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Creştinii ortodocşi şi catolici cinstesc în 29 august tă-
ierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sfântul
Prooroc Ioan Botezătorul, cel ce a anunţat venirea lui
Hristos, propovăduind „vestea cea bună” a Întrupării
Sale, este singurul sfânt căruia Biserica Ortodoxă Ro-
mână i-a închinat o zi specială de post.

Sfântul Ioan, Înaintemergător al Domnului, a fost în-
aintea Mântuitorului Hristos atât în viaţă, cât şi în moarte.
Astfel, a făcut cunoscută venirea Domnului şi sufletelor
care erau ţinute în iad ale sfinţilor strămoşi, căci se ară-
tase în lume Mesia cel aşteptat. La fel cum Iisus Hristos
avea să pătimească pentru păcatele oamenilor, tot aşa şi
Mergătorul Său înainte a suferit moarte mucenicească
pentru fărădelegea lui Irod.

În vremea Sfântului Proroc Ioan, Galileea era condusă
de Irod Antipa, care fiind căsătorit cu fiica emirului Ara-
biei, a îndepărtat-o pe aceasta şi s-a căsătorit cu soţia fra-
telui său Filip, Irodiada. Legătura se pare că dura încă de
când fratele său, Filip, era în viaţă, făcându-se Irod „ca
un răpitor desfrânat şi amestecător de sânge” (Vieţile
Sfinţilor).

Sfântul Ioan, după ce i-a înfruntat pe farisei şi pe căr-
turari, nu s-a sfiit să-l înfrunte şi pe rege, spunând că nu
îi este îngăduit să ia pe femeia fratelui său.

Dată fiind influenţa Botezătorului asupra mulţimilor,

Irod îi pune gând rău, mai ales că prorocul condamna în
auzul tuturor legătura nelegiuită dintre el şi soţia fratelui
său. Temându-se totuşi de furia pe care ar fi putut-o isca
în rândul poporului uciderea lui, acesta se mulţumeşte
să-l închidă pe Sfântul Ioan într-una din cetăţile lui.

În ziua aniversării sale, Irod dă o petrecere la care in-
vită mulţi demnitari. După ce se ameţesc de vin, Irodiada
o pune pe fiica ei, Salomeea, să danseze în faţa invitaţilor.

Pentru spectacolul oferit de aceasta, Irod îi oferă un mare
dar: să-şi aleagă până la jumătate din împărăţie. La su-
gestia mamei sale ea refuză însă averile şi cere să i se dea
pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. În miezul nopţii, re-
gele porunceşte tăierea capului Sfântului Ioan, care i-a
fost adus pe o tipsie lui Irod cu sângele care încă mai pi-
cura.

După această crimă, Irod a suferit o înfrângere într-un
conflict cu arabii şi a pierdut conducerea regatului, fiind
trimis în surghiun, în Spania, împreună cu Irodiada şi
fiica acesteia, unde au avut un sfârşit pe măsura faptelor
lor. Mai întâi Salomeea şi-a pierdut viaţa, fiind decapitată
prin strângerea gheţii în jurul capului, după ce a încercat
să traverseze un râu îngheţat, iar gheaţa s-a rupt. Capul
i-a fost adus lui Irod şi Irodiadei, aşa cum odată se adu-
sese capul Mergătorului Înainte; dar nu tăiat de sabie, ci
de gheaţă.

Despre Irod şi Irodiada se spune că au pierit cu zgo-
mot, căci i-a înghiţit pământul de vii.

Sfântul Proroc Ioan Botezătorul a sfârşit muceniceşte,
plătind cu viaţa curajul de a fi incriminat păcatele con-
temporanilor săi. Sfântul Proroc Ioan a avut tăria de a
condamna fariseismul şi împietrirea inimii, propovă-
duind în schimb întoarcerea sinceră către Dumnezeu şi
către sine, în pocăinţă şi curăţie sufletească.
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2 Sărbătoare

În seara zilei de Sfânta Maria s-a desfăşurat şi
slujba religioasă, însoţită de tradiţionala tăiere a co-
lacului de Rugă. Biserica Ortodoxă a îmbrăcat, de
Hramul său, haine de sărbătoare şi a adunat laolaltă
mulţi enoriaşi veniţi să participe la momentul religios
al sărbătorii. Slujba de Rugă a fost oficiată de un
sobor de preoţi care l-a avut în frunte pe parohul Bi-
sericii Ortodoxe Române din Becicherecu Mic, preot
iconom stavrofor Ioan Jurji, alături de care au slujit
părintele pensionar Dumitru Ilie, parohul Bisericii
Ortodoxe Sârbe din Becicherecu Mic, preotul Milan
Miocovici, şi preotul Nicolae Dorin Jurji.

