T re i zi le d e e v e n im e n te l a Ru g a
co m u n e i Be c ic h e re c u M ic
Sâmbătă,
13 august,
ediția a III-a
a Cupei Rugii
la table

Duminică, 14 august, ediția a V-a a Cupei Rugii
la pescuit, ediția a IX-a a Cupei Rugii
la minifotbal și spectacol folcloric

Sâmbătă, 13 august, începând cu
ora 14, va avea loc
cea de-a III-a
ediție a Cupei
Rugii la table.
Înscrierile se fac
la viceprimarul
Adrian-Silviu
Gherasim
(tel.
0726-676.584) și la
Marinela Bobeș
(tel. 0735-213.795)

Duminică, 14 august, începând cu ora
7:30, va avea loc ediția a V-a a Cupei Rugii la
pescuit. Înscrierile se fac, în limita locurilor
disponibile, la la viceprimarul Adrian-Silviu
Gherasim (tel. 0726-676.584) și consilierul
local Gheorghe Mușat (tel. 0746-165.538).
Tot duminică, începând cu ora 12, la Pen-

siunea UGH Prest Serv, str. Stufului nr. 6,
se va desfășura ediția a IX-a a Cupei Rugii
la minifotbal. Înscrierile se fac la viceprimarul Adrian-Silviu

Gherasim (tel. 0726-676.584) și la Iacob Gavril (tel. 0744660.022). Echipele vor evolua în sistemul 5+1.
Duminică seara, de la ora 19, în centrul comunei, pe platoul
de la Căminul Cultural, va avea loc un spectacol folcloric
susținut de Doru Țăranu și formația.

Luni, 15 august, Ruga de Sfânta Maria Mare

Luni, 15 august, de
Sfânta Maria Mare, are loc
Ruga comunei Becicherecu
Mic, după următorul program:
ora 9 - Utrenia (Biserica
Ortodoxă Română)
ora 10 - Sfânta Liturghie (Biserica Ortodoxă Română)
ora 17 - Vecernia (Biserica Ortodoxă Română)
ora 18:30 - Program de dansuri populare cu ansamblurile
„Izvorașul” și „Sveti Nikola” și program artistic cu Simona Costin,
Ionuț Mateș și Cornel de la Chișcău (centrul comunei, platoul de la
Căminul Cultural)
ora 23 - tradiționalul foc de artificii (centrul comunei, platoul de la
Căminul Cultural)
Nașii Rugii din acest an sunt soții Gheorghe și Carmen Merluț,
împreună cu fiica Iulia.

Organizatorii menifestărilor de Rugă sunt Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic
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Ploile abundente din ultima perioadă au produs, și în comuna Becicherecu Mic, o serie de
pagube în gospodăriile și grădinile populației.
Pentru ca daunele produse de intemperii să
poată fi despăgubite este nevoie ca fiecare
cetățean care a avut de suferit în urma acestor
fenomene meteorologice să depună o cerere la
Primăria comunei Becicherecu Mic, prin care să
specifice natura pagubelor suferite.
Administrația locală va centraliza aceste
cereri, va întocmi un tabel cu pierderile suferite
de cetățeni și va înainta acest document către
Prefectura județului Timiș. De aici, listele
urmează să ajungă la Guvern și, în funcție de
alocările guvernamentale, se vor putea plăti
daune către cetățeni.
În același timp, trebuie amintit că fiecare proprietar are obligația de a-și face asigurare pe casă
și bunuri. Astfel, în condiții de calamitate, ei ar
urma să fie despăgubiți de către compania de
asigurări pentru pierderile produse.
De asemenea, aducem la cunoștința locuitorilor comunei Becicherecu Mic faptul că le
revine obligativitatea decolmatării șanțurilor de
scurgere a apei pluviale, măsură prevăzută de
Ordonanța Guvernului nr. 21/2002, privind
gospodărirea localităților urbane și rurale. Datoria autorităților locale este doar aceea de a amenaja șanțuri de scurgere a apelor pluviale acolo
unde acestea nu există, întreținerea lor revenind
cetățenilor.
Vasile TOMOIAGĂ

Legea nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr.
102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 542 din 19
iulie.
Stema României şi sigiliul de stat au fost modificate, după
cum prevede actul normativ, prin readucerea coroanei pe capul
acvilei. Potrivit iniţiatorilor legii, prin această decizie se pune
punct „unei situaţii care ţine de vechiul regim comunist”.
Stema României, care simbolizează statul român naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, este compusă din două scuturi
suprapuse: scutul mare şi scutul mic. În interiorul scutului mare, acvila are din nou o
coroană deasupra capului. Concret, Legea
nr. 146/2016 prevede că „scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre
dreapta încoronată, cu ciocul şi ghearele
roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o
cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o
sabie, iar în gheara stângă un buzdugan”.
Scutul mic sfertuit cu insitiune de pe
pieptul acvilei rămâne neschimbat, acesta
incluzând:
- în primul cartier, stema Ţării Româneşti: pe albastru, o acvilă de aur cu ciocul şi ghearele
roşii, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, însoţită de
un soare de aur la dreapta şi de o lună nouă de aur la
stânga;
- în cartierul doi, stema Moldovei: pe roşu, un cap de
bour negru, însoţit de o stea de aur între coarne, cu cinci
raze, de o roză cu cinci foi la dreapta şi de o lună conturată la stânga, ambele de argint;
- în cartierul trei, stema Banatului şi Olteniei: pe roşu,
peste valuri naturale, un pod de aur cu două deschideri

boltite, din care iese un leu de aur ţinând un paloş în laba
dreaptă din faţă;
- în cartierul patru, stema Transilvaniei, cu Maramureşul şi Crişana: un scut tăiat de un brâu roşu îngust; în
partea superioară, pe albastru, o acvilă neagră cu ciocul
de aur, ieşind din brâul despărţitor, însoţită de un soare
de aur la dreapta, de o lună de argint conturată la stânga;
în partea inferioară, pe aur, şapte turnuri roşii, crenelate,
dispuse pe două rânduri, patru şi trei;
- în insitiune sunt reprezentate ţinuturile
Mării Negre: pe albastru, doi delfini de aur
afrontaţi, cu cozile ridicate.
Readucerea coroanei a fost făcută, de
asemenea, şi în cazul sigiliului de stat, care
este însemnul suveranităţii naţionale şi care
garantează autenticitatea actelor statului.
Autorităţile publice sunt obligate, conform Legii nr. 146/2016, să înlocuiască stemele şi sigiliile din prezent cu noile modele
cel târziu până la finele anului 2018. Până
atunci, cele două modele de stemă şi sigiliu
pot fi folosite în paralel.
Referitor la monedele şi bancnotele
emise de Banca Naţională a României înainte de 31 decembrie 2018, acestea vor continua să circule şi după data respectivă, în paralel cu monedele şi
bancnotele cu stema nouă.
„Coroana de oțel de pe acvila din stema Regatului
României a fost turnată din oțelul unui tun turcesc capturat în Războiul de Independență din anul 1877 și simbolizează caracterul național, suveranitatea și
independența, obținută prin jertfa și lupta străbunilor
noștri”, scrie în expunerea de motive care a însoțit noua
lege în forma sa de proiect.
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Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc
Ilie în fiecare an pe 20 iulie. Ilie, cunoscut ca fiind un
proroc evreu, este menționat în cea de-a treia carte a
regilor din Vechiul Testament în capitolele 17-20. În
Noul Testament, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos,
aduce aminte de Ilie când vorbește Ioan Botezătorul
spunându-i că Ilie este cel care trebuia să vină (Matei
11:14). În noul Testament acesta este menționat și în
Matei 17:3, Marcu 9:4 și Luca 9:30. Sfântul Ilie este
considerat de către credincioși ca fiind făcător de minuni și aducător de ploi în vremuri grele, de secetă.
Sfântul Ilie provine din Tesvi în Galaad, făcând parte
din tribul lui Aaron. Așadar, Sfântul Ilie era preot.
Legenda spune că, la nașterea sa, tatăl lui Ilie a zărit
oameni îmbrăcați în alb, care îl înveleau pe Sfântul
Proroc în scutece de foc și dându-i nume. De asemenea, aceștia îi dau să mănânce o flacără, care reprezenta simbolul râvnei pentru Dumnezeu.
De mic copil era foarte credincios, fiind mereu în
poruncile Legii, postind și rugându-se neîncetat, lucruri care l-au facut să fie privit drept modelul vieții
mănăstirești. Acesta a activat în Regatul de Nord, unde
rege era Ahab. Acesta din urmă s-a căsătorit cu Isabela, o principesă păgână care l-a convertit la idolatrie, astfel marcând începutul persecuției prorocilor și
credincioșilor.
Sfântul Ilie i s-a adresat direct lui Ahab și încearcă
să îl aducă pe calea cea bună, însă Ahab refuză. La
spusele Profetului, o secetă groaznică se abătu asupra
locului, lăsând pagube inimaginabile în urma sa: pă-

