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Suntem din nou în pragul sărbătorilor de iarnă,
când așteptăm cu toții, cu nerăbdare, Crăciunul și
Anul Nou. Suntem la finalul unui an special pentru
noi, locuitorii comunei Becicherecu Mic, pentru că
în luna iunie am ales care va fi drumul pe care vom
merge în următorii ani. 

De obicei, în aceste momente se fac bilanțuri. În
ceea ce mă privește, bilanțul meu ca primar și al
administrației locale pe care o conduc a fost făcut
de către dumneavoastră, în luna iunie, la alegerile
locale. Atunci, prin votul pe care mi l-ați acordat,
am realizat că munca mea a fost apreciată de cei în
slujba cărora am ales să fiu. Roadele muncii noastre

se văd cu ochiul liber și, tocmai de aceea, nu voi in-
sista prezentându-le acum. Fac totuși precizarea că
vom continua, și de aici înainte, să mergem pe calea
dezvoltării localității noastre și că avem în vedere
realizarea unor proiecte deosebit de importante pen-
tru comunitatea noastră. Mă refer la introducerea
canalizării și a gazului metan, construirea unui nou
așezământ cultural multifuncțional și asfaltarea
celor 14 străzi, prin programul PNDL, proiect de-
marat în toamna acestui an.

Pentru aceasta, este nevoie de un efort comun și
este necesar, cum se spune, să tragem cu toții în
aceeași direcție.

Dar, pentru că ne aflăm în pragul uneia dintre cele
mai mari sărbători ale creștinătății - Nașterea Dom-
nului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos - mă
folosesc de acest prilej pentru a vă transmite gân-
durile mele cele mai bune.

Crăciunul să vă găsească pe toți sănătoși, să aveți
parte de mese îmbelșugate și să fiți înconjurați de
toți cei dragi ai voștri.

Iar anul care vine să fie unul în care să faceți încă
un pas hotărât spre împlinirea țelurilor personale.

Crăciun fericit!
La mulți ani!

Raimond-Ovidiu RUSU, 
primarul comunei Becicherecu Mic

DDrraaggii llooccuuiittoorrii aaii ccoommuunneeii BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
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BBeecciicchheerreeccuu MMiicc ssăă aaiibbăă ppaarrttee ddee
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CCâânntteecc ddee CCrrăăcciiuunn
Din an în an sosesc mereu

La geam cu Moș Ajun, 
E ger cumplit, e drumul greu, 

Da-i obicei străbun. 

Azi cu strămoșii cânt în cor
Colindul sfânt și bun. 

Tot moș era și-n vremea lor
Bătrânul Moș Crăciun. 

E sărbătoare și e joc
În casa ta acum, 

Dar sunt bordeie fără foc
Și mâine-i Moș Crăciun.

Și-acum te las, fii sănătos
Și vesel de Crăciun, 

Dar nu uita, cât ești voios,
Române să fii bun.
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Sfântul Ierarh Nicolae a trăit pe vremea împăraţi-
lor Diocleţian şi Maximian. Mai întâi a strălucit prin
vieţuire călugărească; iar pentru viaţa lui dusă în acest
spirit a fost făcut arhiereu. Dar pentru că sfântul pro-
povăduia cu îndrăzneală credinţa în Hristos, a fost
prins de mai-marii cetăţii, a fost bătut şi chinuit, apoi
aruncat în temniţă, împreună cu alţi creştini. Când ma-
rele şi binecredinciosul împărat Constantin a ajuns, cu
voia lui Dumnezeu, împărat al romanilor, au fost eli-
beraţi din legături toţi cei închişi şi, odată cu aceştia,
şi Sfântul Nicolae, care s-a dus în Mira. Nu după
multă vreme a fost adunat, de către marele Constantin,
cel dintâi sinod de la Niceea, la care a luat parte şi mi-
nunatul Nicolae.

Sfântul Nicolae a făcut multe minuni aşa cum arată
Istoria vieţii sale. A izbăvit de la moarte pe trei băr-
baţi năpăstuiţi pe nedrept. Pe când aceştia erau în în-
chisoare, au aflat de timpul când aveau să fie omorâţi
şi au chemat pe sfânt în ajutor; i-au pomenit şi de bi-
nefacerile ce le făcuse cu alţii, cum izbăvise de moarte
pe alţi trei bărbaţi din Lichia. Iar Sfântul Nicolae, cel
grabnic spre ajutor şi gata spre apărare, s-a arătat în
vis împăratului şi eparhului; pe eparh l-a mustrat pen-
tru că a defăimat împăratului pe cei trei bărbaţi, iar
împăratului i-a arătat şi i-a dovedit că bărbaţii aceia
sunt nevinovaţi şi că din pizmă au fost pârâţi că au

uneltit împotriva lui. Şi aşa i-a izbăvit Sfântul Nicolae
de la moarte.

Pe lângă acestea a făcut încă şi alte minuni. A păs-
torit dumnezeieşte poporul ortodox şi, ajungând la
adânci bătrâneţi, s-a mutat către Domnul.

Dar Sfântul Nicolae nici după moarte nu şi-a uitat
turma sa. Că în fiecare zi face cu îmbelşugare bine
celor ce au nevoie şi-i izbăveşte de tot felul de pri-
mejdii şi nevoi, căci şi acum, ca şi atunci, acelaşi
Dumnezeu lucrează prin sfântul Său minunile Sale
cele fără de număr.

În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, co-
piii ştiu că trebuie ca ghetuţele sau cizmuliţele lor să
fie lustruite, deoarece Moş Nicolae va veni pe la ei să
le aducă daruri celor cuminţi. Copiii neascultători pri-
mesc o nuieluşă, menită să îi atenţioneze şi să le aducă
aminte că trebuie să asculte de părinţii şi bunicii lor.
Pentru Moş Nicolae este suficient să se uite prin fe-
restre pentru a-şi da seama dacă un copil a fost cu-
minte sau rău.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul 
comunei Becicherecu Mic, adresează un
sincer „La mulți ani!” tuturor locuitori-
lor care poartă numele de Nicolae, 
Nicoleta ori omonime ale acestora.

SSffâânnttuull IIeerraarrhh NNiiccoollaaee

Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul Apostol Ştefan, în-
tâiul Mucenic, a fost unul din primii convertiţi creş-
tini dintre evreii greci, unul din primii şapte diaconi
hirotoniţi de Apostoli şi primul mucenic al Bisericii
Ortodoxe.

Biserica pomeneşte mucenicia Sfântului Ştefan în
data de 27 decembrie şi mutarea moaştelor lui în data
de 2 august, dar şi în 15 iunie odată cu Sfinţii Fortu-
nat şi Ahaic.

Martiriul sau a avut loc în valea lui Iosafat. Pe locul
uciderii Sfântului Ştefan vor fi judecate neamurile. Pe
locurile acelea vor sta Maica Domnului de-a dreapta
şi Sfântul Prooroc Ioan Botezato-
rul de-a stânga Fiului lui Dumne-
zeu.

Ştefan a fost de neam iudeu şi
se presupune că a învăţat, ca şi
Sfântul Apostol Pavel, la şcoala ra-
binică a marelui învăţat din vre-
mea aceea, Gamaliel.

Era un gânditor adânc şi vorbi-
tor îndemânatic, bun psiholog, cu
un sentiment religios excepţional
de cald şi de puternic, însufleţit,
sensibil, bun la suflet şi delicat
cum rar întâlneşti la o personalitate
oricât de puternică şi de complexă
ar fi. Ceea ce rostea prin cuvânt,
îndeplinea prin faptă.

