lui, şi-au luat
armele, temându-se ca nu cumva să-i oprească pe
dânşii cineva, şi au mers la biserică. Acolo, aflând
patru monahi, i-au întrebat: „Unde se află moaştele
Sfântului Nicolae, că voim – ziceau dînşii – să ne
închinăm lor”. Iar monahii le-au arătat lor mormântul
în biserică, întru care, ca sub un obroc, zăceau sub
pardoseală în pământ moaştele cele tămăduitoare ale
arhiereului lui Hristos.

Deci, varenii, dând la o parte pardoseala bisericii şi
săpând pământul, au găsit racla sfântului; iar când au
descoperit-o, au văzut-o plină de mir binemirositor,
care izvorâse din cinstitele lui moaşte. Apoi, mirul l-
au turnat în vasele lor, iar moaştele sfântului, luându-
le cu bucurie pe braţele lor preoţii, le-au dus la
corăbiile lor şi le-au pus cu cinste într-una din ele.
Luând ei sfintele moaşte, s-au dus cu dânşii şi doi
monahi, iar doi au rămas la locul acela lângă biserică.
Cu o bună neguţătorie ca aceasta şi cu câştigul cel fără
de preţ, varenii, depărtându-se de malul Mirei Lichiei
în 28 de zile ale lunii lui aprilie, după o bună şi fericită
călătorie, au ajuns degrabă în cetatea lor într-o
duminică, în nouă zile ale lunii lui mai, la vremea Ve-
cerniei.

Poporul din Bari, înştiinţându-se de venirea la

dânşii a cinstitelor moaşte ale marelui plăcut al lui
Dumnezeu, Nicolae, îndată a ieşit întru întâmpinarea
sfintelor moaşte împreună cu episcopii, cu preoţii, cu
monahii şi cu tot clerul bisericesc, bărbaţi, femei şi
copii, şi mulţimea a tot poporul, de la mic până la
mare, cu făclii şi cu tămâie, cântând şi lăudând pe
Dumnezeu şi săvârşind cântări de rugăciune arhiereu-
lui lui Hristos. Apoi, luând cu bucurie şi cu cinste acea
nepreţuită şi duhovnicească vistierie, au pus-o în bis-
erica Sfântului Ioan Înaintemergătorul, care era lângă
mare. Şi se făceau multe minuni la moaştele cele
tămăduitoare.

După aceasta, Sfântul Nicolae, arhiereul lui Hris-
tos, arătându-se în vedenie unui oarecare monah
plăcut lui Dumnezeu, i-a zis: „Am venit cu bunăvoia
lui Dumnezeu în această cetate, într-o duminică, în
ceasul al noulea din zi şi, într-acelaşi ceas, am dat din
darul Dumnezeului, tămăduire la unsprezece oameni”.
Această arătare a sfântului, monahul acela a spus-o la
toţi, spre mărirea plăcutului său. După aceea, în toate
zilele, sfintele lui moaşte n-au încetat a da cu minune
tămăduire şi se dau până acum celor ce aleargă la dân-
sul cu credinţă. Deci, cetăţenii Varului, văzând darul
cel făcător de minuni al moaştelor Sfântului părinte
Nicolae, curgând dintr-un izvor fără de scădere, au
zidit o biserică din piatră în numele lui, mare şi
frumoasă şi au înfrumuseţat-o cu tot felul de podoabe
scumpe.

După aceasta, au ferecat o raclă de argint cu pietre
de mult preţ şi au aurit-o peste tot. Iar în anul al treilea,
după aducerea cinstitelor moaşte de la Mira Lichiei la
Var, adunând clerici din cetăţile şi ţările cele dimpre-
jur ale arhiepiscopiei şi episcopiei, au făcut cinstita
mutare a sfintelor moaşte ale făcătorului de minuni
Nicolae din Biserica Botezătorului, în biserica cea
nouă, zidită din piatră, întru numele lui, în aceeaşi zi
în care mai înainte le aduseseră în Var, de la Mira
Lichiei şi le-au pus cu racla cea de argint în altar. 