mântul a fost ars, oamenii și animalele mureau din
cauza lipsei hranei și a izvoarelor, iar natura murea și
ea o dată cu restul celor vii. Dumnezeu îi spune Prorocului să părăsească ținutul, iar acesta se conformează și, acoperit cu o piele de vițel și una de oaie,
merge la râul Chorrath, situat dincolo de Iordan, în
apropierea bisericii Hozeva. Aplecându-se să bea apă,

O b ic e iu r i ș i t r a d iț i i d e Sf â nt u l I li e

În această zi, femeile duceau busuioc la biserică, pentru a fi sfinţit. Apoi, întoarse acasă, îl puneau pe foc, iar cenuşa rezultată o foloseau în
scopuri terapeutice. Tot tradiţia spune că nu era
voie să se consume mere până la 20 iulie şi nici
nu era voie ca aceste fructe să se bată unul de
altul, pentru a nu cădea grindina, obiceiul acesta
fiind păstrat şi astăzi. Tot în 20 iulie, merele, considerate fructele Sfântului Ilie, sunt duse la biserică pentru a fi sfinţite, crezându-se că numai în

acest mod ele vor deveni mere de aur pe lumea
cealaltă. Tot de Sfântul Ilie, românii îşi aminteau
şi de sufletele morţilor, în special de cele ale copiilor. Femeile chemau copii străini sub un măr,
pe care îl scuturau ca să dea de pomană merele
căzute. Astfel, se considera că morţii se veselesc.
Bisericile sunt pline, în această zi, cu bucate
pentru pomenirea morţilor (Moşii de Sfântul Ilie),
iar la casele gospodarilor se organizează praznice
mari.
Se credea şi se mai crede şi astăzi că, dacă tună
de Sfântul Ilie, toate alunele vor seca, iar fructele
din livezi vor avea viermi.
Oamenii mai spun că, după ziua Sfântului Ilie,
vor începe ploile mari de vară.
În această perioadă, apicultorii recoltează mie-

rea de albine, activitate numită şi retezatul stupilor. Recoltarea mierii se face, şi acum, în multe
locuri, potrivit datinei, numai de către bărbaţi curaţi trupeşte şi sufleteşte, îmbrăcaţi în haine de
sărbătoare, ajutaţi de către un copil, femeile neavând voie să intre în stupină. După recoltarea
mierii, cei din casă, împreună cu rudele şi vecinii
invitaţi la acest moment festiv, gustau din mierea
nouă şi se cinsteau cu ţuică îndulcită cu miere.
Ziua Sfântului Ilie marchează şi miezul verii
pastorale, când
le era permis
ciobanilor să coboare în sate,
pentru
prima
dată după urcarea oilor la stână.
Cu această ocazie, ciobanii tineri sau chiar cei
maturi aduceau
în dar iubitelor
sau soţiilor furci
de lemn pentru
tors, lucrate cu
multă migală. În
vechime,
se
obişnuia ca, tot
în această zi, să
se organizeze întâlniri ale comunităţilor săteşti de pe ambii versanţi ai Carpaţilor,
târguri, iarmaroace şi bâlciuri, unele păstrate până
în zilele noastre.
În zona Sibiului, Ilie este considerat un sfânt
mânios, care i-ar pedepsi pe cei care lucrează în
20 iulie. Şi pentru că îl ştia mânios, Dumnezeu
nu i-a spus niciodată când este ziua lui, de teamă
să nu aducă urgie peste oameni, spune legenda.
Ca divinitate solară şi meteorologică, Sfântul
Ilie provoacă tunete, trăsnete, ploi torenţiale şi incendii, leagă şi dezleagă ploile şi hotărăşte unde
şi când să bată grindina.
Sărbătoarea proorocului Ilie Tesviteanul este
şi ziua Aviaţiei Române, acest sfânt fiind considerat, începând din 1913, ocrotitorul şi patronul
aviatorilor.

Dumnezeu îi trimisese corbi – animale considerate impure și crude față de progeniturile lor, în concepția
evreilor – pentru a-i aduce pâine și carne, să îi stârnească astfel mila Prorocului. O dată ce secă și cascada, Domnul îl trimise la Sarepta din Sidon, călătorie
menită a deschide ochii lui Ilie.
În drumul său, Ilie dă de o văduvă cu un copil, căreia îi cere să îi facă o pâine cu făina și uleiul pe care
le mai avea. Aceasta, ca gazdă primitoare, îi face pe
plac lui Ilie, iar acesta îi promite că va avea făină și
ulei până când seceta va înceta. La câteva zile, fiul văduvei a murit, iar aceasta îl bănuia pe Ilie că i-a ucis
copilul. Totuși, Ilie a luat trupul copilului, l-a urcat la
etaj și, după ce a suflat de trei ori asupra trupului, chemându-l pe Dumnezeu, copilul a înviat.
Simțind că urmează să meargă la Ceruri, îl alege ca
succesor al său pe Elisei. Dată fiind credința și personalitatea de care a dat dovadă, Dumnezeu îl mută pe
Ilie din viața pământească direct în cea cerească fără
a trece prin poarta morților.
În tradiția populară, în momentul în care se întâmplă fenomene meteorologice spectaculoase se spune
că, de fapt, Ilie traversează cerul în căruța lui de foc
pentru a ne ocroti. Datorită faptului că este unul dintre profeții evrei, Biserica Ortodoxa îl cunoaște sub
numele de Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, urează, și pe această cale, La
mulți ani! tuturor locuitorilor comunei care
poartă numele Ilie sau omonime ale acestuia.