El l-a cunoscut bine pe Mântui-
torul Hristos şi e de bună seamă adevărat că şcoala
cea mai înaltă a făcut-o la picioarele lui Iisus Hristos
şi a continuat la şcoala apostolilor. Dar ceea ce îl ca-
racteriaza cu devărat cel mai mult era că avea o cre-
dinţă şi o râvnă atât de mari pentru lucrarea Domnului
Hristos, încât Dumnezeu l-a învrednicit să săvâr-
şească minuni şi semne mari în popor.

Zelul lui în predicarea Evangheliei i-l insufla nu
numai Duhul Sfânt, dar şi faptul că a fost martor al
Învierii Domnului, al Înălţării Sale la cer şi al Pogo-
rârii Duhului Sfânt. Ca şi apostolii, el Îl predica pe
Mesia Cel prezis de prooroci, pe Hristos Cel înviat
din morţi. De aceea fariseii şi conducătorii poporului
evreu nu-l priveau cu ochi buni şi „le părea rău că în-
văţa poporul şi vestea întru Iisus învierea morţilor”
(Faptele Apostolilor IV, 1-2).

La propunerea Sfinţilor Apostoli, Sfântul Ştefan,
arhidiacon, a fost ales în fruntea celor şapte diaconi,
adică primul dintre diaconi. 

La scurt timp după aşezarea lui în slujba aceasta,
unii din sinagoga zisă a libertinilor şi a cirenenilor şi
a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi din Asia au
început cu Ştefan o ceartă de vorbe. Ea a pornit de la

faptul că unii ziceau despre Mântuitorul că este pro-
fet, alţii că este un înşelător, iar alţii că este Fiul lui
Dumnezeu. A fost acuzat fals de blasfemie contra lui
Moise şi a lui Dumnezeu şi dus în faţa sinedriului –
înaltul tribunal iudeu de judecată - spre a fi judecat.

Sfântul Ştefan rosteşte o cuvântare lungă în care
face o privire asupra poporului evreu, extrăgând din
profeţi adevărul că Iisus este Mesia cel prezis de ei şi
iudeii sunt vinovaţi de uciderea lui. În cuvântarea sa
înlătură şi anulează toate acuzaţiile nedrepte aduse
împotriva lui, arătând valoarea Legii şi a profeţiilor
pe care le-a desăvârşit Stăpânul său Hristos. Dar iată

că ajunge la punctul culminant al
cuvântării sale. Cuvintele sale sunt
flăcări vii ce înfierează cu focul
adevărului lor inimile fariseilor
iudei.

Atunci cei de faţă, scrâşnind din
dinţi, urlând, sfâşiindu-şi hainele
de pe ei – întocmai ca şi la con-
damnarea Mântuitorului – au stri-
gat câ au putut: „Să piară de pietre,
aşa cum se cade hulitorilor... Să
piară!... Să piară!”.

Dar iată o mare minune: Ştefan
fiind plin de Duh Sfânt şi-a piro-
nit ochii spre cer, a văzut slava lui
Dumnezeu şi a zis: „Iată, văd ce-
rurile deschise şi pe Fiul Omului
stând de-a dreapta lui Dumnezeu”.

Ei au început să răcnească, şi-au astupat urechile şi
toţi într-un gând s-au năpustit asupra lui. L-au târât
afară din cetate şi au început a-l bate cu pietre. Iar
martorii şi-au dezbrăcat hainele ca să poată lovi mai
cu putere şi le-au pus la picioarele unui tânăr, numit
Saul.

Era obiceiul ca martorii să pună mâna pe capul vi-
novatului şi să spună: „Sângele acestuia să cadă asu-
pra lor, pentru că el blasfemia numele lui Dumnezeu”,
şi ei aruncau cele mai mari pietre.

În faţa sinedriului îşi manifestă credinţa prin rugă-
ciune căci, sub loviturile de pietre care veneau cu
furie din toate părţile, el se ruga şi zicea: „Doamne Ii-
suse primeşte duhul meu; şi îngenunchind, a strigat
cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta”
(Faptele Apostolilor VII, 59-60).

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul co-
munei Becicherecu Mic, adresează un
sincer „La mulți ani!” tuturor locuitori-
lor care poartă numele de Ștefan,
Ștefania ori omonime ale acestora.

SSffâânnttuull AArrhhiiddiiaaccoonn ȘȘtteeffaann,, îînnttââiiuull MMuucceenniicc

Ȋn data de 11 decembrie 2016, ora 11, ȋn bis-
erica Parohiei Ortodoxe Romȃne Becicherecu
Mic, s-a desfășurat serbarea organizată cu
prilejul Nașterii Domnului, ȋn care elevii Şcolii
Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” din Beci-
cherecu Mic ne-au transmis cu sufletelelor cu-
rate, la fel ca ȋngerii de odinioară, mesajul
anticipat al Nașterii Domnului.

Mulțumim cu acest prilej profesorilor și
ȋnvățătorilor care s-au ocupat de educarea
acestor minunați copii și menționăm pe
doamna ȋnvățătoare de la clasa I, Alina Vladu,
doamna director Delia Cian și doamna prof. de
religie Lăcrimioara Tecar și nu ȋn ultimul rȃnd
tuturor copiilor participanți.

Ȋn cadrul serbării au fost premiați și elevii
merituoși care au cȃștigat premii la concur-
surile organizate ȋn parteneriat de Mitropolia
Banatului și Inspectoratul Şcolar Județean
Timiș.

Acești copii ne-au ȋnveselit sufletele cu min-
unatul colind romȃnesc și cu piesa „Irozii”,
pregătită de elevii clasei I, condusă de doamna
ȋnvățătoare Alina Vladu. Ȋn prezența d-lui vi-
ceprimar Adrian Gherasim, la sfȃrșitul
serbării, elevii au fost răsplătiți cu un simbolic,
dar binevenit, cadou din partea credincioșilor
ortodocși ai Bisericii Ortodoxe Romȃne, cu im-
plicarea reprezentanților Consiliului Parohial.

Tuturor celor care s-au implicat și care ne-
au arătat cu această ocazie cȃt de frumoase
sunt tradițile romȃneși le dorim sănătate și cȃt
mai multe sărbători trăite cu bucurii ȋn mi-
jlocul familiilor lor. Hristos s-a născut!

Pr. Ioan JURJI

PPiieessaa „„IIrroozziiii””,, 
llaa sseerrbbaarreeaa

oorrggaanniizzaattăă ccuu 
pprriilleejjuull NNaașștteerriiii 

DDoommnnuulluuii
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bbiisseerriicciilloorr ddiinn BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Aceste cuvinte transmise de
îngerul Domnului, către păstorii care
stăteau cu oile la păscut în jurul
Betleemului, arată starea sufletească
a omului căzut în negura păcatului.
Putem spune că prin venirea îngeru-
lui încep să se vadă zorii unei noi
lumi, lumea RĂSĂRITULUI DE
SUS, lumea binecuvȃntată cu Întru-
parea Fiului lui Dumnezeu. Cu
această Întrupare sau Naștere începe
o nouă lume, o nouă eră, „lumea
cunoștinței”, cum spune Troparul
Nașterii Domnului, cȃnd omul căzut
prin Adam cel vechi trebuie să
conștientizeze că Fiul lui Dumnezeu
ia „chip de rob” prin nașterea Sa, ca
să ne slobozească din robia păcatului
și a morții. Fiul lui Dumnezeu, deși
este permanent în slavă în ceruri prin
nașterea Sa de pe pămȃnt, este în
stare permanent de jertfă, jertfă
continuă pe masa fiecărui altar al
Bisericii creștine ortodoxe, pentru
noi, păcătoșii.