Iar racla cea veche pe care o aduseseră de la Mira
Lichiei au pus-o în biserică, având în ea oarecare
sfinte moaşte, pentru închinăciunea celor ce veneau
acolo. Dintr-acea vreme s-a aşezat praznicul aducerii
cinstitelor moaşte ale arhiereului lui Hristos, Nicolae,
să se prăznuiască în toţi anii.

Nu numai într-acea cetate a Apusului, ci şi în
cetăţile şi laturile Rusiei, în aceeaşi vreme s-a luat obi-
ceiul de a se prăznui această aducere, cu bună credinţă
şi cu bună cucernicie din dragostea cea către Sfântul
Nicolae, făcătorul de minuni; deoarece şi Rusia cea
din nou luminată atunci s-a învrednicit de multe min-
uni ale Sfântului Nicolae. 

După ce au trecut câţiva ani, după buna voire a
Sfântului Nicolae – precum s-a arătat în vedenia unui
oarecare monah –, i-a poruncit şi a pus sub Sfântă
Masă, în altar, cinstitele lui moaşte, care izvorăsc tot-
deauna mir; precum se vede şi acum acolo, că se dă
spre tămăduirea tuturor bolilor şi întru slava lui Hris-
tos Dumnezeul nostru, Cel ce este preamărit întru
sfântul Său, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh.

RRuuggaa SSâârrbbeeaassccăă ddee llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc,,
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Seara zilei de luni a început cu Vecernia, la care a
oficiat, pe lângă ceilalți preoți invitați, și părintele Ed-
uard Tănase (de la Parohia Ortodoxă Română
Mehala). A fost slujba în care s-a sfințit colacul Rugii,
care a fost apoi împărțit participanților. Anul acesta,
nașii Rugii Sârbești din Becicherecu Mic au fost Rai-
mond-Ovidiu Rusu, primarul localității, împreună cu
familia. Ei au predat, pentru anul viitor, titulatura de
nași către Marko Brankov și Nada Nikolin.

După slujbă, părintele ortodox ucrainean Cristian
Popovici s-a adresat asistenței: „Ne bucurăm astăzi,
ca împreună să sărbătorim acest mare praznic binecu-
vântat de Dumnezeu, în această cetate, la această
sfântă biserică, și dorim ca pe mai departe să ducem
aceste tradiții frumoase ortodoxe, fie ele sârbești,
românești sau ucrainiene. Desigur, trebuie să ducem
mai departe ceea ce ne-au lăsat strămoșii, moșii și
părinții noștri. De aceea, astăzi, noi, cu toții, să ne
bucurăm de Sfântul Ierarh Nicolae, pentru că sfinții
sunt prieteni ai lui Dumnezeu, cum a zis Domnul și
Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În această parohie
este cinstit și preamărit acest sfânt, pentru că înainte
de a-l cinsti noi, l-a cinstit Hristos Domnul, căruia i-a
slujit acest mare om al lui Dumnezeu. Să fiți și
dumneavoastră bucuroși și, totodată, să vă rugați aces-
tui mare Sfânt Ierarh Nicolae, pentru că el este supran-
umit ca fiind acela care este tămăduitorul sau făcătorul
de minuni. Noi alergăm în rugăciunile noastre către
sfinți pentru că ei mijlocesc în fața tronului Preasfin-
tei Treimi și ne binecuvântează și ne ajută în toate,
mai ales în cele duhovnicești, în cele sufletești, dar și
în cele materiale. De aceea, trebuie să fim credincioși
mai întâi lui Dumnezeu, Domnului Hristos, celui care
S-a răstignit, a murit și a înviat pentru noi. Să fim
credincioși Tatălui Ceresc, celui care ne-a creat pe noi
după chipul său. Și, desigur, să fim credincioși și Sfân-
tului Duh, celui care ne-a sfințit la taina sfântului
botez și care ne ajută și ne sfințește pe mai departe
viața și ne pregătește pentru Împărăția lui Dumnezeu.
Dar, desigur, să fim credincioși și Maicii Domnului,
care ne acoperă cu Sfântul ei acoperământ, de fiecare
dată ne izbăvește de necazuri, nevoi și griji. Să-i fim
credincioși și Sfântului Ierarh Nicolae, care este un
rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi toți, nu
numai pentru această parohie. De aceea astăzi a și rân-
duit bunul Dumnezeu ca să fie și o vreme frumoasă,
o vreme bună, iar noi să ne bucurăm mai întâi
duhovnicește, sufletește și apoi să ne bucurăm de tot
ceea ce ni s-a dat nouă și material, trupește. Putem
încheia cu aceste ziditoare și frumoase cuvinte:
«Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne
bucurăm și să ne veselim întru ea»”.

