
AA nn uu ll  VV II II II  ••  NN rr ..  11 22  (( 99 11 ))  ••  dd ee cc ee mm bb rr ii ee  22 00 11 88  ••  88  pp aa gg ii nn ii  ••  ss ee  dd ii ss tt rr ii bb uu ii ee  gg rr aa tt uu ii tt  

Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

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

Gânduri
Becicherec, iubitul sat natal,

tu, al străbunilor pământ.
Cum te-a slăvit și Țichindeal,
aș vrea în versuri să te cânt.

Tu, leagănul copilăriei mele,
dascăl, călăuză în viață.

Uitate-s multe clipe grele,
renaști ca soarele din ceață.

Astăzi știu să apreciez iubirea
ce pentru tine am simțit.

Mândru pot să îndrept privirea
spre tine, satul meu iubit.

Acum când simt a inimii durere
de tine fiindu-mi dor.

Pentru plăcuta-ți mângâiere,
acasă m-aș întoarce-n zbor.

Să revăd locuri, nevăzute de demult.
Pe ale tale străzi să-mi aud pasul.

În liniștea nopții s-ascult
în turn cum bate ceasul.

Ascult tăcut al inimii suspin,
amintiri e totul ce-a rămas.

Doresc în gând la tine să revin
de-o fi să-mi bată ultimul meu ceas.

Nikolaus SCHMIDT

Viceprimarul Adrian-Silviu Gherasim  şi consilierii locali 
Bianca-Florica Manea, Lucian-Grigore Cristea, Gheorghe
Mușat, Luminița Cojocaru, Emanuel Moroti, Karin Lauer,

Emilia Isac, Gavril Iacob, Dan Bărbătaș, Mihail Jager, 
Gheorghe Negrea și Dumitru Prohap uurreeaazzăă ttuuttuurroorr 

llooccuuiittoorriilloorr ddiinn ccoommuunnaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
SSăărrbbăăttoorrii ffeerriicciittee!!

FFaarrmmeeccuull zziilleelloorr ddee CCrrăăcciiuunn ssăă vvăă îînnssuufflleeţţeeaassccăă şşii ssăă vvăă lluummiinneezzee ttooaattăă
ffiiiinnţţaa!! BBuuccuurraațții--vvăă ddee aaddeevvăărraattaa sseemmnniiffiiccaaţţiiee aa aacceesstteeii ssăărrbbăăttoorrii aallăăttuurrii

ddee ttooţţii cceeii ddrraaggii.. DDiinn lluummiinnaa ssăărrbbăăttoorriirriiii nnaașștteerriiii DDoommnnuulluuii șșii ddiinn
ssppeerraannțțaa ccee îînnssooțțeeșșttee NNoouull AAnn,, ggâânndduurrii bbuunnee șșii uurrăărrii ddee ssăănnăăttaattee,, 

îîmmpplliinniirrii șșii bbuuccuurriiii ttuuttuurroorr!!
CCrrăăcciiuunn ffeerriicciitt!! LLaa mmuullțții aannii!!

RRaaiimmoonndd--OOvviiddiiuu RRUUSSUU,,  pprriimmaarruull ccoommuunneeii BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Peste o sută de locuitori ai comunei 
Becicherecu Mic au participat, recent, la
un pelerinaj dedicat sărbătorii de la 1 
decembrie, când se împlinesc o sută de
ani de la Marea Unire de la Alba Iulia.

Plecați cu două autocare, locuitorii din
Becicherecu Mic s-au oprit mai întâi la
Mănăstirea Râmeț, după care s-au îndrep-
tat spre Alba Iulia, capitala Unirii. 

Aici au asistat la schimbul de gardă și
au vizitat locul supliciului lui Horea și
Cloșca, dar și Sala Unirii.

Grupul a fost însoțit de consilierii locali
Gheorghe Mușat - cel care a avut
inițiativa acestui pelerinaj -, Dumitru 
Prohap și Lucian Cristea. 

Pelerinajul a fost posibil grație spriji -
nului venit din partea Consiliului Local și
primarului comunei Becicherecu Mic.
(A.B.)