Nașterea nu s-ar fi putut produce
dacă nu ar fi existat Fecioara Maria,
cea pe care teologii o numesc 
Fecioara Ascultării desăvȃrșite. Prin

ascultarea ei, prin jertfa ei, se
înfăptuiește lucrarea comună a ceru-
lui prin Iisus în Betleem și de aceea
acest om păcătos, pămȃntean, caută
cele deșarte în ziua Nașterii Domnu-
lui de pe pămȃnt, și astfel ajunge
pentru Zilele de Praznic și nu numai
să primească dreptul la nașterea
tainică, nașterea lui interioară care-l
duce spre Omul nou, omul
binecuvȃntat de Dumnezeu.

Acest om binecuvȃntat vede lu-
mina tainică a cerului și călătorește
însoțind-o pe cărarea împărăției
cerurilor spre locul gătit nouă de în-
truparea Fiului. În ziua Nașterii
Domnului, cȃnd veți auzi sunetul
clopotelor de la biserică, cu
dangătele lor, nu stați nepăsători, ci
veniți să vă rugați în casa Domnului
cu pace și bucurie și să transmiteți la
fel ca îngerii în ceruri și aici pe
pămȃnt „HRISTOS SE NAŞTE,
MĂRIŢI-L; HRISTOS DIN
CERURI, ÎNTȂMPINAŢI-L”. În
veci, AMIN!

Pr. Ioan JURJI, 
Biserica Ortodoxă Română 

Becicherecu Mic

„„NNuu vvăă tteemmeețții,, ccăăccii iiaattăă vvăă vveesstteesscc vvoouuăă 
bbuuccuurriiee mmaarree ccaarree vvaa ffii ppeennttrruu ttoott ppooppoorruull……””

((LLuucc.. IIII,, 1100))

Iubiți creștini
Cu prilejul Nașterii Domnului Isus, vă dorim să aveți parte, în minte și în

inimă, de pace, bucurie și mântuire, alături de Cel ce S-a născut, Domnul Isus
Hristos.

Sărbătorit binecuvântate!
Pastor Ioan COCÎRȚEU, 

Biserica Baptistă Becicherecu Mic

Nașterea Domnului
Iată-ne din nou la acest praznic de sărbătoare a nașterii Domnului Isus

Hristos.
Din nou răsună vestea bună a lui Dumnezeu prin această mare sărbătoare,

ne bucurăm de acest dar minunat: Isus Hristos.
După cum darul primit de sus, de la Dumnezeu, este atât de benefic pen-

tru întreaga omenire, tot așa și noi avem datoria de a fi buni și de a ne ajuta
unii pe alții.

Dacă un an de zile oamenii așteaptă să fie mai darnici unii cu alții, nu e su-
ficient. Pentru că darul venit de sus, adică Isus Hristos, este binevoitor cu noi
în fiecare zi și ne binecuvintează cu tot ce avem nevoie.

Doresc să transmit cu această ocazie conducerii primăriei, Consiliului
Local, poliției, cadrelor medicale, cadrelor didactice, tuturor întreprinderilor
din comună și tuturor locuitorilor din comună: Dumnezeu să vă binecuvin-
teze și un cântec de suflet pentru această sărbătoare:

Azi în orașul Betleem ni s-a născut
Un prunc al cărui nume sfânt este Isus,
Profeții din vechime l-au vestit pe El,

Pe fiul de-mpărat Emanuel.

R: /: Să îi cântăm să-l lăudăm,
Pe fiul de-mpărat Isus,

Lui să-i cântăm să ne-nchinăm,
Căci la noi pace a adus.:/

2. În noaptea-aceea ceru-ntreg s-a luminat,
De slava îngerilor cerul i-a cântat,
Osana s-a născut Mesia așteptat,
A lumii singur veșnic Împărat.

3. Noi n-avem daruri ca și magii, ca să-i dăm,
Dar vrem ca-ntreaga viață Lui să i-o predăm,

Nici aur, smirnă, nici tămâie noi n-avem,
În schimb dorința vesnic Să-l lăudăm.

Prezbiter Vasile MOROTI
Biserica Penticostală Filadelfia Becicherecu Mic

Într-o localitate, un om care nu era
prea bisericos și care nu era văzut vreo-
dată să se spovedească sau să primească
pe Isus în Sfânta Împărtășanie era foarte
vehement nemulțumit într-un an în
preajma Crăciunului, că nu se cumpă-
rase un brad mai mare și mai arătos pen-
tru a fi instalat în biserică și declara
revoltat că mai bine ar cumpăra el unul
ca lumea.

Faptul e semnificativ pentru mulți din
timpul  nostru, chiar între creștini. Pen-
tru unii Crăciunul nu înseamnă
așteptarea venirii lui Cristos și primirea
lui prin ascultarea și împlinirea cuvin-
telor sale, ci doar bradul cu podoabele
de pe el, deși în relatarea Sfintei Evan-
ghelii despre nașterea lui Isus nu se
pomenește nici un cuvânt despre un
brad.

Bradul sau pomul de Crăciun e un
element frumos de decor, importat nu
chiar de mult timp dinspre nordul Euro-
pei, care dă farmec sărbătorii Crăciunu-
lui și îmbucură nu numai pe copii, ci și
pe adulți.

Dar de aici și până la a scoate total pe
Isus din centrul sărbătorii Crăciunului
pentru a pune în loc un brad cu oricâte
beculețe, și steluțe, și beteală, și alte po-
doabe, e o distanță uriașă, care ne duce
cu gândul la începutul Evangheliei
Sfântului Ioan, unde acesta, amintind
Întruparea Fiului veșnic al lui Dumne-
zeu din Fecioara Maria, devenit Om-
Dumnezeu pentru a-i lumina pe oameni
și a-i conduce  la viață, constată cu des-
tulă amărăciune că Isus „în lume era și
lumea nu l-a cunoscut! La ai săi a venit,
dar ai săi nu l-au primit!!!”.

Noroc că îndată, bucuros, adaugă:
„Dar celor care l-au primit, celor care
cred în numele lui, le-a dat puterea de a
deveni copii ai lui Dumnezeu!”.

Ceea ce constata Evanghelistul atunci
continuă să se petreacă mai mult sau
mai puțin în toate timpurile și în toate
locurile: unii îl primesc bucuroși ca
Mântuitor al lor, alții îl ignoră și-l oco-
lesc, conștient sau inconștiemt, iar alții
îl resping înverșunați, căutând chiar 
să-l ucidă, precum Irod cel sângeros, ca

să nu le conteste viața lor rușinoasă.
Crăciunul este o ocazie în care fie-

care se poate autoverifica în ce catego-
rie se încadrează.

În orice caz, nu bradul e o piedică în
calea de a descoperi taina nașterii Prun-
cului divin, aunțată de îngeri păstorilor
din câmpia Betleemului: „- Vă vestim o
bucurie mare! Azi vi s-a născut Mântui-
torul. Îl veți găsi pe Prunc așezat într-o
iesle!”.