Părintele paroh al Bisericii Ortodoxe Sârbe din Be-
cicherecu Mic, Milan Miocovici, s-a adresat celor
prezenți, mulțumindu-le pentru că au fost alături, într-

un asemenea moment de sărbătoare, alături de biserică
și de comunitatea sârbă. „Aș dori să mulțumesc
nașilor, în primul rând. Cu mila lui Dumnezeu, am in-
trat în această parohie și, din prima zi, cei care
reprezintă comunitatea au fost alături de noi, la fel
cum a fost, încă de acum cinci ani, și domnul primar.
Domnul primar s-a străduit pentru cele pământești,
așa cum este lăsat de Dumnezeu, iar noi de cele
bisericești, de cele care țin de sufletul nostru pentru a
noastră mântuire. Pentru că este sărbătoare, să ne
gândim la momente de bucurie. Cu ajutorul domnului
primar și al consilierilor locali, astăzi ne putem bu-
cura cu toții de această agapă”.

Raimond-Ovidiu Rusu, nașul Rugii Sârbești din
acest an, s-a adresat celor prezenți: „Mă bucur că
sunteți mulți astăzi și că avem vreme bună. Înseamnă
cu Dumnezeu ne iubește. În această zi sfântă pentru
Biserica Ortodoxă Sârbă suntem cu toții aici, români,
sârbi, ucrainieni, frați întru credința ortodoxă. Acum
cinci ani am ajuns primar al acestei localități și mi-am
luat angajamentul să fiu alături de biserică, de școală,
de comunitate și, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi
sunt și naș al Rugii Ortodoxe Sârbe. Am fost naș și la
Ruga românilor ortodocși și la Kerwei-ul catolic 
german. Deci, pot spune că am fost naș la toate rugile
organizate în Becicherecu Mic”.

Partea laică a Rugii, desfășurată pe platoul din fața
Bisericii Ortodoxe Sârbe, a început cu momente core-
grafice românești și sârbești, susținute de ansamblurile
„Izvorașul” și „Sveti Nikola”. 

Invitații speciali ai Rugii au fost componenții
formației Keba Band, care au întreținut atmosfera cu
muzică specifică. 

Participanții nu s-au lăsat foarte mult invitați și s-au
prins în hore, marcând așa cum se cuvine acest mo-
ment important din viața bisericii sârbe și a
comunității sârbe din Becicherecu Mic.

Pagini realizate de 
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Nu există grădină fără roșii, cu creștere determinată
sau nedeterminată, cu fructe mari sau mai mici de
diferite culori. În  țara noastră sunt omologate peste
40 de soiuri iar în lume se cunosc peste 500 de soiuri.
În total, ocupă o treime din totalul hectarelor destinate
culturii de legume, și anume aproximativ 3 milioane
de hectare.

Roșiile au o foarte mare importanță în alimentația
noastră, atât în stare proaspătă, cât și conservate. Ele
sunt bogate în antioxidanți (betacaroten și licopen),
vitaminele C și E, potasiu, fosfor, protejând sistemul
cardiovascular (ajută la micșorarea vâscozității sân-
gelui, scăderea tensiunii arteriale), îmbunătățește ved-
erea și favorizează imunitatea; cea mai mare
concentratie de vitamina C se află în substanța
gelatinoasă care înconjoară semințele; cantitatea de li-
copen crește în urma gătirii pe foc, îmbunătățesc di-
gestia (fiind utile în caz de indigestie, lipsa poftei de
mâncare în special la copii, anorexie, constipație).

Cele mai bune roșii sunt cele coapte pe vrej în
câmp, sub cerul liber. Acestea au un conținut aproape
dublu de vitamine față de roșiile din solariu. Tomatele
culese necoapte și înroșite ulterior pot afecta activi-
tatea rinichilor. Roșiile se consumă în sezon proaspete,
gătite ușor (supe, tocănițe, ciorbe, sosuri), iar în an-
otimpul rece, deshidratate (ca atare sau păstrate în ulei
aromat) sau conservate (suc, pastă/bulion, zacuscă,
sos, pulpă în suc propriu). Indiferent de felul în care
sunt consumate, roșiile se examinează cu atenție,
înlăturându-se părțiile verzi, care sunt toxice.