PPeelleerriinnaajj ddee CCeenntteennaarr

Târgul de Crăciun 2018!
Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic, în colaborare cu Școala

Gimnazială „Dimitrie Țichindeal”, au inaugurat cea de-a treia ediție a
Târgului de Crăciun. Acesta se va derula, în perioada 1-16 decembrie,
pe platoul din centrul localității. Pe durata desfăşurării evenimentului,
Consiliul Local Becicherecu Mic va pune la dispoziţia comercianţilor,
cu titlu gratuit, o suprafaţă utilă de 10 mp teren aparţinând domeniului
public al comunei şi căsuţe neutilate, în limita numărului disponibil.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul 
comunei Becicherecu Mic, urează 

La mulți ani! tuturor locuitorilor care
poartă numele Nicolae și Ștefan, precum

și omonimele acestora.
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Mesaje cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou

Sărbătorirea Nașterii Domnului, dacă vrem să
fie chiar sărbătorire și nu doar un pretext de pe-
trecere, cuprinde două aspecte, la fel de impor-
tante: partea istorică  și partea de actualitate
pentru orice om creștin.

I. PARTEA ISTORICĂ ne amintește de ceea
ce ne relatează Sfânta Scriptură:

1. Că Dumnezeu a promis la începutul ome-
nirii că va trimite pe un urmaș al femeiei care să
sfarăme capul șarpelui care a amăgit și a atras
lumea să guste și să experimenteze ce este răul.

2. Că omenirea, mai ales prin poporul evreu,
urmașul lui Abraham, a așteptat să apară acest Mântuitor, denumit de ei
MESIA.

3. Că la timpul potrivit Dumnezeu a trimis pe îngerul Gabriel să vestească
pe tânăra MARIA de la NAZARET că ea va naște pe MESIA.

4. Că pe când ea aștepta să nască a venit ordin de la autorități ca fiecare
evreu să se înscrie la un recensământ în localitatea din care se trage neamul
său.

5. Că Sfânta Maria cu soțul ei, Sfântul Iosif, s-a deplasat la o distanță de
circa  100 Km spre sud, dincolo de IERUSALIM, la BETLEEM, căci de
acolo se trăgea neamul lor.

6. Că acolo n-au găsit loc unde să înnopteze în vreo casă de oameni, nici
la vreun han, sub motivul sau pretextul că nu mai este loc, și au fost îndrumați
spre o scobitură de deal pietros, în afara localității, unde pe vreme rea
obișnuiau să se retragă ciobanii cu oile.

7. Că acolo s-a născut Isus, Fiul lui Dumnezeu și al Sfintei Fecioare.
8. Că îngerii au vestit prin cântul lor NAȘTEREA DOMNULUI păstorilor

de pe câmp, care au venit și s-au bucurat și apoi au dus vestea mai departe.
9. Că la un moment dat au apărut și niște străini veniți de departe, adică

MAGII de la răsărit, care au făcut senzație, spunând că au venit cu daruri să
se închine CELUI NOU NĂSCUT, destinat să fie rege și l-au găsit pe PRUN-
CUL ISUS.

10. Că regele IROD, auzind despre un nou născut posibil să devină rege,
s-a înspăimântat că își va pierde tronul și neștiind care e acel posibil viitor
rege, a trimis soldații să măcelărească toții copiii din regiunea BETLEEMU-
LUI care i-ar fi putut periclita tronul, iar soldații au comis această crimă fără
precedent, ucigând pruncii nevinovați.

11. Că Dumnezeu n-a permis ca ISUS să fie ucis ca prunc, înștiințând pe
SF. IOSIF să fugă cu SF. MARIA și Pruncul Isus spre sud, în EGIPT, unde
aveau să rămână până la moartea lui Irod, după care s-au întors la NAZA-
RET. ISUS avea să se lase sacrificat peste 33 de ani pe muntele CALVAR-
GOLGOTA, prin care a deschis cerul, pentru ca cei care cred în MESIA, în
Mântuitorul promis, așteptat și venit în lume pentru cei care cred întrânsul
și îl urmează cu adevărat, spre a avea parte nu doar de viața pământească
trecătoare, ci și de cea veșnică, împreună cu toți sfinții și îngerii.