Bogații care au găsit fericirea

A fost odată, într-un ținut îndepărtat, un om cu avere
multă, numit Ilie. După douăzeci și cinci de ani de muncă,
acest om a strâns o avere mare.
Toți ziceau:
- Ce fericit este Ilie! Are la avere de nu-i mai dă socoteală. N-are de ce să moară.
Mai multe nenorociri se abătură asupra casei lui și sărăci
atât de mult, încât un vecin milos îl primi pe el și pe nevastă-sa să-l slujească în curte.
Într-o zi, i-au venit acestui om niște oaspeți.
- Văzură-ți – zise el – pe bătrânul care trecu acum?
- L-am văzut. Ei, ce-i cu el?
- Uite: a fost cel mai bogat din ținut.
- Tătucă – îl strigă unul din ei – vino să guști ceva cu noi!
Din vorbă în vorbă, îl întrebară cum se simte acum, când
e sărac.
- Atâta vreme am căutat fericirea – zise el – și numai de
doi ani am găsit-o, de când sunt aici.
- Glumești, i-au zis oaspeții.

p i ld ă c r eș n ă

- Nicidecum! Puteți s-o întrebați și pe bătrână. Ea vă va
spune chiar mai bine decât mine.
O chemară pe bătrână și aceasta le spuse:
- Este adevărat. Am fost bogați și nu aveam pic de odihnă.
Nici să vorbim, nici să gândim la Dumnezeu sau la izbăvirea sufletului nu aveam vreme. Și griji mari!
Acum avem timp să ne rugăm lui Dumnezeu și să ne gândim și la sufletul nostru. Cincizeci de ani am căutat fericirea și abia acum am găsit-o!
- Adevărat – zise și bătrânul – înainte eram niște proști,
plângând pierderea averii, dar Dumnezeu ne-a arătat acum
adevărul.
Oaspeții rămaseră pe gânduri.
Cât de dificil ne este să înțelegem că fericirea se găsește
în simplitate, în sfânta simplitate.
„… Oamenii nu mai au capacitatea de a fi bucuroși și
fericiți, pentru că nu mai sunt capabili să-i facă pe ceilalți
bucuroși și fericiți”.
Omenirea confundă fericirea și bucuria, n-o mai
deslușesc în adevăratul ei sens, au pervertit-o și în felul
acesta nu are rezultatul scontat.
Cât de mult persistă în suflet bucuria că ai bucurat pe
aproapele! Și are această persistență pentru că poartă în
ea lucrarea divină – iubirea aproapelui. Dar numai în simplitate poate omul să dobândească aceasta – exact ca și
cei doi bătrânei din povestea de mai sus.

S t o p a c c i d e n te l o r r u ti e r e , v i a ța a r e p r i o r i t a t e ! ( 1 )

În vederea prevenirii producerii accidentelor rutiere grave, în conținutul acestui articol vom expune atenției conducătorilor auto, în primul rând,
unele dintre cauzele producerii accidentelor rutiere
și, în al doilea rând, infracțiunile contra siguranței
circulației pe drumurile publice.
Principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere sunt: viteza, în special neadaptată la condiţiile
de drum sau trafic, traversarea neregulamentară de
către pietoni, neacordarea de prioritate pietonilor
care traversează regulamentar, neacordarea de prioritate vehiculelor şi conducerea imprudentă.
În ceea ce priveşte conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, aceasta nu este o cauză principală
a producerii accidentelor de circulaţie, ci una complementară.

Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
Art. 334
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
(1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte
cu închisoare de la unu la trei ani sau cu amendă.
(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă.
(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals
de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi
ani sau cu amendă.
(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în
România, se pedepseşte cu închisoare de la șase luni la doi ani sau cu amendă.
Art. 335
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de
către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea
de la unu la cinci ani.
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face
parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la șase luni la trei ani
sau cu amendă.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se află în
una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influenţa alcoolului
ori a unor substanţe psihoactive.
Art. 336
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor
substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.
(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2)
efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale
examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea
de la doi la șapte ani.
Art. 337
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în
procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul
desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la cinci ani.
Şeful Postului de Poliţie Becicherecu Mic
Agent şef adjunct de poliţie Alin CÎRNARIU
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Hotărârea nr. 12 din 26 iulie 2016
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a cadrelor didactice
ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal”– Becicherecu Mic pentru luna
iunie anul 2016;
Hotărârea nr. 13 din 26 iulie 2016
privind delegarea dreptului de semnătură al Consiliului Local Becicherecu Mic, pentru contractele de vânzare, contractele de schimb, acceptarea
ofertelor de donaţie în favoarea comunei Becicherecu Mic, constituirea
dreptului de ipotecă în favoarea comunei Becicherecu Mic şi radierea dreptului de ipotecă, domnului Hîldan Alin-Marian, pe perioada în care ocupă
funcţia publică de secretar al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 14 din 26 iulie 2016
privind constituirea dreptului de superficie în favoarea domnului Danciu
Ion asupra terenului înscris în CF nr. 401252, nr. cad. 3743/3483/48 –
3743/3483/49/1/1/2/11;
Hotărârea nr. 15 din 26 iulie 2016
privind anularea procedurilor licitaţiei publice organizată pentru închirierea terenului intravilan înscris în CF nr. 401466, nr. cad. 372 – 373/b cu
suprafaţa de 1.708 mp şi stabilirea unui nou termen de licitaţie;
Hotărârea nr. 16 din 26 iulie 2016
privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris
înCF nr. 403861, nr. cad. 403861 cu suprafaţa de 1.315 mp;
Hotărârea nr. 17 din 26 iulie 2016
privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului – locuinţă înscris în
CF nr. 400998 – C1 – U2, nr. cad. 400998 – C1 – U2 cu suprafaţa utilă de 75
mp;
Hotărârea nr. 18 din 26 iulie 2016
privind închirierea terenului intravilan înscris în CF nr. 400413, nr. cad.
109 – 110/b către soţii Crăciun Lucian Mihai şi Crăciun Ildiko;
Hotărârea nr. 19 din 26 iulie 2016
privind aprobarea încheierii unui contract de prestări-servicii având ca
obiect găzduirea, întreţinerea şi administrarea site-ului comunei Becicherecu Mic (www.becicherecu-mic.ro) cu PFA Suciu Radu Horia pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 26.07.2016;
Hotărârea nr. 20 din 26 iulie 2016
privind vânzarea în 36 rate lunare a terenului intravilan înscris în CF nr.
400816, nr. cad. 400816 cu suprafaţa de 500 mp către doamna Gheorghe
Carmen Mariana;
Hotărârea nr. 21 din 26 iulie 2016
privind vânzarea în 36 rate lunare a terenului intravilan înscris în CF nr.
403035, nr. cad. 3714/206 cu suprafaţa de 846 mp către domnul Ursan Toader;
Hotărârea nr. 22 din 26 iulie 2016
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu
Mic înscris asupra terenului intravilan înscris în CF nr. 400855, nr. cad.
400855;
Hotărârea nr. 23 din 26 iulie 2016
privind desemnarea domnului Rusu Raimond Ovidiu în calitate de reprezentant al comunei Becicherecu Mic în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Timişoara” pentru perioada 2016 – 2020;
Hotărârea nr. 24 din 26 iulie 2016
privind desemnarea domnului Rusu Raimond Ovidiu în calitate de reprezentant al comunei Becicherecu Mic în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş pentru perioada 2016 – 2020;
Hotărârea nr. 25 din 26 iulie 2016
privind aprobarea participării viceprimarului comunei BecicherecuMic la
modulul de formare şi perfecţionare profesională „Urbanism,disciplina în
construcţii, transparenţa decizională şi protecţia mediului”;
Hotărârea nr. 26 din 26 iulie 2016
privind prelungirea contractului de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de pajişti nr. 2333 din 01.04.2014 încheiat între comuna Becicherecu
Mic şi doamna Bodoi Elena;
Hotărârea nr. 27 din 26 iulie 2016
privind prelungirea contractului de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de pajişti nr. 2332 din 01.04.2014 încheiat între comuna Becicherecu
Mic şi doamna Micuţaru Geanina-Mihaela;
Hotărârea nr. 28 din 26 iulie 2016
privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei de la capitolul bugetar 59.11.
către Asociaţia Club Sportiv Fortuna Becicherecu Mic în vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare ale asociaţiei şi de promovare a fotbalului pe
raza comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 29 din 26 iulie 2016
privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 457 din
02.02.2016 încheiat cu CS Nouva Mama Mia Becicherecu Mic, pe perioada
27.07.2016 – 27.08.2016;
Hotărârea nr. 30 din 26 iulie 2016
privind constituirea unui drept de servitute legală pe terenurile aparţinând domeniului public şi privat al comunei Becicherecu Mic în favoarea
SC ADX Energy Panonia SRL;
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L a ur e n ți u Sa l ah o r u ș i p ov e s t ea s a d e v i aț ă