În cuvântul său, preotul paroh Ioan Jurji a spus:
„Preacucernici părinţi, iubiţi credincioşi şi credin-
cioase, cinstiţi naşi, am ajuns din nou la Hramul bi-
sericii noastre, Hram închinat Adormirii Maicii
Domnului. Bine au făcut strămoşii acestor locuri că
au ales acest Hram, fiindcă Fecioara Maria, aşa cum
aţi auzit la Sfânta Liturghie, este mai cinstită de he-
ruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafi-
mii. 

Ochiul unui teolog vede că la începutul anului bi-
sericesc şi către sfârşitul anului bisericesc prima şi
între ultimele sărbători sunt închinate cinstirii Maicii
Domnului. Anul bisericesc începe la 1 septembrie, iar
în data de 8 septembrie, după calendarul creştin, cin-
stim Naşterea Maicii Domnului. Anul bisericesc se
sfârşeşte cu luna august, iar în data de 15 august cin-
stim Adormirea Maicii Domnului. 

Observăm că, de fapt, prin Maica Domnului se
pune început mântuirii noastre, prin Maica Domnului
ajungem la Hristos. Spuneau teologii că Naşterea
Maicii Domnului ne încredinţează pe noi, pe fiecare
credincios, că de fapt prin naşterea ei Dumnezeu pune
un început în schimbarea şi purificarea creaţiei. Prin
Adormirea Maicii Domnului ni se dă nouă făgăduinţa
celor ce credem în Iisus Hristos, că El este Fiul lui
Dumnezeu Celui Viu, Cel care a venit şi ne-a mântuit.
Ni se dă nouă, prin Adormirea Maicii Domnului, de
veste că de fapt viaţa continuă şi după această viaţă
pământeană, întru viaţa cea veşnică. 

De aceea, toţi cei care vor să se mântuiască trebuie
să umble pe această cărare între Naşterea Maicii
Domnului şi Adormirea Maicii Domnului, pentru a
ajunge la Hristos Mântuitorul. De altfel, Fiul lui
Dumnezeu spunea: «Fără mine nu puteţi să faceţi
nimic». În momentul în care fiecare suflet creştinesc
conştientizează acest lucru îşi dă seama că fără Dum-
nezeu nu ne găsim menirea pe acest pământ. Putem
să alergăm de la răsărit până la apus, de la nord până
la sud, dacă nu îl avem pe Dumnezeu cu noi, alergăm
în zadar. 

Ca să găsim un reper pentru viaţa noastră cea veş-
nică, întâi de toate trebuie să venim la Maica Dom-
nului, cea care cu mila ei, cu iubirea sa faţă de
oameni, se roagă Fiului ei iubit ca noi să fim binecu-
vântaţi în timpul călătoriei noastre pământeşti”.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Beci-
cherecu Mic, s-a adresat şi el enoriaşilor strânşi la
sfânta biserică, nu înainte de a ura La mulţi ani! tutu-
ror celor care poartă numele Sfintei Marii sau deri-
vate ale acestuia: „Mulţumesc naşilor evenimentului,
care împreună cu noi şi cu domnul viceprimar s-au
implicat în organizarea activităţilor sportive şi cultu-
rale. Din păcate, situaţia de fapt nu ne-a permis să or-
ganizăm Ruga aşa cum ne-am fi dorit şi cum cere
tradiţia, cu muzică şi voie bună. În urma avertismen-
telor venite din partea Prefecturii şi DSV am consi-
derat că e mai bine ca în acest an să nu avem muzică,
deoarece exista riscul să vină aici oameni din mai
multe localităţi şi, astfel, să se producă aglomeraţie.
Să ne ajute Dumnezeu ca anul viitor să putem ţine
Ruga aşa cum am fost obişnuiţi, cu câte două zile de
muzică şi voie bună”.