PARTEA DE ACTUALITATE
1. Și cei care serbează Nașterea  lui ISUS sunt conștienți că în lume răul

se face simțit în multe feluri și păcatele continuă.
2. Dar noi știm că Dumnezeu nu se bucură de răul din lume și de aceea 

și-a împlinit promisiunea, trimițând pe însuși FIUL său să elibereze pe om
de blestemul duhului rău prin jertfa sa pe cruce, dar că Dumnezeu nu a luat
omului voința liberă de a se decide de partea cui să treacă: de partea păcatului
și a duhului rău sau de partea lui Dumnezeu și a vieții veșnice.

3. Creștinul știe că ISUS nu e doar un chip care a fost cândva în  istorie,
ci a promis: „Eu mă duc la TATĂL, dar în același timp rămân cu voi până la
sfârșitul veacurilor!”.

4. ISUS rămâne cu noi mai ales eliberându-ne din lanțurile păcatelor
printr-o spovadă sinceră, însoțită de hotărârea de a trăi în conformitate cu
poruncile sale iubitoare și dăruindu-ni-se în Sfânta Împărtășanie ca hrană 
Âsufletească zicându-ne: „Cine se hrănește cu trupul și sângele meu, acela
rămâne în mine și eu întrânsul!”. Iar noi fie îl primim pe ISUS, fie zicem ca
cei din BETLEEM: „Nu avem loc pentru tine, nu ne deranja!  Noi avem casa
plină cu brazi de crăciun, avem săniuțe cu Moș Gerilă, avem mâncare, bău-
tură, prieteni și colindători. Unde să te punem și pe tine? Du-te în grajd sau
în peșteră!”.

5. Sau unii poate că reacționează și mai rău, asemenea lui IROD, căutând
să rupă orice legătură cu Dumnezeu, ucigând orice urmă a lui ISUS rămasă
în sufletele lor după botez și poate și din sufletele copiilor sau casnicilor lor,
asemenea genocidului determinat de Irod la Betleem, astfel încât bucuria lor
de Crăciun să însemne mai îndată o fațetă a bucuriei lui Irod de a fi scăpat
de PRUNCUL care îl putea lipsi de tronul păcatelor.

6. Este asta o prezentare pesimistă? Nu este o actualizare evidentă și, din
păcate, prea vizibilă a ceea ce se petrece în jurul nostru, unde, în mare mă-
sură, se serbează un crăciun fără ISUS CRISTOS?

7. De aceea, fără a ne pretinde pe noi înșine a fi perfecți, felicităm pe toți
aceia care se bucură sincer de nașterea MÂNTUITORULUI la BETLEEM
și de nașterea lui continuă în bisericile, în sufletele și în viața creștinilor, cum
s-au bucurat îngerii și păstorii la BETLEEM, cum s-au bucurat Magii de la
răsărit și cum se bucură milioanele de creștini sinceri din toate timpurile și
locurile, și ne rugăm pentru noi înșine și ne rugăm și pentru cei derutați
sufletește de atracții care i-au depărtat de PRUNCUL DUMNEZEIESC, ca
să putem spune tuturor: „SĂRBĂTORI FERICITE ÎN JURUL LUI ISUS și
acum și în ANUL care vine și întotdeauna, cu pace, sănătate, binecuvântare
și atașament nezdruncinat față de CRISTOS, DOMNUL NOSTRU, venit în
lume pentru mântuirea tuturor! Preot Bonaventura DUMEA

Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu
într-o cetate din Galilea, la o fecioară Maria
care era logodită cu un bărbat numit Iosif.

I-a adus această veste zicând: „Plecăciune
Ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este
cu tine, binecuvântată ești tu între femei! Vei
rămâne însărcinată și vei naște un fiu căreia
îi vei pune numele Isus, El va
fi mare și va fi chemat fiu al
celui Preaînalt”. În vremea
aceea Cezar August a dat po-
runcă fiecare să se înscrie în
cetatea lui.