Parametrii și condițiile necesare unei germinări op-
time a semințelor de tomate sunt următorii:

- temperatura optimă de germinare este cuprinsă
între: 22-26oC. Temperatura de germinare nu trebuie
să fie mai mică de 15oC.

- umiditatea mai mare de 90%. În  primele faze de
creștere, nivelul umiditătii din sol este de 68-70% din
capacitatea grădinii, iar în perioada de fructificare, în-
cepând cu creșterea intensivă a fructelor din prima
inflorescență, este de 78-81%. Consumul zilnic prin
evapotranspirație este de 0,5L în zilele noroase și de
2L în zilele cu cer senin. Umiditatea în exces este
dăunătoare răsadurilor, în primele faze de creștere. În
perioada de coacere a fructelor nu trebuie să oscileze
perioadele de secetă cu cele cu umiditate abundentă,
deoarece acestea crapă, iar conținutul în substanță
uscată este mai mic.

Pentru varianta fără chimicale se recomandă, mai
ales pe suprafețe mici, utilizarea agrotextilului ( ma-
terial textil). Agrotextilul  se întinde pe suprafața ce
urmează a fi cultivată, se fixează cu agrafe  (făcute din
sârmă) în sol, iar cu caterul se fac incizii în formă de
X la distanțele unde urmează să se planteze răsadurile.
Agrotextilul are proprietatea să absoarbă foarte ușor
razele soarelui, păstrând umiditatea din sol și înăbușă
buruienile, distrugându-le. Astfel, cu un cost mic, dis-
par lucrările de erbicidare și plivitul manual.

Plantarea se face manual, cu sapa, lingura, planta-
tor, iar adâncimea de plantare este până la prima
frunză adevărată.

Afânarea solului are ca scop spargerea crustei care
se formează după udare și combaterea buruienilor; se
realizează ori de câte ori este nevoie, prin prașile cu
sapa.

Udarea se face prima dată la plantarea răsadului, a

doua se face la 4-5 zile de la plantare, apoi după
apariția primelor două inflorescențe și regulat, la in-
tervale de 8-10 zile. Udările sunt mai frecvente în faza
de formare și creștere a fructelor. Norma de udare este
de 200-400 m³/ha. Udarea se face dimineața până în
ora 8 sau seara după ora 19.

Lucrările de îngrijire: copilitul (îndepărtarea
lăstarilor formați la subsuoara frunzelor), cârnitul
tulpinii (îndepărtarea vârfului de creștere) susținerea
plantelor, recoltarea.

Copilitul (îndepărtarea lăstarilor formați la sub-
suoara frunzelor) se face radical, lăsându-se doar
tulpina principală.

Copilii sunt creșteri vegetative (mici tulpini) care se
dezvoltă la axila (subțioara) frunzelor. Copilii au un
efect negativ asupra dezvoltării armonioase a plantei
și asupra fructificării. Dacă nu îi îndepărtăm, aceștia se
dezvoltă rapid și ajung să concureze tulpina principală
a plantei, pe care o lipsesc de o bună parte din seva
brută (cea care circulă dinspre rădăcină spre vârful
plantei). În plus, copilii aglomerează planta, scăzând
posibilitățile de aerisire și sporind astfel posibilitatea
apariției bolilor. De asemenea, copilii afectează fruc-
tificarea, prin întârzierea maturării roșiilor și scăderea
dimensiunilor acestora. Pe tulpina principală vom găsi
inflorescențe, iar pe copil nu prea găsim; dacă găsim,
acestea sunt slab dezvoltate.

Cârnitul tulpinii (îndepărtarea vârfului de
creștere). Se face după 3-4 inflorescențe , la două

frunze deasupra ultimei
inflorescențe. Cârnitul se face
înainte cu aproximativ două
săptămâni de desființarea cul-
turii, pentru a grăbi mărirea și
maturarea (coacerea) ultimelor
roșii de pe plantă. Plantele nu
mai cresc și produc doar
fructele rezultate din
inflorescența rămasă.