Bilanț la 80 de ani

Laurențiu Salahoru s-a născut în ziua de 6 august
a anului 1936, de sărbătoarea Schimbării la Față a
Domnului. A văzut lumina zilei în comuna Suharău,
din județul Botoșani. Părinții, Vasile și Raveica, agricultori, au mai avut două fete, Maria și Rodica.
Laurențiu Salahoru a muncit, până la vârsta de 13
ani, alături de părinții săi. După ce a terminat clasa a
IV-a la școala din localitatea natală, a făcut primul
drum din multele pe care avea să le facă în viață. „Am
avut o copilărie grea, ne spune. Tata a fost infirm, s-a
născut cu un picior mai scurt. Îmi amintesc că duceam
lemne la Dorohoi, eram cu tata, și noaptea dormeam
pe lemne, în căruță”.
A plecat apoi la București, acolo unde un unchi deal său dinspre mamă lucra în Ministerul Agriculturii.
„Era prin anii 1949-1950, atunci am văzut prima locomotivă din viața mea, una Malaxa. Am luat trenul
de la Verești și, pentru că nu știam că am voie să iau
loc în compartiment, am stat pe hol”, își amintește
Laurențiu Salahoru.
A stat un an în București, de unde a plecat pentru că
unchiul său, în loc să-l ajute să-și îndeplinească
dorința de a deveni șofer profesionist, îl punea să aibă
grijă de orătăniile pe care le deținea. A plecat de la el
și a muncit o scurtă perioadă în construcții, după care
a trecut ca operator la centrala telefonică a șantierului.
Drumurile l-au purtat înapoi în Moldova, la Iacobeni - Vatra Dornei - unde a stat la o mătușă din partea mamei, Maria Șchiopu. Aceasta muncea la o
fabrică de cherestea, acolo unde i-a făcut un loc și lui
Laurențiu Salahoru. Mai întâi a muncit ca ajutor de
fierar, apoi a făcut școala de fochiști și a muncit în
noua meserie. Nu a stat decât opt luni în funcție, pentru că a plecat în armată, la infanterie. Ca un făcut, și
timpul petrecut în armată a însemnat o adevărată călătorie: București - Străulești - Cluj Napoca - Bistrița
Năsăud - Zalău - Jibou Istria (Constanța). Într-un concediu, venind acasă, a întâlnit-o pe Lucreția Chifu, localnică din generație în generație. „Aveam rădăcinile
acolo - intervine în discuție doamna Lucreția. Am fost
șase copii la părinți, patru fete și doi băieți”.
Tot militar fiind, detașat la serviciul de topografie,
Laurențiu Salahoru a avut posibilitatea să vadă munții
Banatului. „Am fost pe Semenic, pe Muntele Mic...
Ne duceau cu elicopterul pe munte și, când ajungeam
la circa zece metri de sol, desfășurau o scară pe care
coboram, cărând în spate instrumentele necesare pentru măsurători”.
După ce Laurențiu s-a liberat din armată, în 1960,
s-au căsătorit. Mariajul le-a adus două fete - Daniela
(căsătorită Hodorogea) și Claudia-Lăcrămioara Salahoru. Fata cea mare lucrează la Oficiul de pensii din
Timișoara, iar cea mică este asistentă medicală în Italia, iar în această perioadă își petrece concediul la
părinți, în Becicherecu Mic.
Timp de 23 de ani, familia Salahoru a locuit în
Lunca Ilvei. A venit, însă, vremea ca Daniela, fata cea
mare, să meargă la liceu. A stat o vreme la internat, la
50 de kilometri distanță de casă, la Bistrița, însă nu sa putut adapta. Era obișnuită cu părinții. „Mergeam la
ea o dată pe săptămână și mereu plângea, că nu-i plăcea viața de la internat. Așa am luat decizia să ne
mutăm”. În 1979 au cumpărat o casă în Becicherecu
Mic, în care locuiesc și acum, iar un an mai târziu, în
1980, s-au mutat definitiv în Banat. „Eram tineri, nu
ne-a fost foarte greu să ne dezlipim de acel loc”, ne
spune doamna Lucreția.
Laurențiu Salahoru s-a angajat la IAS Becicherecu
Mic, unde a muncit până la pensionare. „Din 1963 am
avut carnet de rutierist. Asta am vrut să fac. La început mi-a fost greu cu lucrul, pentru că mi s-a repartizat o rablă de tractor. Însă, m-am adaptat până la urmă.
Eu mereu am fost un om corect și muncitor. Aduceam
motorină pentru IAS, ciment, am bătut țara în lung șin lat”. Și doamna Lucreția și-a găsit de lucru, muncind la secția din Becicherecu Mic a întreprinderii
„Industria lânii” din Timișoara, alături de alte 50 de

femei din localitate.
La IAS, Laurențiu Salahoru a muncit alături de alți
40 de tractoriști, repartizați pe la fermele ce aparțineau
întreprinderii.
Își aduce aminte, ca o anecdotă, de o întâmplare:
împreună cu alți doi colegi, a fost să descarce, în gară,
un vagon de 60 de tone plin cu sare de potasiu... Cum
munca era multă, s-au mai îndulcit cu un vin... Noaptea, când a ajuns acasă, obosit, s-a pus să facă baie și
a adormit în cadă. „M-am trezit pe la ora 3, să mă învelesc cu ceva, că mi se făcuse rece... De fapt, se răcise apa în cadă...”, ne spune, zâmbind.
„Am dus o viață normală. M-am împăcat bine și cu
soția. Acum spun că nu m-am purtat rău pentru că numi doream să mănânc acasă mâncare rece. Cel mai fericit în viață am fost când mi s-a născut al doilea copil,
la 12 ani după ce s-a născut prima fată. Cel mai greu
aș putea spune, totuși, că a fost momentul în care am
plecat de acasă și am venit aici”, continuă Laurențiu
Salahoru. „Dar, completează doamna Lucreția, traiul
de acolo nici nu se putea compara cu traiul mult mai
bun din Banat”.
Faptul că și-a iubit meseria l-a făcut pe Laurențiu
Salahoru să continue să muncească și după pensionare. Astfel, câțiva ani a lucrat la o fermă privată. A
fost, însă, „altă viață” față de începuturile sale. A muncit pe un tractor modern și, după cum spune, „doar de
dragul tractorului”...
Îl întrebăm despre Becicherecul pe care l-a găsit
când a venit aici și cel de astăzi. Situațiile nu suportă
comparație. Și totuși, atunci erau foarte mulți germani,
oameni harnici și muncitori, cunoscuți pentru cât de
pricepuți erau. „Becicherecu Mic de astăzi este o comună care se înnoiește constant. Îmi amintesc de Becicherecul de ieri și prin prisma germanilor care
locuiau aici. Era frumos de Kirchweich. Trei zile încontinuu cânta fanfara. Erau câte 30 de perechi de Kirchweich, îmbrăcate în frumoasele costume șvăbești.
Chiar am un vecin neamț, care și-a păstrat casa în care
a locuit. Când vine în vacanțe, ne punem amândoi să
săpăm în grădină. Spune că, atunci când a plecat din
Becicherecu Mic, a îngropat în grădină o damigeană
de 5 litri cu țuică și nu mai știe unde. Așa că, săpăm an
de an, până o găsim”...
Astăzi, Laurențiu și Lucreția Salahoru își îngrijesc
de gospodărie. Au transformat curtea într-un adevărat
paradis verde, în care florile dețin locul de cinste. Mai
au grădina de care se îngrijesc, țin o capră, păsări și
doi porci.
Trăiesc cu sentimentul că și-au făcut datoria, iar
acum, la vârsta venerabilității, își trag un pic sufletul
după o viață de muncă...
Anton BORBELY