Pe când erau acolo, a venit
vremea să nască Maria. Și a
născut pe Fiul ei întâi, la
înfășat în scutece și l-a culcat
într-o iesle. În acea vreme în
ținutul acela erau niște păstori
care făceau de strajă în jurul turmei lor. Un
înger al Domnului s-a arătat înaintea lor și
slava Domnului a strălucit împrejurul lor și
le-a zis: „Nu vă temeți, căci vă aduc o veste
bună care va fi o mare bucurie pentru tot no-
rodul: Astăzi vi s-a născut în cetatea lui David

un Mântuitor care este Hristos Domnul”, zi-
când și semnul după care Îl vor cunoaște.
După această veste, împreună cu îngerul s-a
unit și o oaste cerească, lăudând și zicând:
„Slava lui Dumnezeu în locurile preaînalte și
pace pe pământ între oameni plăcuți Lui”.

Păstorii au zis unii către alții: „Haideți să
mergem până la Betleem să vedem
ce ne-a făcut cunoscut Domnul”. 
L-au găsit întocmai cum li se spu-
sese despre prunc. Aceasta este ves-
tea bună primită din cer, de la
Dumnezeu, că ne-a trimis un mân-
tuitor care să ne ierte toate păcatele
și să ne împace cu El prin Fiul Său.
Transmitem, pe această cale, către
toți locuitorii comunei și
autorităților locale bucuria care ne-
a fost trimisă prin acest mare praz-

nic al nașterii lui Isus.
Sărbători binecuvântate!
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

Prezbiter Vasile MOROTI, Biserica 
Penticostală Filadelfia Becicherecu Mic

VVeesstteeaa nnaașștteerriiii MMâânnttuuiittoorruulluuii

„„NNuu vvăă tteemmee��ii ccăă,, iiaattăă,, vvăă bbiinneevveesstteesscc vvoouuăă bbuuccuurriiee mmaarree......””
„Nu merge... mai departe cu iscoditul! Nu căuta mai mult decât

spun cuvintele evanghelistului! Nu te întreba: cum a lucrat Duhul
Sfânt această zămislire (naștere) a lui Iisus Hristos din Fecioară?
Ca să nu te mai necăjești punând mereu aceste întrebări, scapă de
îndoială spunând: Dumnezeu a făcut MINUNEA! Fiindcă nimeni
nu poate explica Nașterea lui Iisus Hristos în timp din Fecioara
Maria, naștere cu nenumărați martori, prezisă cu atâția ani înainte
de prooroci, văzută și simțită de cei ce au trăit acel moment unic
din istoria mântuirii neamului omenesc. Nici arhanghelul Gavril
cel ce a adus vestea omenirii n-a putut să spună mai mult, ci doar
că „...HRISTOS S-A NĂSCUT!” (...) prin lucrarea Duhului
Sfânt...” (Sfântul Ioan Gură de Aur - Iisus Hristos Nașterea din 
Fecioară).

Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu celui viu are trei nașteri:
1. Prima naștere este numită de teologi „Nașterea cea Mare”..., pe care mintea omului n-o

poate cuprinde, n-o poate defini, este Nașterea din veșnicie din Tatăl, cel Unul Născut mai
înainte de veci din Tatăl.

2. Noi creștinii prăznuim a doua Naștere  a lui Hristos sau Nașterea după Trup din Fecioara
Maria, făcută prin lucrarea Duhului Sfânt „...și îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste
tine și Puterea Celui Preaînalt te va umbri...” (Ev.Luca 1,35). Dacă prima dată S-a născut în
cer, Dumnezeu din Tată fără de mamă, aici pe Pământ se va Naște Iisus, din FECIOARĂ,
fără ca aceasta să fi cunoscut vreodată bărbat va ieși ca Om și se va goli de slava dumnezeiască
(epist. Filipeni 2,7) prin chenoză va lua trup omenesc prin care își va face apariția în lume
spre a fi mărturie, spre ridicarea celor căzuți în păcate, ca cei căzuți prin curaj să-l urmeze și
să vină spre Iisus Hristos și să-i urmeze exemplul Lui de jertfă.