Anul acesta naşii Rugii au fost Denisa şi Darius
Haiduc. Ei au primit, în semn de preţuire, din partea
părintelui Ioan Jurji, o icoană reprezentând Sfântul
Acoperământ al Maicii Domnului.

SLUJBA DE HRAMUL ADORMIRII
MAICII DOMNULUI
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Colectarea selectivă a
deşeurilor

ADID Timiş ne-a comunicat o adresă privind precolectarea selectivă a deşeurilor
în care am fost informaţi că nu vor mai fi colectate deşeurile selective/reciclabile care
nu sunt depozitate în sacii galbeni special distribuiţi de către RETIM Ecologic Service
SA prin intermediul inspectorului de mediu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Becicherecu Mic.

Cu alte cuvinte, depozitarea deşeurilor selective/reciclabile în sacii menajeri va fi
sancţionată de către reprezentanţii RETIM prin neridicarea acestora de pe domeniul
public. Vom posta conţinutul integral al adresei pe grupul de discuţii Comunitatea
Becicherecu Mic.

În situaţia în care nu aţi ridicat sacii galbeni de la primărie vă rugăm să o contactaţi
pe doamna Popescu Ileana Mădălina - 0762200556 - pentru a vă informa cu privire
la modalitatea de intrare în posesia acestora.

De asemenea, am fost informaţi cu privire la cele două campanii de ridicare a deş-
eurilor voluminoase (26.10.2020) şi a deşeurilor periculoase (12.11.2020) care se vor
desfăşura în continuare la capătul str. Dimitrie Ţichindeal, lângă cimitirul sârbesc în
intervalul orar 10:30-18:30.

Vă mulţumim pentru răbdare şi încredere!

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 7722 ddiinn 2299 iiuulliiee 22002211
privind aprobarea tarifelor unice şi a tarifelor distincte practicate de către

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de
salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale
desfăşurată în Zona 1 a județului Timiş, în baza contractului de delegare prin
concesiune a activității de colectare şi transport a deşeurilor nr.  2303/08.12.2017
începând cu luna august 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 7733 ddiinn 2299 iiuulliiee 22002211
privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în vederea asigurării

prestării serviciilor sociale de tratament pentru persoanele minore cu dizabilități
între comuna Becicherecu Mic şi Asociația „Micile Comori” începând cu luna
august 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 7744 ddiinn 2299 iiuulliiee 22002211
privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 1559 din

12.03.2002 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi soții Gramaticu Marin şi
Gramaticu Lăcrămioara;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 7788 ddiinn 2299 iiuulliiee 22002211
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul II –

anul 2021;
HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 7799 ddiinn 2299 iiuulliiee 22002211
privind preluarea în domeniul privat al comunei Becicherecu Mic a terenului

intravilan înscris în CF 404738, nr. cad. 404738 cu suprafața de 182 mp.

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall 
BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Administraţie

Drogurile în obiectiv
Multe dintre accidentele şi dece-

sele care au loc pe drumurile euro-
pene sunt cauzate de şoferi a căror
capacitate de a conduce este afectată
de o substanţă psihoactivă. Numai al-
coolul este estimat a fi, în fiecare an,
cauza a până la 10.000 dintre decesele
produse de accidentele rutiere în Uni-
unea Europeană, ceea ce reprezintă
un sfert din numărul total de decese
rezultate în urma acestora. Nu sunt
disponibile cifre comparabile pentru
accidentele rutiere asociate drogurilor
ilegale şi medicamentelor psihoac-
tive, deşi acestea s-au bucurat de o
atenţie tot mai mare în ultimul dece-
niu. Studiile privind efectele substan-
ţelor psihoactive asupra capacităţii de a conduce autovehicule sugerează
că, deşi atât drogurile ilegale, cât şi cele terapeutice pot afecta conduce-
rea autovehiculelor, efectele şi amploarea acestora pot varia în mare mă-
sură de la o substanţă la alta. Conform celor mai recente cercetări,
canabisul poate reduce capacitatea de a conduce, iar benzodiazepinele
au în general acelaşi efect; dintre opioide, heroina poate afecta grav con-
dusul, metadona în măsură mai redusă, iar buprenorfina şi mai puţin.
Datele referitoare la drogurile stimulente, cum ar fi cocaina, amfetami-
nele şi ecstasy, sunt mai eterogene, dar acestea sugerează că dozele mari
sunt asociate cu afectarea abilităţii de a conduce. Totuşi, o măsură obiec-
tivă a gradului în care fiecare drog afecteză persoana în timpul condu-
sului, similară concentraţiei alcoolului din sânge, rămâne dificil de
stabilit.