Susținerea plantelor se
face pe araci sau pe spalier cu
sârmă.

Recoltarea se face eșalonat,
după datele 15-20 iunie.

Odată cu desființarea cul-
turii se urmărește dacă plantele
au fost sau nu atacate de boli și
dăunători. În cazul în care totul
este în regulă, resturile vege-

tale se toacă și se încorporează în sol ca îngrășăminte
verzi, pentru a avea un sol bogat în nutrienți naturali.
Dacă plantele au fost atacate de dăunători și boli,
atunci resturile vegetale se strâng și se ard.

Bolile Roșiilor
În perioada de vegetație ne confruntăm cu o serie de

boli care, netratate la timp, duc la pierderi importante.
Aceste boli sunt descrise în cele ce urmează.

Mana tomatelor - una dintre cele mai răspândite
boli cauzate temperaturi de 13-17 grade C, umiditate
atmosferică ridicată și apă pe frunze, prezența res-
turilor de plante infectate, rămase pe sol, nopți
răcoroase și zile calde cu ceață și rouă.

Atacul se manifestă pe toate organele aeriene ale
plantelor: frunze, tulpini, flori și fructe.

La vârful frunzelor sau pe marginea acestora apar
pete mari, de formă neregulată, de culoare verzuie, cu
aspect de „opărit”. În condiții de umiditate atmosferică
ridicată și temperatură moderată, în dreptul petelor se
observă un puf fin, albicios. Cu timpul, zonele atacate
se brunifică, apoi se necrozează, iar frunzele se usucă.

Pe tulpină apar pete brune, uleioase. Foarte
frecventă și păgubitoare este și forma de atac pe
fructe, care sunt infectate începând cu primele faze
de dezvoltare, până aproape de maturare. Atacul

debutează, de regulă, la locul de inserție al  peduncu-
lului fructelor, sub forma unor pete mari, de culoare
brun-măslinie, care se măresc cu rapiditate, devin
brune și cuprind în scurt timp fructele în întregime.
Fructele insuficient dezvoltate și atacate de acestă
boală au aspect rugos și sunt tari la pipăit. De regulă,
fructele atacate se desprind și cad prematur, ca urmare
a putrezirii pedunculului.

În cazuri grave, sau când sunt condiții prielnice
pentru apariția și evoluția manei, se vor efectua trata-
mente foliare.

Pentru prevenirea apariției manei se pot folosi
următoarele fungicide: Pergado MZ, Ridomil Gold
Mz, Bravo, Cabrio Top, Ortiva, Topsin, Curzate Super,
Equation Pro, Curzate Manox, în dozele omologate pe
suprafață.

Pagină realizată de 
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

RRooșșiiiillee
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
mai-iunie

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

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

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

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

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

Semnătura

Starea civilă

În ultima vreme au plecat dintre noi
Constantin Câtu (70 de ani)

Staicu Tanase (88 de ani)
Bârgăoanu Dumitru (86 de ani)
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Orar de funcţionare al 
Primăriei Becicherecu Mic

Luni: 8-16
Program cu publicul: 8-14

Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12

15-17
Miercuri: 8-16

Program cu publicul: 8-14
Joi: 8-17

Program cu publicul: 8-12
15-17

Vineri: 8-14
Program cu publicul: 8-12

Adresa: str. Calea Banatului nr. 9
Telefon: 0256-378.501

Programul cu publicul al 
Biroului taxe şi impozite

Luni, miercuri, vineri: 8-12
Marţi, joi: 12-17

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11

Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11

Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14

Marţi: 8-12
15-17

Miercuri: 8-14
Joi: 8-12

15-17
Vineri: 8-12

Talon pentru anunţ gratuit
Textul anunţului:..........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

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

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

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

Semnătura

Colegiul de redacţie
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Raimond Ovidiu RUSU

Redactor-şef: 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
Anton BORBELY

Redactori:   
Sfetlana CHISĂR, 
Marinela BOBEŞ,
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Şi-au unit destinele
Alex Gheorghe cu Stefania-Nicoleta Gyorgy,

Marius-Ciprian Anghelescu cu Roxana
Enachi, Ion-Petru Cupșa cu Ionela-Cristina

Vătășescu, Ioan Ștefănuț cu Mădălina-
Cristina Dinculescu, Marius-Ion Pătrașcu 
cu Mihaela-Raluca Apetrei, Adrian Isac 
cu Ileana-Florica Tudor, Daniel-Cristian

Stan cu Liana-Corina Pirtea
Casă de piatră!