3. A treia naștere a Mântuitorului este întoarcerea Lui în cer, după biruința morții, prin 
Învierea și înălțarea cu trupul biruitor, pe care după ce l-a primit în Betleemul Iudeii l-a înălțat
după ÎNVIERE cu slavă și l-a așezat de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl ca semn de biruință și
nădejde pentru toți cei ce îl vor urma. Aceste învățături creștine ne determină pe noi, cei ce
credem în El, să NU credem în El ca într-un Om obișnuit, ci ca într-un Dumnezeu care s-a
golit de slavă și s-a îmbrăcat în OM, a transformat Omul cu natura lui păcătoasă 
prin cuprinderea lui în chip enipostatic, înfrângând toate ispitele ce erau cuprinse în ea, 
îndumnezeind-o.

Toată această lucrare mântuitoare l-a făcut pe un teolog să afirme: „... Dacă am avea puterea
să-l vedem astăzi cu duhul pe Hristos pe tronul ceresc, ca împărat, L-am vedea în forma ome-
nească, dar numai forma fără materie (trupul), care a fost îndumnezeită prin moarte și învierea
Sa din morți. De aceea Nașterea Domnului Iisus Hristos cinstită de noi, pământenii, devine
un moment plin de bucurie, așa după cum ne învață și Sfântul Evanghelist Luca: „... Nu vă
temeți că, iată, vă binevestesc BUCURIE MARE CARE VA FI LA TOT POPORUL, că-n 
cetatea lui David vi s-a născut, azi, Mântuitor, care este HRISTOS DOMNUL și acesta vă va
fi semnul: veți găsi un Prunc înfășat și culcat în iesle” (Ev.Luca 2, 10-12). Vă doresc ca aceeași
lucrare a Duhului Sfânt să vă călăuzească în viața voastră spirituală și să păstreze în sufletele
voastre sâmburele credinței ce v-a fost pus în mod gratuit de Hristos cel Născut în peștera din
Betleem, ca să creșteți duhovnicește și să vă mântuiți prin iubirea față de legea divină și față
de aproapele. HRISTOS S-A NĂSCUT! 

Preot Ioan JURJI

Fie ca sărbătoarea Întrupării Domnului nostru Iisus Hristos să
umple casele dumneavoastră cu tot ceea ce Dumnezeu a hotărât să
ne ofere prin întruparea Mântuitorului nostru: pace, bucurie și alese
binecuvântări.

Vă dorim sărbători minunate, alături de cei dragi, și împreună cu
Domnul Iisus Hristos! 

Pastor Ioan COCÎRȚEU, 
Biserica Baptistă Becicherecu Mic
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Sfântul Ierarh Nicolae s-a născut
pe vremea împăraţilor Diocleţian
(284-305) şi Maximian (286-305)
în cetatea Patara din Asia Mică. A
fost crescut de unchiul său, episco-
pul Nicolae, deoarece a rămas orfan
de părinţi. Acesta l-a rânduit între
clericii Bisericii, iar sfântul strălu-
cea prin înfrânare, rugăciune, mi-
lostenie, dreptate şi râvnă înţeleaptă
pentru cele sfinte. De aceea, pentru
nespusele lui virtuţi, a fost hirotonit
episcop al cetăţii Mira din Lichia.
Însă păgânii l-au prins şi l-au supus
la chinuri, dar după ce a urcat pe
tron Sfântul Constantin cel Mare
(306-337), a fost eliberat. La Mira,
Sfântul Nicolae s-a arătat mult mi-
lostiv către cei săraci şi apărător al
celor nedreptăţiţi. A luat parte şi la
Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, în anul 325, unde
l-a mustrat pe Arie pentru rătăcirea sa. Marele ierarh a
primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Păsto-
rind dreptcredinciosul popor, a ajuns la adânci bătrâneţi
şi s-a mutat la Domnul, pe la anul 345. Şi după moarte
s-a îngrijit de cei lipsiţi, izbăvindu-i de tot felul de pri-
mejdii şi de nevoi. Sfintele sale moaşte sunt izvorâ-
toare de mir.

A trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maxi-
mian. A strălucit prin vieţuire călugărească şi, pentru
viaţa lui îmbunătăţită, a fost făcut arhiereu. Pentru că
propovăduia cu îndrăzneală credinţa în Hristos, a fost
prins de mai-marii cetăţii, fiind bătut şi chinuit şi arun-
cat în temniţă, împreună cu alţi creştini. Când marele
şi binecredinciosul împărat Constantin a ajuns, cu voia
Lui Dumnezeu, împărat al romanilor, au fost eliberaţi
din legături toţi cei închişi şi, o dată cu aceştia, şi Sfân-
tul Nicolae, care s-a dus în Mira.

Nu după multă vreme a fost adunat de marele Con-
stantin cel dintâi Sinod de la Niceea, la care a luat parte
şi minunatul Nicolae. „Acolo adunându-se Sfinţii Pă-
rinţi, au propovăduit luminat dreapta credinţă, iar pe
Arie, rău cugetătorul şi semănătorul de neghină, îm-
preună cu eresul lui, l-a dat anatemei. (…) Atunci şi
minunatul Nicolae fiind la sobor, unul din cei 318
Sfinţi Părinţi, cu mare vitejie a stat împotriva hulelor
lui Arie şi împreună cu Sfinţii Părinţi a arătat dogmele
credinţei celei drepte şi tuturor le-a făcut cunoscut cu
adeverinţă. Despre dânsul povesteşte unul dintre isto-
rici că, aprinzându-se cu râvnă dumnezeiască, ca al
doilea Ilie, a îndrăznit în mijlocul soborului a ruşina pe
Arie, nu numai cu cuvântul, ci şi cu fapta, lovindu-l
peste faţă. De acest lucru s-au întristat Sfinţii Părinţi
şi, pentru aceea, au luat de la dânsul semnele cele ar-
hiereşti. Iar Domnul nostru Iisus Hristos şi Preabine-

cuvântata Lui Maică, privind din
înălţime la nevoinţele Sfântului 
Nicolae, au binevoit spre fapta lui
cea cu îndrăzneală şi au lăudat
râvna lui cea dumnezeiască.
Aceeaşi vedenie a avut şi oarecare
din Sfinţii Părinţi cei mai vrednici,
precum însuşi Sfântul Nicolae a
văzut mai înainte de alegerea sa la
arhierie, adică stând de o parte a lui
Hristos Domnul cu Evanghelia, iar
de altă parte Preacurata Fecioară
Născătoare de Dumnezeu cu omo-
forul, au dat înapoi cele luate de la
dânsul, cunoscând din aceea că a
fost plăcută lui Dumnezeu acea în-
drăzneală a Sfântului. Deci, părinţii
au tăcut şi ca pe un plăcut al lui
Dumnezeu foarte mult l-au cinstit”
(„Vieţile Sfinţilor”).

Sfântul Nicolae a păstorit dumnezeieşte poporul
creştin până la adânci bătrâneţi, când s-a mutat către
Domnul, însă nici după moarte nu şi-a uitat turma. Aşa
cum arată istoria vieţii sale, Sfântul Nicolae a făcut
multe minuni, atât cât a vieţuit pe pământ, cât şi după
ce a trecut la cele veşnice. Sinaxarul ne spune cum
Sfântul Ierarh a izbăvit de la moarte trei bărbaţi năpăs-
tuiţi pe nedrept. Pe când aceştia se aflau la închisoare
au aflat când aveau să fie omorâţi şi l-au chemat pe
Sfânt în ajutor, pomenind binefacerile pe care le făcuse
altora, izbăvind de moarte alţi trei bărbaţi din Lichia.
Sfântul Nicolae, cel grabnic ajutător şi apărător, s-a
arătat în vis împăratului şi eparhului. Pe eparh l-a mus-
trat pentru că a defăimat în faţa împăratului pe cei trei
bărbaţi, în timp ce împăratului i-a arătat şi i-a dovedit
că bărbaţii aceia sunt nevinovaţi şi că din duşmănie au
fost pârâţi că au uneltit împotriva lui, scăpându-i de la
moarte pe cei nevinovaţi.