Nici copiii cu steaua ori tinerii cu
Irozi, inspirați de textele biblice, nici
colindătorii sau grupurile corale, care
încântă urechile și inimile ascultătorilor
cu cele mai frumoase cântece din te-
zaurul muzical al poporului nostru și al
lumii, asemenea îngerilor  care cântau
în văzduhul Betleemului: „- Mărire în
cer lui lui Dumnezeu și pe pământ pace
oamenilor de bunăvoință”!, nici ei nu
stau în cale pentru a descoperi că Dum-
nezeu cel veșnic și necuprins s-a făcut
un copilaș plăpând din Maria Fecioară
nu doar pentru păstori acum 2000 de
ani, ci ne așteaptă și în bisericile noastre
zilnic sau cel puțin în duminici.

Nici măcar așa-zisul Moș Crăciun,
care n-are de fapt legătura cu Nașterea
Domnului, ci e o imitație a bunului și
darnicului Sfânt episcop Nicolae, de la
începutul lui Decembrie, căruia i se mai
pun în cârcă de un timp niște aberații
denumite cică spiriduși, nici el nu-i îm-
piedică pe oameni să-l găsească pe Cris-
tos.

Singurul pericol ce-l paște pe om e ca
avalanșa de oferte comerciale și de obi-
ceiuri atașate de Crăciun, amestecate de
un timp și cu unele obiceiuri de Anul
Nou, să-l deruteze și să-l amețească în
așa hal, încât să socoată că acestea sunt
Crăciunul și să-l excludă pe Cristos.

Dar Isus a venit în lume ca să o sal-
veze, nu să o piardă. Cine rămâne sta-
tornic până la sfârșit, acela se va
mântui!â

Sărbători  fericite de Crăciun adevă-
rat!

An Nou rodnic, binecuvântat, cu să-
nătate și pace tuturor!

Pr. Bonaventura DUMEA

Ce este Crăciunul?
1. Este Sărbătoarea Nașterii lui Isus, naștere reînnoită acum în inimile

și în viața creștinilor care-l așteaptă și-l primesc cu bucurie?
2. Sau este doar aniversarea zilei de naștere a unui Isus de demult, și nu

contează modul de viață, religioasă sau nu, al omului de azi?
3. Sau Crăciunul e pur și simplu un pretext folcloric de a mai aduce ceva

culoare la trecerea mohorâtă de la vremea de toamnă cenușie spre iarnă?
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Hotărârea nr. 118 din 14 decembrie 2016
privind aprobarea încadrării doamnei Cîtu Cristina în funcţia de asistent personal

a persoanelor cu handicap pentru doamna Ţurcanu Maria pe durată nedeterminată;
Hotărârea nr. 119 din 14 decembrie 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 400822, nr. cad.

400822, în suprafaţă de 1.067 mp, către domnul Zahapschi Mihai, pentru preţul de
65.000 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 120 din 14 decembrie 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 400844, nr. cad.

400844, în suprafaţă de 776 mp, către domnul Mihăilă Octavian, pentru preţul de
31.155 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 121 din 14 decembrie 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 400845, nr. cad.

400845 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 776 mp, către domnul Andrei Leon 
Gheorghe, pentru preţul total de 31.155 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 122 din 14 decembrie 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 400847, nr. cad.

400847 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 500 mp, către domnul Ursu Ovidiu Marian,
pentru preţul total de 22.260 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 123 din 14 decembrie 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 400848, nr. cad.

400848 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 500 mp, către domnul Andrei Constantin,
pentru preţul total de 22.260 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 124 din 14 decembrie 2016
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu Mic cu suma

de 289,00 mii lei – venituri şi cheltuieli – pe trimestrul IV anul 2016;
Hotărârea nr. 125 din 14 decembrie 2016
privind aprobarea plății sumei de 1.202 lei, de la cap. 65.02.20 – învăţământ, pen-

tru decontarea cheltuielilor de navetă, a cadrelor didactice de la Şcoala gimnazială 
„Dimitrie Ţichindeal”, pentru luna noiembrie anul 2016;

Hotărârea nr. 126 din 14 decembrie 2016
privind aprobarea încadrării doamnei Dedar Anişoara-Pamela în funcţia de asis-

tent personal a persoanelor cu handicap pentru minora Dedar Simona-Gabriela pe
perioada 15.12.2016 – 23.06.2017;

Hotărârea nr. 127 din 14 decembrie 2016
privind aprobarea alipirii terenului intravilan înscris în CF nr. 401387, nr. cad.

401387 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 6.242 mp şi a terenului intravilan înscris în
CF nr. 400448, nr. cad. 400448, cu suprafaţa de 300 mp, într-un lot cu suprafaţa de
6.542 mp (LOT 1); aprobarea trecerii terenului având suprafaţa de 6.542 mp (LOT
1) – obţinut în urma alipirii imobilelor descrise la art.1 – în domeniul public al comu-
nei Becicherecu Mic, în administrarea Consiliului Local Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 128 din 14 decembrie 2016
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului intravilan înscris CF.

nr. 400862, nr. cad. 400862, cu suprafaţa de 500 mp, la preţul de pornire de 14.900 lei
TVA inclus;

Hotărârea nr. 129 din 19 decembrie 2016
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu Mic cu suma

de 1.398,19 mii lei – venituri şi cheltuieli – pe trimestrul IV anul 2016;
Hotărârea nr. 130 din 19 decembrie 2016
privind aprobarea alocării sumei de 6.000 lei pentru recompensarea pompierilor

voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna 
Becicherecu Mic pentru activitatea din anul 2016;

Hotărârea nr. 131 din 19 decembrie 2016
privind aprobarea prelungirii contractului individual de muncă încheiat între 

comuna Becicherecu Mic şi doamna Micu Cristina Amelia în funcţia de asistent 
personal pentru minorul Micu Vlad pe perioada 19.12.2016 – 15.12.2017;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

• Când plecaţi de acasă în-
cercaţi să creaţi aparenţa că se
află cineva în locuinţă, prin di-
verse metode, respectiv instala-
rea unor dispozitive de
aprindere şi stingere automată
a luminilor în locuinţă, de către
un vecin sau o persoană de în-
credere!

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

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

• Pentru siguranţa locuinţei dumneavoastră, atenţie şi la in-
trările secundare, cum ar fi uşile de la balcoane şi terase! Aces-
tea vor avea încuietori suplimentare, dispuse la interior.

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

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

• Dacă plecaţi pentru o perioadă scurtă, puteţi aprinde lumi-
nile, radio-ul sau televizorul.

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

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

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

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

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

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

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

Agent șef adjunct de poliție 
Alin CÎRNARIU

SSffaattuurrii uuttiillee ppeennttrruu 
aa pprreevveennii ffuurrttuurriillee

ddiinn llooccuuiinnțțăă!!
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AAttmmoossffeerrăă ffeeeerriiccăă llaa TTâârrgguull ddee CCrrăăcciiuunn

ddiinn BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
Sfârșitul anului 2016 a fost marcat printr-

o premieră în comuna Becicherecu Mic. 
Astfel, pentru prima dată, autoritățile lo-

cale au organizat un Târg de Crăciun, o idee
pe cât de inedită, pe atât de frumoasă. 

Aceasta pentru că, seara mai ales, când lu-
minile de sărbători se aprind, centrul comu-
nei se transformă într-un loc de poveste.

Cele opt standuri vă așteaptă în fiecare
seară, începând cu ora 17, până în data de 8
ianuarie 2017, cu produse alimentare
tradiționale, obiecte decorative și articole
vestimentare specifice sezonului.