- repar calculatoare 
(inclusiv la domiciliu)

- montez camere 
de supraveghere

- tai şi crap lemne
- lucrări cu tractor mic: frezat, arat

- tai iarbă
Telefon: 0762-287.667

Mica publicitate
Vând scaun cu măsuță, nefolosit, pentru masa

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

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

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

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

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

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

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

Vând boia de casă, calitate foarte bună, cu

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

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

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

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

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

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

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

55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lei/buc
• Demontat și montat sobă normală

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

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

lei/buc

Sergiu Hornar, execut servicii:

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

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

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

Doriți să deveniți AGENT DE SECURITATE?
Adresați-vă la telefon 0727-357.445, prof. Dumitru Prohap.
Este nevoie de următoarele documente:
- copie C.I. (B.I.);
- certificat absolvire 9 clase;
- cazier judiciar;
- adeverință medicală (de la medicul de familie).
Suma necesară: 300 RON.
Pot participa bărbați și femei, cu vârsta cuprinsă între 18-60 de ani.
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♣ Unde politica și luxul rivalizează, sărăcia progresează. (Cilibi Moise)
♣ Oh, dacă oamenii ar fi destul de modești să creadă în ei înșiși!
♣ Adevărul nu are nevoie de martiri.
♣ Toate bolile trupului sunt produse de minți folosite doar pe jumătate;

căci mintea este cea care face trupul.
♣ Câte capete, atâtea căciuli. (D. Țichindeal)
♣ Frumusețea e un bun fragil; cu cât sporesc anii, cu atât scade și ea; ea

se micșorează pe măsură ce trupul înaintează în timp. (Ovidiu)
♣ Dintre toate păcatele omenești, cel mai detestabil este nepăsarea.
♣ Nu există o stare mai nefericită decât aceea de a nu iubi pe nimeni.
♣ Memoria este dobândită repetării.
♣ Munca este rațiunea vieții.
♣ Totdeauna ne ispitește ce e mai greu de obținut.
♣ Cine judecă pripit, va regreta.
♣ Numai cei socotiți socotesc.
♣ Mediul nu-l afli, îl cauți! (N. Iorga)
♣ Lumea nu poate dărui nicio bucurie asemănătoare cu cea pe care o

răpește.
♣ Ușurarea suferinței trebuie să rămână întotdeauna țelul activității 

medicale. (C.I. Parhon)
♣ Trebuie să suportăm cu curaj nenorocirile pe care nu le putem evita.

(AL. Dumas)
♣ Stăruința omului trebuie îndreptată în a-și tine cuvântul dat. (Persia)

SFATURI: Nu e destul a lăuda pe cei cinstiți, trebuie să te și iei pururea
după ei și să te slujești cu ei.

VOX POPULI, VOX DEI (Lat. „Vocea poprului, vocea lui Dumnezeu”)
Este vorba de adeziunea unui mare număr de persoane adusă ca dovadă

pentru stabilirea unui adevăr, pentru justețea unei atitudini. Prin „vocea po-
porului” se înțelege deci acordul general, invocat spre a recunoaște o părere,
spre a aproba o  situație. Glasul poporului trebuie să fie și al conducătorilor.
Uneori se citează numai primele două cuvinte: „vox populi”, având și
semnificația de: „în graiul poporului”.

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

Întocmit de Lazăr POMORIȘAȚ

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

Echipa de fotbal AS Fortuna Beci-
cherecu Mic a promovat în Campi-
onatul Județean, după ce se va
încununa drept campioană a Seriei I a
Campionatului Județean „Promoție”.
Chiar dacă mai sunt de jucat două
etape (în penultima etapă Fortuna ur-
mând să stea, ca urmare a numărului
impar de echipe), nimic nu se mai
poate întâmpla în clasamentul unei
serii pe care echipa pregătită de
antrenorul-jucător Vasile Luță a dom-
inat-o de la început până la sfârșit.