„ C ân d au p le c at n e m ț ii , m i- a v e n i t s ă pl ân g. . . ”
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Ne spune Vasile Pașca, aproape jumătate de veac morar în Becicherecu Mic
Ne primește cu o voce tăioasă și privirea hotărâtă: „Ce vreți cu mine?”, ne întreabă. După
ce îi spunem despre ziar, despre articol, nici
măcar nu vrea să audă, și, mai ales, nu înțelege
de trebuie să fie el „subiect de presă”, de ce trebuie să vorbim despre viața lui. „Eu am dus o
viață normală alături de familia mea, n-am
făcut nimic deosebit”, ne spune Vasile Pașca, de
parcă a fi morar aproape 50 de ani, o jumătate
de veac, am putea spune, ar fi de ici, de colo.
Câte camioane de grâu a măcinat și câte mii de
tone de făină și câte milioane de pâini au purtat
„sigiliul Pașca” e greu de socotit astăzi. Dar el a
stat acolo, neclintit aproape o jumătate de secol,
de la simplă „calfă” până la a deveni proprietarul morii... Meseria de morar, care nu este deloc
ușoară, a deprins-o de la un neamț și, la rândul
lui, i-a învățat pe alții. Chiar în aceste zile se
trudește cu un nepot pe care ar vrea să-l lase să
conducă destinele morii. „Eu pot să plec din
clipă în clipă, și atunci? Trebuie să deprindă cineva rostul, să ducă morăritul mai departe,
nu?”, ne mai spune Vasile Pașca. Din vorbă în
vorbă îi spun despre un alt morar celebru din
zonă, de Ștefan Tomoiagă, unchiul meu, de la
moara din Biled, și încet-încet se mai înmoaie și
povestea începe să se depene.

Vasile Pașca s-a născut în ziua de 6 martie a anului
1935, în localitatea Gârda de Sus, atunci aflată în județul
Cluj, astăzi în județul Alba, într-o familie de agricultuori.
Au fost zece frați la părinți, dintre care astăzi mai trăiesc
opt. Tatăl său a murit la vârsta de 62 de ani, iar mama,
originară din comuna Albac, la vârsta de 79.
A făcut primele patru clase în localitatea natală, însă
a fost nevoit, în fiecare zi, să urce și să coboare opt kilometri pe coastă pentru a ajunge la cursuri. „Locuiam în
cătunul Ghețar, unde e peștera Scărișoara. De când am
plecat, cu două excepții, în fiecare an mă duc acolo”, își
începe Vasile Pașca povestea. „Fratele meu a vândut tot
ce am mai avut acolo, însă am recumpărat locul și am
din nou o casă pe locul celei părintești. Casa e cu etaj, jos
cu piatră, iar etajul din lemn, cu grinzi cum se
construiește în acea zonă. Anul acesta am fost deja de
două ori acolo și acum mă pregătesc să merg din nou”.
După ce a făcut clasele primare, tânărul Vasile a muncit cu părinții alături, la pădure, la fân, la arat. „Din pământul acela trăiau oamenii, în afară de grâu și porumb,
se făceau de toate. De acolo se hrăneau și se îmbrăcau.
Aveam in, cânepă, se țineau oi, iar pielea și lâna lor se foloseau pentru îmbrăcăminte. Aram cu plug de lemn.
Acum aproape nimeni nu mai lucrează pământul acolo.
Mai sunt câțiva care seamănă cartofi, în rest, nimic... Pe
vremea mea se lucra, aveam până la 16 vite, boi, cai.
Eram o familie de țărani mai înstăriți”.
Ne spune, pentru prima dată în timpul discuției, un fel
de leit motiv al succesului: „Dacă te zbați și lucrezi, ai
ce-ți trebuie, indiferent de regim”.
Ca fiecare tânăr pe vremea aceea, și pentru Vasile
Pașca a venit rândul să plece în armată. L-au încorporat
la Ploiești, la antiaeriană. „Trei ani am fost militar,
cătăneț, cum se spunea atunci. Un an am tras-o așa, apoi
m-am gândit «Ce să mă bâzâie pe mine alții?». Și m-am
apucat să învăț și, până la urmă, am ajuns sergent. Douătrei luni le-am fost instructor, la Berceni, lângă Ploiești,
studenților care veneau să facă armata la termen redus”.
Întors acasă, după liberare, a mai stat în sat câțiva ani,
timp în care s-a și căsătorit. „Am vrut să vin în Banat să
mă însor. Aveam doi unchi, frați de-ai mamei, aici. Unul
dintre ei a fost, înainte de război, ofițer în armată și s-a
recăsătorit aici. Aveam o mătușă din partea mamei, care
mi-a spus că dacă vreau să mă însor, să nu-mi iau
bănățeancă de aici, ci să-mi duc nevastă de la noi. Și așa
a fost... M-am căsătorit cu Silvia. Avem doi copii, ambii
sunt în Becicherecu Mic - Dorel și Dorina. De la băiat
am un nepot, de la fată - o nepoată”.
Revenim cu povestea pe plaiurile natale: „La noi, în
comunele Arieșeni, Gârda și Scărișoara, se făceau și ciubere. Mergeam cu ele în tot Ardealul. Am bătut dealurile, pe jos, până la Baia Mare, Dej, Gherla, Cluj. Le
dădeam pe grâu și pe porumb. Pe oamenii din zona în