Proiectului autorităților locale i s-a alătu-
rat și Școala Gimnazială „Dimitrie
Țichindeal” - părinți, elevi și profesori - care

s-au pregătit cu un stand în care găsiți
decorațiuni de Crăciun. 

De asemenea, într-una dintre seri, copiii
de la școală au susținut și un recital de co-
linde tradiționale românești.

Organizatorii vă așteaptă cu drag, în fie-
care seară, la o gustare și la un pahar de vin
fiert!

CCRRĂĂCCIIUUNN FFEERRIICCIITT!! LLAA MMUULLȚȚII AANNII!!
Crăciunul, una dintre cele mai mari
sărbători ale creştinătăţii, celebrează de

peste 2.000 de ani naşterea lui Iisus, dar
este şi sărbătoarea care aduce an de

an în familie obiceiuri precum col-
indatul şi împodobirea bradului,
sub care copiii aşteaptă darurile
Moşului. Creştinii sărbătoresc pe
25 decembrie naşterea lui Iisus
din Nazaret. Odată cu răspândirea
învăţămintelor sale, multe dintre
tradiţiile străvechi ce au precedat

sărbătoarea Crăciunului au fost în-
globate de bisericile creştine.

Păgânii de pe vechiul continent euro-
pean celebrau la finele anului solstiţiul

de iarnă, prilej de veselie, întrucât pre-
vestea întoarcerea soarelui şi a luminii. Multe

dintre obiceiurile lor au fost „creştinate” şi duse mai
departe, fiind acum de nelipsit în preajma sărbătorilor de iarnă. Primii creştini nu cel-
ebrau naşterea lui Iisus pe 25 decembrie, considerând că aceasta a avut loc în luna
septembrie, odată cu Rosh Hashanah (sărbătoare din calendarul iudaic). În anul 264,
Saturnaliile au căzut pe 25 decembrie şi împăratul roman Aurelian a proclamat
această dată „Natalis Solis Invicti”, festivalul naşterii invincibilului Soare. În anul
320, papa Iuliu I a specificat pentru prima dată oficial data naşterii lui Iisus ca fiind
25 decembrie. În 325, împăratul Constantin cel Mare a desemnat oficial Crăciunul ca
sărbătoare care celebrează naşterea lui Iisus. Numit iniţial „festivalul naşterii”,
sărbătoarea creştină care marca venirea pe lume a fiului lui Dumnezeu s-a răspândit
cu trecerea timpului pe tot continentul european. În jurul anilor 432, Crăciunul era
sărbătorit în Egipt, iar la finele secolului al VI-lea a ajuns şi în Anglia. La sfârşitul
secolului al VIII-lea, Crăciunul devenea o tradiţie împământenită şi în nordul Eu-
ropei. În epoca modernă, Crăciunul este asociat cu decorarea bradului, mersul la
biserică, mesele în familie, colindul, dar şi cu venirea lui Moş Crăciun. Obiceiuri
care sunt astăzi de nelipsit în aproape toate colţurile lumii se trag aşadar din lunga is-
torie a serbărilor luminii, împletite cu datini şi tradiţii răspândite sau absorbite de
sărbătoarea creştină a naşterii lui Iisus Hristos.

În prima zi a noului an,
se merge cu „Pluguşorul”
şi cu „Sorcova”, obiceiuri
ce invocă prosperitatea şi
belşugul pentru gospo -
dăria celui care primeşte
colindătorii. 

Se spune că cei care nu
primesc cetele de colin -
dători vor avea necazuri
şi sărăcie în anul ce vine.

În ajunul Anului Nou,
în Moldova, cete de
flăcăi şi de bărbaţi de
curând însuraţi pleacă cu
Plugul. Străvechi obicei
agrar derivat dintr-o
practică primitivă, trecut
printr-un rit de fertilitate,
„Plugu şorul” a ajuns o
urare obişnuită de recolte
bogate în anul care abia
începe. 

Pluguşorul este întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete
de clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un
plug miniatural, mai uşor de purtat, sau de buhaiul care imită mugetul boilor. 

La sate, „Pluguşorul” este însă extrem de complex, iar alaiurile care merg
din casă în casă duc cu ele chiar un plug.

„Aho, aho, ho-ho / Mâine anul se-noieste / Plugusorul se porneste / Si în-
cepe a brazda / Pe la case a ura / Iarna-i grea, omatu-i mare, Semne bune anul
are / Semne bune de belsug / Pentru brazda de sub plug”, sunt primele ver-
suri ale Pluguşorului, care tradiţional se cântă în ultima zi a anului.

De asemenea, o dată cu intrarea în Noul An, de Sfântul Vasile, este bine
să se ureze pentru bunăstare, iar în acest sens „Sorcova” este cel mai cunos-
cut colind.
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Dintre metodele de înmulţire a pomilor fructiferi, al-
toirea dă rezultatele cele mai bune şi mai sigure. Din
multitudinea de metode de altoire, altoirea cu mugure
dormind este cea mai utilizată, atât la scară industrială,
cât şi în grădinile familiale. Este utilizată în pepinieră
(câmpul  I) şi la realtoirea pomilor tineri în livadă.

Ramurile altoi sunt lăstari lemnificaţi, cu diametrul
de 6-8 mm. Ele sunt recoltate în ziua altoirii, iar dacă
sunt aduse din altă parte, cu cel mult 2-3  zile înainte.
La aceste ramuri, se elimină fiecare frunză cu o porţiune
din peţiol. Până în momentul altoirii, se ţin în încăperi
răcoroase, în vase, cu baza în apă.

Epoca de executare. Pentru reuşita acestei altoiri,
seva portaltoilor trebuie să fie activă, astfel încât coaja
să se desprindă uşor, iar mugurii de pe ramurile altoi să
fie dezvoltaţi normal. Calendaristic, aceste condiţii sunt
îndeplinite începând cu a doua jumătate a lunii iulie şi
ţine până la 10-25 septembrie 

În funcţie de momentul începerii circulaţiei sevei, or-
dinea altoirii speciilor pomicole este următoarea: păr
pădureţ, prun, vişin, cireş, piersic, măr franc, mahaleb,
zarzăr, gutui, corcoduş, măr vegetativ. Din intervalul ca-
lendaristic recomandat pentru altoire, este bine să se
evite, pe cât posibil, extremele: altoirile prea timpurii
pot duce la apariţia unor lăstari, care neputând să se ma-
turizeze până în iarnă, pier; de asemenea altoirile prea
târzii, lasă calusul  neformat şi nepregătit pentru iernare,
din cauza temperaturii scăzute. 

Măsuri premergătoare altoirii. Cu câteva zile în-
ainte de altoire se verifică desprinderea scoarţei de pe
portaltoi: dacă aceasta nu se desprinde, se aplică o
udare, care să umecteze solul cu apă până la o adâncime
de 40 cm, pentru a activa circulaţia sevei. În ziua altoi-
rii se suprimă toate ramurile laterale, începând de la
baza portaltoilor, pe o porţiune de 15 - 20 cm, de la su-
prafaţa solului (colet). De asemenea se desfac muşu-
roaiele făcute la plantare, în jurul puieţilor. Înainte de
altoire se şterge cu o cârpă de bumbac, baza portaltoi-
lor pentru a îndepărta pământul în totalitate, care poate
strica tăişul briceagului, şi poate pătrunde în secţiunile
făcute la altoire.