De la ultima apariție a ziarului nos-
tru, Fortuna a disputat trei partide,
încheiate cu tot atâtea victorii.

Mai întâi, în etapa a XVIII-a, Fortuna reușit scorul
rundei, în dauna celor de la Şoimii Pesac, echipă care

emitea cândva cu pretenţii la primul
loc. A fost AS Fortuna Becicherecu
Mic – Şoimii Pesac 11-2 (4-0). Au
marcat: Raimond-Ovidiu Rusu – 4,
Daniel Roman – 3, Dragoş Croitoru
– 2 și Călin Stan – 2, respectiv
Mircea Moisă, cu două goluri pen-
tru învinși. De remarcat că toate cele
patru goluri reușite de primarul co-
munei Becicherecu Mic au fost mar-
cate în partea secundă, în ultimul
sfert de oră.

În etapa a XIX-a, Fortuna s-a de-
plasat la Bulgăruș pentru meciul cu
AS Steaua Roșie. A fost din nou un

joc fără emoții, scorul final, 6-0 pentru oaspeți,
scutindu-ne de alte comentarii.

În ultimul joc de pe teren propriu din acest sezon,

Fortuna a întâlnit cea de-a doua echipă din comuna
vecină Dudeștii Noi, AS Pindul. Partida s-a încheiat cu
o nouă victorie concludentă, 10-1, scor prin care
echipa din Becicherecu Mic a atins borna 100 în clasa-
mentul golurilor marcate.

Așadar, cu două etape înainte de finalul sezonului,
AS Fortuna Becicherecu Mic a acumulat 52 de
puncte, cu nouă mai multe decât ocupanta locului se-
cund, AS Dudeștii Noi. Punctele au fost obținute ca
urmare a celor 17 victorii și a unui rezultat de egalitate
înregistrate în partidele jucate până acum. Așa cum
spuneam, echipa a marcat 100 de goluri și a primit
doar 18!

În ultima etapă a sezonului, AS Fortuna va evolua
în deplasare, la Iecea Mare, contra echipei Progresul,
partida fiind programată pentru ziua de 11 iunie, la ora
18.

Anton BORBELY

AASS FFoorrttuunnaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc aa pprroommoovvaatt
îînn CCaammppiioonnaattuull JJuuddeețțeeaann

„Raimond Team” 
a câștigat Cupa 1 Mai

la minifotbal
Cu prilejul zilei de 1 Mai, la Becicherecu Mic s-a organizat o

competiție de minifotbal la care s-au înscris șase echipe. Acestea
au fost împărțite în două grupe, în care s-a jucat fiecare cu fiecare
pentru stabilirea clasamentului. Apoi, primele două echipe din fie-
care grupă au jucat semifinalele, formațiile învinse jucând pentru
locul trei, iar învingătoarele jucând pentru trofeu.

Grupa 1: Selecto - Galacticii 1-7, Galacticii - Interrelu 1-1, Se-
lecto - Interrelu 1-10. Clasament: 1. Interrelu - 4 p, 2. Galacticii -
4 p, 3. Selecto - 0 p.

Grupa 2: Raimond Team - Leonidas 6-0, Raimond Team - FC
Gara 3-2, Leonidas - FC Gara 0-6. Clasament: 1. Raimond Team
- 6 p, 2. FC Gara - 3 p, Leonidas - 0 p.

În semifinale s-au înregistrat rezultatele: Raimond Team - Ga-
lacticii 4-3 și FC Gara - Interrelu 3-1.

Finala mică a fost câștigată de Interrelu, care s-a impus cu 5-0
în confruntarea cu Galacticii. Raimond Team a câștigat trofeul
după ce a învins în finala mare FC Gara cu 4-1.

S-au acordat și două distincții individuale, celui mai bun mar-
cator - Simion Cristea și celui mai bun portar - Alin Culda.

Competiția s-a desfășurat pe terenul de minifotbal de la UGH
Prest Serv SRL, fiind organizat și sponsorizat de domnul Gheor-
ghe Ungureanu. Pe această cale, Primăria comunei Becicherecu
Mic îi mulțumește pentru implicarea de care a dat dovadă.

A. BORBELY