În multe state europene nu se studiază amploarea fenomenului de con-
ducere sub influenţa drogurilor. 

În general, canabisul este substanţa ilicită cel mai frecvent detectată,
iar benzodiazepinele sunt medicamentele psihoactive cel mai frecvent
raportate. În general, dovezile indică prevalenţe mult mai ridicate atât
în cazul drogurilor ilegale, cât şi în cazul medicamentelor eliberate pe
bază de prescripţie medicală, adesea în combinaţie cu alcool, în rândul
conducătorilor auto implicaţi în accidente sau suspectaţi de conducere
sub influenţa drogurilor sau a alcoolului.

Din 1999 până în prezent, peste 30 de studii privind prevalenţa dro-
gurilor în rândul conducătorilor auto au fost realizate în întreaga Europă.
Totuşi, aceste studii au utilizat metode diferite şi au eşantionat grupuri
diferite de conducători auto, ceea ce face dificilă formularea unor con-
cluzii generale.

Mărimea eşantioanelor a variat de la sub 50 până la peste 10.000, mai
mult de o treime din studii referindu-se la mai puţin de 500 de persoane.

De asemenea, legislaţia sau politicile naţionale pot limita domeniul
de aplicare şi comparabilitatea studiilor de prevalenţă. De exemplu, în
majoritatea ţărilor nu sunt permise teste aleatorii de depistare a drogu-
rilor pe şosea. În unele ţări, se efectuează teste doar pentru drogurile ile-
gale, iar prevalenţa consumului medicamentelor psihoactive nu poate fi
stabilită.

Un rezultat pozitiv la testul pentru alcool poate prevala asupra oricărei
cerinţe de testare a prezenţei drogurilor în sânge, limitările resurselor şi
cerinţele de urmărire penală devenind prioritare în faţa oricărei necesităţi
de colectare a unor date cuprinzătoare. Aşa au stat lucrurile în Dane-
marca, Estonia, Irlanda şi Portugalia. Studiul francez SAM, unul dintre
cele mai ample studii din ultimii ani pe această temă, a fost posibil graţie
unei modificări a Codului rutier naţional obligând poliţia, în circum-
stanţe bine stabilite, să testeze toţi conducătorii auto pentru depistarea
drogurilor.

Cu sprijinul OEDT şi al Direcţiei Generale Transporturi a Comisiei
Europene, au fost elaborate noi orientări internaţionale pentru standar-
dizarea conceptelor de studiu. Aceste orientări ţin seama de diferenţele
dintre legislaţiile şi politicile de testare ale statelor, furnizând peste o
sută de recomandări subîmpărţite pe domenii de comportament, epide-
miologie şi toxicologie.

Majoritatea ţărilor europene iau în considerare una sau două abordări
la definirea contravenţiei de conducere sub influenţa drogurilor. Unspre-
zece ţări sancţionează doar conducerea sub influenţă, fie că este din
cauza drogurilor ilegale, fie că este din cauza medicamentelor. Alte un-
sprezece ţări au adoptat o politică de „toleranţă zero”, sancţionând orice
formă de conducere după consumul de droguri. În şapte ţări, aceste două
abordări sunt combinate într-o reacţie în trepte faţă de contravenienţii
care au condus sub influenţa drogurilor.

Unele ţări cu o politică de toleranţă zero nu fac deosebire între medi-
camentele psihoactive şi drogurile ilegale, în timp ce alte ţări fac această
distincţie. Agent-şef de poliţie 

Alin CÎRNARIU



4 Eveniment

EVENIMENTE SPORTIVE, 
DE SFÂNTA MARIA, 

LA BECICHERECU MIC
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului,

Sfânta Maria Mare, este prilej de mare bucurie
în comunitatea din Becicherecu Mic. Cu prilejul
acestui mare praznic se sărbătoreşte Hramul Bi-
sericii Ortodoxe Române din localitate, Ruga sa-
tului. 

După ce anul trecut nu au fost organizate nici
un fel de evenimente prilejuite de Ruga satului,

din cauza pandemiei, anul acesta autorităţile lo-
cale, Primăria şi Consiliul Local, au decis să or-
ganizeze evenimente sportive în aer liber, pentru
a marca măcar astfel una dintre cele mai mari
sărbători ale comunităţii.