Desfăşurarea lucrării. În apropierea coletului, la
portaltoii generativi, sau la 10 - 15 cm de acesta, la por-
taltoii vegetativi într-o zonă netedă se practică două in-
cizii pe scoarţă: una transversală de 10 mm şi una
longitudinală de 30-35 mm, astfel încât ele să formeze
litera ,,T”. Cu spatula briceagului se desprinde scoarţa
de pe fiecare margine a secţiunii longitudinale, pe rând.
Desprinderea se face printr-o singură trecere a spaţiului
pe sub scoarţă. Ea se ţine uşor apăsată spre exterior,
pentru a nu distruge stratul generator aflat pe lemn. La
portaltoii la care circulaţia sevei este puternică, nu este
necesară această lucrare deoarece, scoarţa se desprinde
singură, la introducerea altoiului.

Mugurele altoi se recoltează de pe ramura altoi astfel:
ramura altoi se prinde cu mâna stângă, cu vârful spre
corp, iar degetul arătător se întinde şi se pune sub mu-
gurele care urmează să se scoată, sprijinindu-l. Bricea-
gul din mâna dreaptă se aşează cu  lama  la 1,5-2 cm
deasupra mugurelui. Lama briceagului trebuie să
,,scoată ” mugurele cu o porţiune de 3-4 cm de scoarţă.
În momentul când lama briceagului ajunge în dreptul
mugurelui aceasta se apasă puţin pe ramură, timp în
care face o ,,cursă ” de 3-4 mm, astfel încât în dreptul
mugurelui, pe partea opusă să rămână un strat subţire
de lemn. Dacă acest strat este prea gros, se micşorează
suprafaţa de contact dintre zonele generatoare ale celor

doi parametri, iar procentul de prindere este mic. La al-
toire, nu se folosesc primii şi ultimii 4-5 muguri de la
baza şi vârful ramurii altoi.

Introducerea mugurelui altoi se face imediat după
secţionarea lui pentru evitarea oxidării secţiunii. Se
prinde mugurele de porţiunea de peţiol, care a rămas de
la pregătirea lui şi se introduce sub scoarţa portaltoiului.
Altoitorii cu experienţă, păstrează mugurele, după
detaşare, între lama briceagului şi degetul mare de la
mâna dreaptă, şi de aici îl împinge  direct sub scoarţa
portaltoiului. Îmbinarea se consideră încheiată când
baza scoarţei altoiului a fost introdusă sub scoarţa por-
taltoiului cu câţiva mm mai jos de capătul inciziei lon-
gitudinale. Mugurele trebuie să se găsească la mijlocul
secţiunii mai sus numite. Când scoarţa altoiului
depăşeşte secţiunea transversală, aceasta se taie la
acelaşi nivel cu secţiunea transversală. Altoirea se
consideră corect efectuată când scoarţa portaltoiului
acoperă în totalitate scoarţa altoiului, lăsând vizibil doar
mugurele şi o mică porţiune de scoarţă.

Imediat după îmbinarea celor doi parteneri se leagă
zona de altoire.  Lucrarea se face cu scopul menţinerii
unui contact corespunzător între zonele generatoare ale
celor doi  parteneri, de a împiedica pătrunderea aerului,
apei, de a evita deshidratarea lor. Materialul folosit
poate fi rafia, bumbacul, teiul topit şi mai nou, benzi
speciale, elastice din policlorvinil subţire. Acestea au
avantajul că nu strangulează ramura ci se mulează, pe

măsură ce aceasta creşte în grosime. Pentru
această legare se poate folosi mai multe metode.

Legarea simplă cu nod. La 5-10 cm deasupra
inciziei transversale se face un nod. De la acest
nod pornesc două capete: unul scurt de câţiva cm
(5-7 cm) şi unul lung de câteva zeci de cm (20-30
cm). Capătul scurt se întinde pe lângă portaltoi,
iar cu capătul lung se înfăşoară ramura, spiră lângă
spiră până sub capătul inciziei longitudinale, bi-
neînţeles ocolind mugurele. Sub capătul inciziei
longitudinale cele două capete se încoardă. Este o
metodă mai puţin folosită.

Legarea simplă fără nod. Este cea mai folosită
metodă de legat la altoit. În aceeaşi poziţie de înce-
put ca şi la precedenta legare, se lasă un capăt scurt
de 2-3 cm şi unul lung de 30-40 cm. Primele spire
formate de capătul lung acoperă capătul scurt, imo-
bilizându-l. În continuare, se înfăşoară spiră lângă

spiră strâns, ocolind însă mugurele altoi. După ce spirele
au ajuns la cca. 1 cm sub capătul inciziei longitudinale,
ultima spiră se lasă laxă, ţinând în acelaşi timp cu dege-
tul mare de la mâna stângă apăsat pe penultima spiră,
astfel încât întreaga legătură să nu se desfăşoare. Din ul-
tima spiră se face un laţ cu ajutorul căruia se imobilizează
capătul lung al materialului de legat.

Legarea cu laţ. La unul din capete se formează un
laţ lung de 8-10 cm. Laţul atârnă şi este acoperit pe lun-
gimea lui, de spirele strânse ale celuilalt capăt. Când se
ajunge cu spirele în punctul final, capătul rămas se in-
troduce în laţ şi se trage de celălalt capăt până când laţul
imobilizează total capătul liber.

Timpul dintre îmbinarea altoiului cu portaltoiul şi le-
garea lor trebuie să fie foarte scurt pentru evitarea
deshidratării şi a oxidării.

Imediat după legare, în zonele secetoase, se
recomandă muşuroirea punctului de altoire, cu pământ
reavăn, pentru a se evita uscarea altoiului. De aseme-
nea lucrarea are scopul de a menţine o temperatură
scăzută şi o umiditate ridicată, necesară pentru cicatri-
zarea punctului de altoire.

Verificarea prinderii altoiului se face la două săptă-
mâni de la altoire. Altoii prinşi au mugurii umflaţi, tur-
gescenţi cu culoare specifică soiului, iar porţiunea de
peţiol, la o simplă atingere, cade uşor şi lasă o cicatrice.
Dacă porţiunea de peţiol, nu cade când este atinsă, iar
mugurele altoi şi scutul de scoarţă sunt încreţite şi bru-
nificate, este semn că altoiul nu s-a prins. În cazul aces-
tora din urmă, realtoirea se face imediat, tot în ochi
dormind, la 2-3 cm mai sus, pe partea opusă primei al-
toiri.

Slăbirea legăturii. După 2-3 săptămâni de la altoire,
datorită creşterii în grosime, este necesar ca legăturile să
se slăbească pentru a nu ştrangula portaltoiul. De re-
gulă, se desface şi se leagă mai puţin strâns, deoarece
portaltoiul caută să caluseze rana, cu calus propriu şi în
acest fel să respingă mugurele altoi.

Preluare după Eugen MIHUŢ

AAllttooiirreeaa ccuu mmuugguurree ddoorrmmiinndd Fie ca aceste Sfinte Sărbători de Crăciun să ne
lumineze, îmbuneze și să ne bucure nu numai

acum, de Sfântul Crăciun, ci toată viața!
Cu ocazia Anului Nou, vă urez un călduros 

LA MULȚI ANI! 
cu fericire și o grădină minunată, 

plină de sănătate!
Cu stimă

Drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

Suntem în sezonul rece, dar în zilele cu temperaturi
mai ridicate pot fi efectuate lucrări specifice în livadă
(de rodire și creștere a pomilor).