care m-am născut îi interesa să
aibă pâine. În rest, trăiau din pământul pe care îl aveau. După
război, am fost cu tatăl meu în
Bărăgan. Cu căruța, pe jos, din
Gârda, am mers până la Dunăre.
Nu mergea oricine cu ciubere.
Erau doar patru familii care făceau asta. Îți trebuia cai buni și
căruță bună. Într-o primăvară
am făcut putineie pentru iaurt și
lapte acru, pentru dus apă la
câmp, că o țineau mai rece”.
Vasile Pașca a venit în Becicherecu Mic în anul 1967. „În
1966 am cumpărat casa în care
locuim și acum, iar anul următor ne-am mutat. Copiii s-au
născut în Apuseni. Când am
venit în Banat, am vrut în oraș,
la Timișoara. Soția n-a vrut să
vină. Am mai avut o femeie,
cunoștință de-a noastră, care a
făcut școala de șapte clase la
Timișoara. Până la urmă, ne-am
hotărât să luăm casă în Becicherecu Mic și am cumpărat-o...
Banii pentru casă i-am făcut în
Ardeal, vânzând lemne. Aveam
puțină proprietate și am dus
lemne și în Banat, și în Bărăgan.
La casă am muncit toată viața...
Am și o vorbă, la casă, dacă
vrei, ai de lucru mereu. Fratele
lui Purceld, tatăl regretatului
parlamentar Mircea Purceld, intrase la moară la Săcălaz
și a vrut să mă ia cu el... Am vorbit cu mătușa mea, ea
mi-a zis că nu pot să intru acolo, că îmi trebuie școală,
pregătire. Am fost sfătuit apoi să-l rog pe unchiul meu
să meargă cu mine la director. S-a dus unchiul, până la
urmă, și directorul de atunci mi-a dat aprobarea. Am intrat la moară ca simplu muncitor. Secția era atunci la
Biled, șef era unul Iovan. Erau mori și la Dudeștii Noi,
și la Becicherecu Mic, și la Biled, Sînandrei, cam fiecare
comună avea moară în anii ‘70. A fost un nemț din Biled,
Klein, apoi a venit un localnic de aici, Reiter. De la el
am învățat morărit. Mai era și un ungur, însă acesta nu
era dispus să mă învețe, mai ales că încerca să-l aducă la
moară pe băiatul său. Îmi spunea mereu că el nu e profesorul meu și că trebuia să învăț morărit dinainte... Dar
neamțul m-a învățat tot ce știu în morărit. Dumnezeu săl ierte. Și acum, când mă duc la biserică, îi pun o lumânare și-mi aduc aminte de el. Am 47 de ani de când
lucrez la moara din Becicherecu Mic. Am ajuns de la
simplu muncitor, până la responsabil.
Când neamțul Reiter s-a îmbolnăvit, mi-a zis să iau
eu moara în primire, să nu o ia altcineva, mai ales că era
un oltean care dorea să vină. Am luat moara în gestiune,
apoi, după un an, la 64 de ani, Reiter a și murit. Am
învățat foarte multe de la el, nu numai meserie...
Moara nu a funcționat permanent. Pe timpul colectivului, aveam de lucru de două-trei ori pe săptămână.
Toamna era mai mult de lucru, că veneau maramureșeni
la lucru și trebuia să le dau făina ce li se cuvenea. În
schimb, după Revoluție, au fost perioade în care munceam zi și noapte”.
Așadar, moara din Becicherecu Mic a devenit, pentru
Vasile Pașca, locul de muncă în care a petrecut, iată,
aproape o jumătate de veac. „Moara din Becicherecu
Mic a fost construită de un neamț din Biled, în anul 1937.
La început avea două-trei valțuri. Utilajele morii sunt
aceleași pe care le-am găsit când m-am angajat. Și ele
vor funcționa, dacă se va avea grijă de ele în continuare,
zic eu, încă 50 de ani de acum înainte. Cât am trecut prin
viață, m-am ghidat mereu după niște principii: să fii corect, să nu minți pe nimeni, să nu râzi de nimeni, să fii
cinstit”.
Vorbim despre momentele grele ale vieții lui Vasile
Pașca, iar acesta ne răspunde: „Cel mai greu în viață mia fost la început, când am venit aici. Și când am fost tânăr
mi-a fost greu. Mă trimitea tata în Ardeal. M-a trimis o
dată acolo cu caii, cu ciubere, să iernez caii. Șase săptămâni am stat. Am luat-o pe jos pe la Beleș, unde e baraj

acum, Huedin, valea Someșului, Jibou, Baia Mare, am
trecut la Negrești, în Maramureș. Mai găseam de înoptat
pe la oameni. Ceream câte un pic de fân de la unul, de la
altul. Dormeai în casă la oameni, dacă nu, dormeai în
grajd. A fost greu, dar n-am murit (zâmbește - n.aut.).
Copiii din ziua de astăzi nu știu de aceste greutăți. Acasă,
fiecare dintre cei zece copii avea slujba lui și lucram zilumină: unul la fân, unul la vaci, unul la oi, unul la îngrijit, unul la apă. Aveam apa la mai mult de un
kilometru. Mergeam cu căruța, cu putini, le umpleam, le
suiam înapoi în căruță și, prin bolovani, pe drumuri rele,
ne întorceam. Până ajungeam, mai scădea și apa din putini. Îmi aduc aminte că după război am plecat cu tata și
eram pe la Sinaia. Nu aveam ce să mâncăm. Aveam o
pâine și o brânză mucegăite. A ras mucegaiul de pe ele,
le-a fiert și așa le-am mâncat...”.
Vorbim despre cele mai fericite momente. Hâtru, Vasile Pașca ne spune: „Aproape am îmbătrânit până am
ajuns să am ce-mi trebuie. Am plecat de acasă la 34-35
de ani, cu doi copii. Am luat desagii-n spate și am plecat.
N-am avut nici meserie, nimic. A trebuit să mă descurc.
Aveam căsuța. Trebuia să mă angajez. Salariile erau
mici...”.
Cheia reușitei este una foarte simplă: munca și cinstea. „Dacă eu nu eram corect și cinstit cu neamțul, la început, stăteam la moară atât timp? Nu știu să fi fost
altcineva care să stea atât la o moară... Cel cu care
muncești vede dacă îți meriți banii și, fără să zici tu, îți
plătește și-ți dă banul tău. Până acum am tot lucrat. Acum
mă pregătesc să predau moara nepotului meu. Am șase
angajați la moară în acest moment. În 1991-1992 am privatizat moara. Am luat-o mai întâi în chirie, apoi am
cumpărat-o. N-am reușit încă să o refacem. Băiatul meu
a lucrat cu mine, acum are moară la Satchinez. Acum,
însă, foarte greu merge morăritul. Kilogramul de grâu e
40-50 de bani. Înainte, pe un kilogram de grâu luai doitrei litri de motorină, iar acum îți trebuie vreo șapte-zece
kilograme de grâu să iei un litru de motorină. Altfel,
vreau să spun că n-am rămas niciodată, la nimeni, dator.
În schimb, alții au rămas la mine. Eu nu am mâncat
munca nimănui, niciodată. În ziua de astăzi, trebuie să-l
păzești pe muncitor să nu te fure și să-l îmboldești să lucreze. Muncitorul român poate lucra, însă trebuie dirijat.
Din conștiință nu prea face nimic. La neamț, dacă îi dădeai o piesă să ți-o facă, nu trebuia să stai lângă el. Când
zicea că e gata, atunci era gata. Vă spun sincer, când au
plecat nemții, mie unul mi-a venit să plâng. Au venit în
locul lor din toate părțile țării, dar prea puțini buni”.
Petru Vasile TOMOIAGĂ

O lu m e i n f o r m a t ă
e s t e o lu m e m a i
b i ne p r e g ăt i t ă !
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Bună ziua, încep această nouă rubrică cu speranța de a veni
în sprijinul tuturor cetățenilor, cu sfaturi și idei practice pentru a avea o grădină așa cum și-o doresc.
Doctorand în Horticultură Andraș-Sauca Vasile, încă de
când m-am stabilit (2012) în această comună cu oameni
minunați am vrut să fac ceva pentru dumneavoastră. În februarie 2016 am decis să deschid o mică FitoFarmacie pe
strada Biserici Românești nr. 45, unde, pe lângă o gamă largă
de produse specifice agriculturii și horticulturii, am încercat
și am reușit să împărtășesc din cunoștințele mele oamenilor
dornici de a învăța.
Sunt de profesie inginer horticol, am absolvit Facultatea
de Horticultură din cadrul Universitații de Stiințe Agricole
si Medicină Veterinară a Banatului Timișoara. În 2015 am
început Doctoratul în Horticultură, bazat pe cercetarea
biostimulatorilor, stimulatorilor și a îngrășămintelor foliare.
De asemenea, în ultimii zece ani, în calitate de angajat la
multinaționale, am făcut cercetări în loturi demo cu diverse
substanțe noi, am asigurat consultanță de specialitate
producătorilor agricoli privitor la tipul de erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte chimice, semințe, fertilizatori
și așa mai departe, ce pot fi utilizaţi în funcţie de cultură,
climă, sol etc.
Pentru a putea veni în ajutorul celor care au o mică grădină
și nu numai, am hotărât să pornesc acest proiect: „O lume
informată este o lume mai bine pregătită!”.
Pentru sugestii, idei și cele mai bune soluții pentru cultura
dumneavoastră, vă aștept la magazinul de pe strada Biserici
Românești nr. 45.
Cu stimă
Drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