Au fost trei zile de evenimente la Becicherecu
Mic, care au debutat în seara zilei de vineri 13
august.

Amical inedit
pe terenul 
de fotbal

Pe terenul de fotbal din localitate s-a des-
făşurat un inedit meci de fotbal între echipa
feminină a Politehnicii Timişoara (fosta ACS
Fortuna Becicherecu Mic, echipă care are în
palmares un titlu de vicecampioană a Româ-
niei şi a fost finalistă a Cupei României) şi
echipa de old-boys Fortuna Becicherecu Mic,
„întărită” în atac şi cu Alin Nica, preşedintele
Consiliului Judeţean Timiş. Pe teren au mai
evoluat Raimond-Ovidiu Rusu, primarul co-
munei Becicherecu Mic, viceprimarul
Adrian-Silviu Gherasim, Claudiu Mihăl-
ceanu, primarul comunei Giarmata, Alin Cîr-
nariu, agent-şef de poliţie, Călin Paşca,
preşedintele clubului Fortuna, pecum şi alţi
invitaţi. Pentru conformitate, au învins băie-
ţii, cu 2-1, fetele dând dovadă de „clemenţă”
în faţa oponenţilor lor.

Voinţa Biled
câştigă Cupa

Rugii 
la minifotbal
Cupa Rugii la minifotbal s-a desfă-

şurat şi anul acesta la pensiunea UGH
Prest Serv SRL, patron Gheorghe Un-
gureanu. Pe o căldură sufocantă, la start
s-au aliniat patru echipe: Dudeşti Ciu-
măgelu, Voinţa Biled, Tânăra Speranţă
Becicherecu Mic şi FC Gara. Învingă-
tori ai competiţiei organizată în memo-
ria celui care a fost Marian Crăciun
(Brişcă) au fost fotbaliştii de la Voinţa
Biled.
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EVENIMENTE SPORTIVE, 
DE SFÂNTA MARIA, 

LA BECICHERECU MIC

Cupa Rugii
la table

Cea de-a doua competiţie a
zilei, organizată tot în cadrul de-
osebit al Bălţii „Pescăreţul”, a
fost Cupa Rugii la Table. Jocul a
încins atmosfera printre concu-
renţi, care au luptat strâns pentru
fiecare „linie”. 

La capătul unei competiţii
acerbe, primul loc a fost câştigat
de Raimond-Ovidiu Rusu, prima-
rul comunei Becicherecu Mic, un
jucător împătimit de table. Învin-
sul său în finală a fost Gheorghe
Guraliuc. Locul trei a fost ocupat
de Lucian Voicu.

Fir întins 
pe Balta

„Pescăreţul”
Ziua a doua, sâmbătă 14 august, a de-

butat încă din zori, când pe Balta „Pescă-
reţul” s-au aliniat la startul Cupei Rugii
la pescuit sportiv circa o sută de pescari
amatori din localitate. 

La capătul câtorva ore bune de pescuit
au fost desemnaţi şi câştigătorii compe-
tiţiei: locul I – Emanuel Ţuţuianu; locul
II – Daniel Dimişcă; locul III – Ioan
Voicu; cea mai mare captură – Daniel Di-
mişcă. 

Au mai fost premiaţi cel mai tânăr pes-
car – Andrei Gherasim – şi cel mai vâr-
stnic pescar – Ioan Muşat.
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În ultima vreme a plecat dintre noi
Trifan Purdea Gheorghe (70 de ani)

Dumnezeu să îl 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

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:...............................................................................
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Electrician, execut instalaţii elec-

trice de la A la Z, depuneri acte Enel
pentru branşare etc. Tel: 0721-
411.895.

Electrician, execut instalaţii elec-
trice complete, deţin PFA. Pentru in-
formaţii suplimentare, sunaţi la
numărul de telefon 0723-321.452.

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Costel Grama și Adela-Mihaela Bora
Nicușor-Alexandru Romaniuc și Bianca-Georgiana Mihaela

Andrei-Călin Paiu și Ana-Georgiana Tănase
Cătălin-Flavius Suciu și Andreea-Denisa Ienci
Nicolae Coroian și Petronela-Florina Jigovan

Casă de piatră!