Tăierile de rodire (în uscat) sunt cunoscute de ma-
joritatea oamenilor și permit eliminarea surplusului de
creșteri din coroana pomilor, lucru care facilitează
pătrunderea luminii de la soare. Este obligatorie
îndepărtarea tuturor ramurilor uscate sau bolnave care
sunt surse de agenți patogeni și dăunători.

Nelipsite într-o livadă în acest sezon sunt trata-
mentele fitosanitare efectuate corect și la timp. Pomii
fructiferi sunt ținta directă a agenților patogeni și a
dăunătorilor ce vor ierna în coroană.

Stropirile din această perioadă se fac cu produse
cuprice, în ferestrele calde din iarnă, când temperaturile
depășesc 6-7 grade Celsius în timpul zilei, reducând
considerabil rezerva de ciuperci fitopatogene și bacterii.
De asemenea, produsele cuprice sporesc rezistența or-
ganelor perene la gerurile din timpul iernii sau la
brumele și temperaturile scăzute din primăvară. Acum
este momentul optim pentru  administrarea de
îngrășăminte, în special complexe cu fosfor și potasiu,
precum și  protejarea pomilor tineri prin împachetare a
împotriva rozătoarelor și animalelor sălbatice.

Uleiurile horticole sunt insecticide de contact
condiționate pe suport de ulei mineral care prin
îmbăierea plantelor formează o peliculă toxică ce
îmbracă toată scoarța plantelor izolând-o de mediul
înconjurător, asfixiind astfel vietățile, dar și instalând
peste ele o atmosferă toxică. Folosirea uleiurilor horti-
cole se face pe cât posibil înainte de umflarea mugurilor
și începerea activității insectelor.

Pentru a avea efectele dorite faceți îmbăierea
plantelor, stropind fiecare cm pătrat de plantă. Acțiunea
se face pornind de sus în jos, pentru a fi siguri că nu
scapă tratamentului agenții patogeni vizați. Aceste trata-
mente se execută numai în repausul vegetativ, când s-au
scuturat toate frunzele plantei, pe timp senin, cu tem-
peratura aerului peste 10 grade Celsius, fără zăpadă pe
ramuri și fără vânt. Pentru a se asigura aderența soluției
pe plante, adăugați în soluția folosită și adjuvanți (lipi-
ciuri) recomandați.  La speciile semințoase, măr, păr,
gutui, trebuie aplicate trei tratamente începând cu luna
decembrie până la umflarea mugurilor, iar la sâm-
buroase, cais, cireș, piersic, prun, vișin, doar două trata-
mente sunt suficiente.

ATENȚIE! Primul tratament făcut cu ulei horticol tre-
buie urmat peste o lună de cel cu zeamă bordeleză și apoi
la semințoase încă un tratament cu ulei horticol, alt produs
decât primul pentru a asigura o paletă largă de de substanțe
active administrate. Ultimul tratament cu ulei horticol este
bine să fie făcut nu mai târziu de luna februarie spre a nu-
i reduce din eficacitate prin pornirea imediată a vegetației.
Uleiurile horticole sunt foarte eficace mai ales împotriva
păduchelui din San Jose, a păduchilor țestoși și lânoși,
asupra cărora celelalte tratamente sunt mai puțin eficace
din cauza mijloacelor fizice de protecție (carapace sau
perișori fini lânoși) extrem de eficace. Insistăm ca trata-
mentele succesive să se facă cu produse diferite spre a se
completa efectul unuia cu cel al următorului. Pentru o mai
bună protecție a muncii este recomandabil ca ultimul trata-
ment de iarnă să se facă după efectuarea tăierilor, spre a
evita contaminarea operatorului horticultor cu aceste
substanțe, dar și pentru a reduce efortul fizic și financiar
reclamate de acestea, căci va fi un volum mai mic de
coroană pe care să se aplice soluția de stropit. Tratamentul
de iarnă se recomandă chiar și în viile hibride, mai ales pe
butucii sensibili la atacul acarienilor (păianjeni) ce se
dezvoltă pe frunze creând pe acestea bășicuțe, negei, în
care se ascund dăunătorii, și sunt mai greu de tratat în
vegetație. De regulă acest aspect se neglijează de propri-
etarii de vii și aceasta va avea efect negativ asupra
plantației și a producției. Practic, este obligatoriu ca toți
proprietarii de pomi sau vii dintr-un areal să efectueze ast-
fel de tratamente spre a suprima sursele potențiale de in-
festare cu astfel de agenți patogeni. La vii se poate recurge
chiar la curățarea scoarței exfoliate (coaja) de pe coarde,
spre a provoca distrugerea agenților patogeni de gerul
iernii.  Prin efectuarea tratamentelor de iarnă în
pomicultură se reduce la maximum cinci numărul trata-
mentelor ce trebuie efectuate în vegetație și astfel se re-
duce mult contaminarea producției cu substanțele toxice
utilizate în combaterea bolilor și a dăunătorilor și totodată
și costurile de producție.

Pagină realizată de drd. ing. Vasile Andraș-Sauca

LLiivvaaddaa îînn sseezzoonnuull rreeccee
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Execut lucrări de topograCe şi cadastru: PUZ-uri, intabulări,
dezmembrări, alipiri, apartamentări, ridicări topograCce etc.

Persoană Czică autorizată categoria B, ing. Valentina Gherasim
Nr.tel.: 0749432605

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
ianuarie-februarie

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 a plecat dintre noi
Petrișor Ioan (66 de ani)

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Orar de funcţionare al 
Primăriei Becicherecu Mic

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

Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12

15-17
Miercuri: 8-16

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

Program cu publicul: 8-12
15-17

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

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

Programul cu publicul al 
Biroului taxe şi impozite

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

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11

Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11

Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14

Marţi: 8-12
15-17

Miercuri: 8-14
Joi: 8-12

15-17
Vineri: 8-12

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

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

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

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

Semnătura

Colegiul de redacţie

Fondator: 
Raimond Ovidiu RUSU

Redactor-şef: 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
Anton BORBELY

Redactori:   
Sfetlana CHISĂR, 
Marinela BOBEŞ,

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

ISSN 2360-2724

Şi-au unit destinele
Lucian-Bogdan Stanciu 

cu Mihaela Ranislav
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 cazan de țuică, din cupru, 80 de

litri, tablă de 3 mm grosime, cu bazin de
răcire. Tel: 0256-378.578.

Vând 800 mp de grădină pentru
construcție casă. Tel: 0256-378.578.

Vând scaun cu măsuță, nefolosit, pen-
tru masa copiilor mici. Preț: 200 RON.
Tel: 0765-632.195.

Vând grătar mare, cu greutăți - 250 kg.
Tel: 0765-632.195.

Vând teren intravilan, 1.496 mp, pe
Strada Sârbească nr. 326. Tel: 0723-
698.843 sau 004915166233155.

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

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

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

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

Vând boia de casă, calitate foarte
bună, cu 70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau
0740-994.593.