No ț i u ni e x p l i c a t i ve

Grădina noastră are nevoie de noi și noi avem
nevoie de ea. Pentru a avea grădina dorită sunt
necesare pentru început cateva noțiuni explicative, după cum urmează:
Erbicidele sunt substanțe chimice cu acțiune
toxică, folosite pentru distrugerea buruienilor din
culturile agricole, diferite terenuri, grădini, drumuri, alei, căi ferate.
Erbicidele se împart în:
- Erbicide selective specifice unor anumite
culturi, atât agricole, cât și horticole
- Erbicide totale, acestea fiind universale, distrugând orice fel de buruiană
- Erbicide de contact aplicate pe organele
vegetative, nu se transmit la distanţă în ţesuturile
îndepărtate de locul cu care au venit în contact şi
nici în circuitul vaselor conducătoare ale plantei
- Erbicide sistemice, pătrunde în ţesuturile
plantei şi intră în circuitul vascular al plantei
1) Fungicidele sunt substanțe chimice folosite
la combaterea anumitor boli (putregaiuri, pătarea
frunzei, mană, septorioaza, bășicarea frunzelor
etc.) cauzate de unele ciuperci.
Fungicidele pot fi:
- Fungicide de contact - acţionează asupra

agentului fitopatogen prin contact direct (cuprul,
sulful etc.)
Fungicide sistemice - acţionează după
pătrunderea lor în organele vegetative ale plantei,
prin rădăcini şi prin frunze şi apoi în sistemul vascular înpreună cu apa şi substanţele nutritive,
încât întreaga plantă devine invulnerabilă pentru
agentul patogen.
2) Insecticidele sunt substanțe chimice care
omoară sau împiedică înmulțirea insectelor
dăunătoare. Ele se împart in insecticide sistemice
și de contact.

- Insecticidele sistemice se folosesc în special
la combaterea dăunătorilor care se hrănesc prin
înțepare și sugere, locul rămas după înțepare fiind
poartă de intrare pentru boli
Insecticidele de contact sunt folosite la combaterea dăunătorilor care se hrănesc prin rupere
și mestecare
3) Ingrășământul foliar este un amestec de
substanțe chimice și organice menite să hrănească
planta și să o dezvolte mai armonios. Conținutul
îngrășămintelor foliare diferă de la o formulare la
alta în funcție de întrebuințare. În compoziția lor
intră cele trei substanțe de bază NPK (azot, fosfor,
potasiu) și alte microelemente cum ar fi: fier,
cupru, zinc, bor, magneziu, etc.
4) Rodenticidele - substanțe chimice folosite
la combaterea șoarecilor și a șobolanilor.
5) Stimulatoarele de creștere sunt produse
chimice folosite la creșterea plantei și a
productivității acestora.
6) Biostimulatorii sunt produse pentru
creșterea plantelor și a producțiilor, la fel ca și stimulatorii; diferența e că biostimulatorii reprezintă
extrase din plante sau se fac cu ajutorul insectelor, pe când stimulatorii sunt substanțe chimice.

Mica publicitate

• Vând orgă electronică cu trepied, preţ
100 euro, şi topogan copii, 2 metri, preţ
100 RON. Informaţii la telefoanele 0727357.445 şi 0256-378.902.
• Vând centrală pe lemne Viadrus 30
KW. Telefon: 0721-494.502
• Vând teren, cu casă din văiugă, 986
mp, str. Chertiz. Telefon: 0744-664.977.
• Vând miere de albine. Telefon: 0735574.602.
• Caut pe cineva care are nevoie de
cărămidă şi restul de materiale, pentru a
demola casa de pe strada Ţichindeal nr.
6. Telefon: 0256-452.251 sau 0756151.130.
• Home pro gaz angajează şofer
categoria B pentru distribuţie. Salariu
atractiv şi program lejer. Informaţii la
telefon 0726-609.290.
• Execut instalaţii electrice de la A la Z,
depuneri acte, branşări ENEL. Telefon: 0721411.895.
• Angajăm bonă pentru fetiţă de şase
luni, program de lucru de la 8 la 18, de
luni până vineri. Salariu - 1.000 de RON.

Telefon: 0733-110.497.
• Vând căpşuni de grădină (Lovrin), la
kilogram. Matiş Viorica: 0722-961.923.
• Familie tânără, cu doi copii, căutăm
o casă de care să avem grijă. Putem oferi
şi chirie pe termen lung. Telefon:
0768-742.499.
• Vând viţei de două luni, roşu cu alb
şi negru cu alb. Preţ negociabil. Telefon:
0786-757.497.
• Cumpăr cazan de ţuică. Telefon:
0722-144.125.
• Vând ţiglă veche, 60 de bani bucata,
şi platformă pentru cai, 900 de lei, şi
căruţă, 600 de lei. Telefon: 0758624.845.
• EASTEURO FASTIMPEX SRL
angajează şoferi, salariu atractiv,
informaţii la telefon 0720-440.213.
• Vând betonieră foarte puţin folosită.
Preţ negociabil. Telefon: 0748-219.296.
• Vând autoutilitară Ford, cabină
dublă, 2.400 Diesel, 38.000 de kilometri,
an 2007, preţ 15.000 euro, negociabil.
Telefon: 0744-774.110.

• Curățat coș orificiu canal de
gaz/lemne - 15 lei/mc
• Curățat coș cu cuiburi - 25
lei/mc
• Curățat coș centrală termică 40 lei/mc
• Rostuit și liniat cu oxid pe exteriorul sobei - 100 lei/buc
• Montat ușițe de protecție coș
de fum - 100 lei/buc
• Montat plasă pe coș de fum 200 lei/buc

• Fixare ușă de serviciu - 30

PFA Barabaș Costică
Ofertă operațiuni
lei/buc

• Schimbare grătar sobar - 25

Orar de funcţionare al
Primăriei Becicherecu Mic

Luni: 8-16
Program cu publicul: 8-14
Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12
15-17
Miercuri: 8-16
Program cu publicul: 8-14
Joi: 8-17
Program cu publicul: 8-12
15-17
Vineri: 8-14
Program cu publicul: 8-12
Adresa: str. Calea Banatului nr. 9
Telefon: 0256-378.501

Programul cu publicul al
Biroului taxe şi impozite
Luni, miercuri, vineri: 8-12
Marţi, joi: 12-17
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Pentru o mai bună
colaborare, vă
stăm la dispoziţie:

PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17
Miercuri: 11-16
Joi: 11-17
Vineri: 11-14

VICEPRIMAR

Luni: 8-11
Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11
Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR