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

Stimaţi
cetăţeni,
Comuna Becicherecu Mic a

beneficiat de o finanţare în cu-
antum de 120.000 lei din par-
tea Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară prin Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Timiş
în cadrul Programului Naţional
de Cadastu General şi Carte
Funciară prin care vom face
înscrierea în cartea funciară
pentru aproximativ 1.680 de
imobile situate în extravilanul
comunei Becicherecu Mic.

În data de 14.02.2020 co-
muna Becicherecu Mic a sem-
nat un contract de prestări
servicii cu o firmă specializată
în măsurători cadastrale – MS
CAD SRL, iar după ce am
depus contractul la sediul
OCPI Timiş, prestatorul servi-
ciilor de măsurare şi-a început
activitatea.

Până în 27 august 2021 vor
avea loc măsurători pe urmă-
toarele sectoare:

121  Calea Timişorii –
Calea Dudeştilor – Strada
Stufului – 9 imobile cu con-
strucţii;

121 Calea Timişorii –
Calea Dudeştilor – Strada
Zambilei – 16 imobile cu
construcţii;

121 Calea Timişorii –
Calea Dudeştilor – Strada
Zambilei – 6 imobile cu con-
strucţii;

119 Strada Zambilei – 4
imobile cu construcţii;

122 Calea Dudeştilor –
Strada Zambilei – 27 imobile
cu construcţii;

128 Calea Dudeştilor – 6
imobile cu construcţii;

133 Strada Bujorului – 17
imobile cu construcţii;

37 Strada Bujorului –
Strada Lacului (cvartal spre
extravilan) – 26 imobile cu
construcţii;

37 Strada Bujorului –
Strada Lacului (cvartal spre
intravilan) – 40 imobile cu
construcţii;

125 Strada Bujorului –
Strada Răsăritului – Strada
Fântânii – Calea Dudeştilor
– 30 imobile cu construcţii;

125 Strada Răsăritului –
Strada Fântânii – 30 imobile
cu construcţii;

125 Strada Fântânii –
Calea Dudeştilor – Strada
Oarbă – Strada Biserica Ro-
mânească – 32 imobile cu
construcţii.

Utile
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Barmanul către un client:
- Ce bei?
- Alocaţia copiilor!

- Azi mi-am făcut CV-ul, l-am
scris, l-am redactat, apoi m-a puf-
nit plânsul.

- De ce?
- E păcat să trimiţi un asemenea

om la muncă?

– Care este diferenţa între un
bărbat care se roagă într-o biserică
şi unul care se roagă într-un ca-
zino?

– Cel care se roagă în cazino
chiar o face la modul cel mai se-
rios.

BancuriIntegrame: Primăvara

Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Pescăreţul Mic”

Sport

Ziua a treia a manifestărilor dedicate Rugii de
la Becicherecu Mic a debutat cu o competiţie de
automobilism. Cupa Timişului – Becicherecu
Mic 2021 a fost o reuşită deplină, iar prestaţia
concurenţilor pe traseul deosebit de spectaculos
a fost aplaudată la scenă deschisă de numerosul
public prezent. 

Marele câştigător al concursului de circuit vi-
teză a fost  Marius Giurisici (Honda Civic), cu
un traseu perfect, scoţând cel mai bun timp din
concurs direct din prima manşă, iar la secţiunea
de karting, micuţul Adrian Negrescu, care a uimit
publicul cu prestaţia sa, fiind catalogat de toţi cei
prezenţi ca un viitor campion al automobilismu-
lui  timişean, acesta învingând şi la echipe kar-
ting  din postura de căpitan cu CSC Dumbrăviţa,
urmat de ACR Timiş. 

Spectacolul total a fost oferit de pilotul de drift
Raul Preda, care a făcut adevărate vrăjitorii la
volanul BMW-ului său 328. 

Ceea ce i-a bucurat cel mai mult pe organiza-
tori a fost prezenţa numeroasă a copiilor din Be-
cicherecu Mic la promoţia de Eco-karting, nu
mai puţin de 40 evoluând pe traseul special ame-
najat pentru ei, bucurându-se de premiile şi sur-
prizele oferite de sponsori şi de administraţia
locală.

CUPA TIMIŞULUI  BECICHERECU MIC 2021
LA AUTOMOBILISM ŞI KARTING