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 ex-
teriorul sobei - 100 lei/buc

• Montat ușițe de protecție coș
de fum - 100 lei/buc

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

• Fixare ușă de serviciu - 30

lei/buc

• Schimbare grătar sobar - 25

lei/buc

• Demontat și montat sobă

normală de teracotă - 800 lei/buc

• Demontat și montat sobă

dublă de teracotă - 1.500 lei/buc

• Desfundat sobă de teracotă -

200 lei/buc

Vă oferă servicii de:
FFiizziiootteerraappiiee::

EElleeccttrrootteerraappiiee
UUllttrraassuunneett
MMaaggnneettootteerraappiiee

KKiinneettootteerraappiiee
TTeerraappiiee LLAASSEERR
IInnCCllttrraaţţiiii ppeerrii--//iinnttrraaaarrttiiccuullaarree
AACCUUPPUUNNCCTTUURRĂĂ
SSEERRVVIICCIIII DDEE AAMMBBUULLAATTOORRIIUU CCLLIINNIICC::

BBiilleettee ddee ttrriimmiitteerree llaabboorraattoorr,,
aallttee ssppeecciiaalliittăăţţii,, RRMMNN

TTrraattaammeennttee GGRRAATTUUIITTEE (în cadrul fondurilor de la CJAS
- Timiş, cu bilet de trimitere)
Tratamente la DOMICILIU

OORRAARR:: LLUUNNII--VVIINNEERRII 88--1122;; 1166--2200
PPrrooggrraammăărrii llaa nnuummăărruull ddee tteelleeffoonn:: 00774455--338822..994499

ddee lluunnii ppâânnăă vviinneerrii,, îînnttrree oorreellee 88--2200

Sergiu Hornar, execut servicii:
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♣ Niciodată nu e prea tȃrziu pentru a ȋnvăța. (Seneca)
♣ Măgarul este adesea mai ȋnțelept decȃt cel care ȋl călărește. (Danemarca)
♣ La naștere toți oamenii sunt asemănători; prin educație se vor deosebi.

(China)
♣ Nu există templu mai frumos ca o mama. (India)
♣ De la o vreme ȋncolo, inima nu mai e obligată să iubească. E suficient

să bată. (T. Mușatescu)
♣ Lipsurile decurg din concepția despre medicină și nu din cauza

numărului scăzut de medici. (Franța)
♣ Pasiunile sunt vȃnturile care umflă pȃnzele corabiei; uneori ele o

ȋneacă, dar fără ele corabia n-ar putea pluti. (Voltaire)
♣ Ȋn timp ce iubirea trebuie ȋn permanent ȋnvățată, ura trebuie doar

provocată. (I. Romoșan)
♣ Neprimejduirea și pacea sunt cele mai de căpetenie și mai mari bunătăți

ȋn comunitate. (D. Ţichindeal)
♣ Peste puțin o să se caute măștile, fiindcă au să fie mulți cărora o să le

fie rușine să-și arate obrazul.
♣ Chiar de ești Alexandru Macedon, la drum nu porni fără bătrȃni. (Persia)
♣ Fă ȋn munca ta ca plugarul: unde trece brazda lui găsesc hrană și

păsările flămȃnde ale cerului. (N. Iorga)

♣ Am trăi ca boierii dacă majoritatea populației nu ar avea mentalitate
de iobagi. (G. Mrakic)

♣ Oamenii de umor sunt și oameni de suflet.
♣ Cine iubește cu adevărat, mai este oare ȋn stare să urască pe altul?

SFATURI: Să dai de pomană, dar să nu ȋncurajezi lenea.

MIC DICŢIONAR DE ANUL NOU

FELICITĂRI = schimb de amabilități
MIEZUL NOPŢII = trecut și viitor
MUSAFIRI = …care bucurie și la voi să fie
PIFTIE = unde-i stau picioarele ȋi va sta și capul!
PLUGUŞORUL = tractoraș… arhaic!
RĂVAŞE = epigrame comestibile
REVELION = raportul dintre 365 de zile și… o zi!
SARMALE = tradiție gastronomică
ŞORICI = carcasă comestibilă
ŢUICĂ = prună cu… grade!
DOUĂ CĂRĂRI = drum cu cărare de rezervă

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…
Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

divertisment • divertisment • divertisment • divertisment
Epigrame 

de Petru Chira
CURIOZITĂŢI

Bâta
E argumentul sistematic

A unui înţelept satrap
Şi instrumentul democratic
Ce-ţi bagă minţile în cap.

Inventarul
Finalul unei aventuri,

E trist şi nu e de mirare,
Când debutează cu călduri
Şi se sfârşeşte cu răcoare.

Capul
E locul unde competenţa

Se tot frământă, fără rost,
Şi unde chiar inteligenţa

Nu-şi prea găseşte adăpost.

Horticultorul
Foarte mulţi sunt de părere

Că din flori, la ani târzii,
Dumnealui face avere,
Iar nevastă-sa copii.

Geamgiul
Are de cinci ori pe lună

Căsnicie mai aparte,
Când pe cap i se adună
Toate cioburile sparte.

Electricianul
Legea fizicii îi spune

Că nu ţine-n timp cadenţa.
Dacă-i creşte tensiunea,

Îi slăbeşte rezistenţa.

Noul dom de oţel care protejează reacto-
rul cu numărul 4 al centralei nucleare de la
Cernobîl, avariat în dezastrul din 1986, a
fost montat peste cofrajul avariat şi plasat
de către sovietici după momentul dezastru-
lui. 

Arca gigantică are o înălţime de 108
metri - fiind mai înaltă decât Statuia Liber-
tăţii din New York - şi o greutate de 36.000
de tone, de trei ori mai grea decât Turnul
Eiffel  din Paris.

Structura a costat 2,1 miliarde de euro a
fost plătită din fondurile Băncii Europene
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BERD).

Norul reactiv de la locul celui mai mare
accident nuclear cu consecinţe asupra civi-
lilor s-a răspândit de-a lungul a trei treimi din
continentul european şi a determinat regândirea
globală în privinţa suguranţei utilizării combus-
tibililor nucleari.

Lucrările la fostul dom au început după ce in-
cendiul de zece zile cauzat de explozie a fost în
cele din urmă stins, însă radiaţiile s-au răspândit
în afara reactorului explodat.

În jur de 30 de muncitori care au curăţat zona
reactorului au murit la scurt timp de la accident
sau în săptămânile următoare din cauza cantită-
ţii imense de radiaţii.

Sovieticii au încercat să muşamalizeze acci-
dentul care a fost cauzat de erori umane în tim-
pul unei verificări experimentale a reactorului,
iar numărul persoanelor care au decedat după in-
cident este încă subiect de discuţie.

ONU a estimat în 2005 că în jur de 4.000 de
oameni au murit după accident sau s-au stins din
cauza cancerului sau a altor boli. Greenpeace
este de părere că numărul este în jurul a 100.000
de victime. Autorităţile au menţinut o zonă de
excludere de 30 de km în jurul centralei nu-
cleare.

Deşi sovieticii declaraseră că sarcofagul reac-
torului va rezista 30 de ani, deteriorarea sa a în-
ceput mult mai devreme.

Noul dom ar trebui să reziste cutremurelor de
6,0 grade şi tornadelor extrem de rare în estul
Europei.

Kievul s-a plâns că asistenţa europeană s-a
materializat cu greu. BERD a contractat 40 de
sponsori din diferite state care au contribuit cu
fonduri la concursul lansat în 2007 în urma că-
ruia s-a ales compania care urma să construiască
domul mobil.

Un consorţiu francez format din două com-
panii, cunoscut ca Novarka, a finalizat design-
ul domului în 2010 şi a început să-l construiască
în 2012. 

Domul de protecţie conţine echipament de
control al radiaţiilor, guri de ventilaţie şi echi-
pament de combatere a incendiilor. 

Echipamentele vor fi operative începând cu
finele anului 2017. 

Tot atunci va fi dezasamblată vechea struc-
tură. 

Domul ar putea proteja Europa de reziduurile
nucleare pentru următorii 100 de ani.

Noul dom de oţel al reactorului avariat 
de la centrala nucleară de la Cernobîl