Luni: 8-14
Marţi: 8-12
15-17
Miercuri: 8-14
Joi: 8-12
15-17
Vineri: 8-12

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
iulie-august

lei/buc

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

normală de teracotă - 800 lei/buc

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

• Demontat și montat sobă
• Demontat și montat sobă

dublă de teracotă - 1.500 lei/buc

• Desfundat sobă de teracotă -

200 lei/buc

55

Sergiu Hornar,
execut servicii:
- repar calculatoare
(inclusiv la domiciliu)
- montez camere
de supraveghere
- tai şi crap lemne
- lucrări cu tractor mic:
frezat, arat
- tai iarbă
Telefon: 0762-287.667

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

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

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

Talon pentru anunţ gratuit

Textul anunţului:..........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

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

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

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

Semnătura

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

Şi-au unit destinele

Marcel-Gerhard Goseling cu Dana-Mihaela Petrea
Ion Topolniceanu cu Marina-Viorica Beltag
Jan-Ovidiu Căldărariu cu Mihaela-Ionela Hetea
Patrick Basso cu Alexandra-Ionela Țirdea
Vasile-Ciprian Macsim cu BiancaRamona-Florentina Pănuțescu
Alexandru Farkaș cu Bianca-Iasmina Ispas
Vlad-Alexandru Frugină cu Silvana-Luciana Voicu
Cristian-Mihai Ciulpan cu Gabriela-Brigitte Muller
Eugen-Constantin Bălănescu cu Raluca-Nicoleta Sandu

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

Casă de piatră!

În ultima vreme au plecat dintre noi
Hainagiu Ion (83 de ani)
Jojică Adrian (49)
Dumnezeu să îi odihnească în pace!

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

Colegiul de redacţie

Execut lucrări de topografie şi cadastru: PUZ-uri, intabulări,
dezmembrări, alipiri, apartamentări, ridicări topografice etc.
Persoană fizică autorizată categoria B, ing. Valentina Gherasim
Nr.tel.: 0749432605

Semnătura
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Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Redactori:
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Epigrame
de Petru Chira
Imbecilul

Fire searbădă, minoră,
Şi client la multe bombe,
Dar iubita mea-l adoră
Că e foarte tare-n plombe.

Plagiatorul

Ins dispus ca să creeze,
Fără har şi fantezie,
Ce-nvăţat-a să semneze
Înainte de a scrie.

CURIOZITĂŢI
Cum te îmbolnăveşte internetul.
Ce se întâmplă în corpul tău
când stai la calculator

Studiile universităţilor Swansea şi Milano
au demonstrat clar că dependenţii de internet
se îmbolnăvesc mult mai uşor decât persoanele care nu folosesc calculatorul în mod frevent.
Dependenţii de internet sunt cu 30% mai

Ţaţa

Una care ştie toate,
Ce se-ntâmplă pe pământ,
Şi-a ajuns prin legi ciudate
Purtătoare de cuvânt.

Melomanul

Ridică tonul la barman
Că nu admite nici o farsă
Cum, tocmai lui, un meloman,
Vrea să-i prezinte-o notă falsă.

Claponul

E un cocoş cu creasta bleagă
Ce sare gardul la vecini,
Cântând semeţ o zi întreagă,
Dar nu e bun pentru găini.

Zebra

E locul vechilor păcate,
Cu perspective pururi noi,
Şi unde ai prioritate
Să treci în lumea de apoi.

predispuşi la a lua gripă decât persoanele care
nu au o astfel de dependenţă, potrivit unui studiu al universităţilor Swansea şi Milano, publicat de Daily Mail. Totodată, acelaşi studiu
arată că utilizatorii puţin dependenţi de Internet suferă de stres, dacă nu sunt online şi de
relaxare când reuşesc să navigheze; alternanţă
care dăunează hormonilor implicaţi în sistemul imunitar al oamenilor, informează businessmagazin.ro.
Studiul a fost făcut pe 500 de respondenţi

cu vârstele cuprinse între 18 şi 101 ani. Astfel,
40% dintre participanţi au admis că sunt uşor
sau în mod semnificativ dependenţi de internet. Potrivit cercetării, grupul respectiv avea
cu 30% mai multe răceli şi simptome de gripă
decât cei care erau mai puţin ataşaţi de internet. Cercetătorii au
descoperit că simptomele lor au fost
influenţate de stresul suferit după deconectarea de la
internet.
Această alternanţă de stres şi relaxare a condus la
fluctuaţii ale nivelului de cortizol,
un hormon care
afectează sistemul
imunitar.
„Am descoperit
că impactul internetului asupra sănătăţii oamenilor era independent de un cumul
de alţi factori, precum depresia, lipsa somnului sau singurătatea, factori asociaţi de obicei
cu un consum intens de internet şi, de asemenea, cu o sănătate precară”, a declarat pentru
Daily Mail profesorul Phil Reed de la Universitatea Swansea.
Timpul mediu petrecut online de aceşti utilizatori era de şase ore zilnic. Totuşi, un procent mai mic au petrecut zece ore pe zi online,
în special pe site-uri social media.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Fiecare șef ar trebui să aibă cel puțin un subaltern neloial, care să-l facă să rămână în toate mințile.
♣ Cel ce n-a luptat niciodată, nu a trăit niciodată.
♣ Odată cu bogăția crește grija.
♣ Cel mai mare rău e deprinderea cu răul. (A. Vlahuță)
♣ Nu oferi niciodată sfaturi celui care nu-ți cere decât bani. (Portugalia)
♣ Oamenii leneși au cel mai puțin timp.
♣ Omului îi trebuie minte și nu putere. (Persia)
♣ Capul mare nu e semn al minții.
♣ Nu trebuie să te joci nici cu focul, nici cu dragostea.
♣ Caută nevastă să-ți placă ție, nu altora.
♣ Fiecare va avea copiii așa cum i-a crescut.
♣ Educația este podoaba omului.
♣ Educația unei societăți începe cu a copilului.
♣ Ce mă voi face dacă la judecata de apoi voi primi condamnare pe viață cu
suspendare? (G. Rakić)
♣ Un bun și sigur prieten e conștiința ta; n-o ucide, ci las-o să moară odată cu
tine. (N. Iorga)
♣ Omul cu minte cu greu face bani, însă banii fac lesne pe omul prost, cu minte.
(Cilibi Moise)
♣ Ca să faci lucruri mari, nu trebuie să fii un mare geniu, nu trebuie să fii nici

deasupra oamenilor. Trebuie să fii cu ei. (Cugetări franceze)
♣ Mâncarea de dimineață e ca-nsurătoarea de tânăr. (Anton Pann)
SFATURI: Mai bine să aștepți decât să te grăbești.

AFURISISME: Sunt și „astrologi” care citesc în stelele de pe sticla de coniac
- după care cad ca o cometă!

GÂNDURI… GÂNDITE:
♣ Glumele prea sărate nu sunt… „dietetice”.
♣ La „Balul Bobocilor” s-a cântat mai mult… „Rața”!
♣ A fost rănit grav în amoriul propriu și a rămas schilod - dar nu i s-a dat pensie de invaliditate.

O MIE ȘI UNA DE NOPȚI: Această expresie vine de la răspândita culegere
de povești arabe. Eroina lor, frumoasa Șeherezada, a izbutit timp de o mie și una
de nopți să-l țină pe sultan cu atenția încordată și să-l pasioneze cu poveștile ei,
până într-atât încât el tot amâna hotărârea de a o sugruma, numai din curiozitate de
a auzi urmarea. De aceea titlul acestor basme a devenit sinonim cu ceva extraordinar de captivant, mirific, magic.