Sfântul Nicolae este iubit de copii, fiind cunoscut ca
aducător de daruri, dar şi de către cei nevoiaşi, pe care
îi sprijină asemenea unui „râu cu apă multă ce curge
cu îndestulare”. O veche istorioară ne spune că un băr-
bat sărac, ce-şi pierduse bogăţiile avute cândva, avea
trei fete foarte frumoase. Lipsit de toate cele de tre-
buinţă, rămăsese fără hrană şi îmbrăcăminte şi cugeta
să-şi dea fetele spre desfrânare. „Auzind Sfântul Nico-
lae de lipsa cea mare a bărbatului aceluia şi prin dum-
nezeiască descoperire înştiinţându-se de cugetarea lui
cea rea, i-a părut foarte rău pentru dânsul şi a cugetat
ca astfel, cu mâna sa cea făcătoare de bine, să-l ră-
pească împreună cu fetele sale ca din foc de la sărăcie
şi de la păcat. Aşadar, luând o legătură mare de galbeni,
a mers în miezul nopţii la casa acelui bărbat şi, arun-
când-o înăuntru pe fereastra acelei case, degrabă s-a
întors la casa sa” („Vieţile Sfinţilor”).

SSffâânnttuull IIeerraarrhh NNiiccoollaaee Seara lui Moș
Nicolae

În noaptea de 5 spre 6 decembrie se spune
că Moș Nicolae vine la geamuri și vede co-
piii care dorm și sunt cuminți, lăsându-le în
ghete dulciuri și alte daruri, însă tot el este
acela care-i pedepsește pe cei leneși și neas-
cultători. În dimineața de Sfântul Nicolae,
copiii cuminți găsesc daruri în ghetuțe. 

E un obicei vechi, nu numai la români, de
a face cadouri în această zi. Spre deosebire
de Moș Crăciun, Moș Nicolae nu se arată ni-
ciodată.

La noi, de Moș Nicolae, copiii cuminți
primesc, pe lângă dulciuri și jucării, o legă-
tură de nuielușe frumos colorate, iar cei mai
puțin cuminți primesc o nuieluță adevărată
care să le amintească de o eventuală pe-
deapsă. Ideea de moș care aduce daruri co-
piilor a apărut în Scandinavia, cu multe mii
de ani înainte de Hristos. 

Vikingii aveau un zeu, Odin, care călăto-
rea prin toată lumea, în timpul iernii, călare
pe un cal cu opt picioare, oferind daruri
celor buni și pedepsindu-i pe cei răi. 

Deși în creștinism s-au pierdut aceste
povești, în conștiința oamenilor ele au rămas
prin existența unor personaje cum ar fi Sfân-
tul Nicolae și Moș Crăciun.

În Danemarca, cel care aduce daruri cară
un sac în spinare și este purtat de reni. Copiii
pregătesc o farfurie cu lapte sau o budincă
de orez, în speranța că aceasta va fi mâncată
de elfi, personaje despre care se crede că îl
ajuta pe aducătorul de daruri.

Polonezii cred că darurile vin de la stele,
în timp ce ungurii spun că ele sunt aduse de
îngeri. 

În Siria, cadourile vin cu o cămilă tânără
în data de 6 ianuarie. Copiilor italieni le
aduce daruri personajul La Befana, despre
care se crede că a refuzat să-i conducă pe
înțelepți la Bethleem când aceștia i-au trecut
pragul, motiv pentru care La Befana își pe-
trece timpul mergând din casă în casă pentru
a-l găsi pe Copilul Hristos.

Sfântul Ștefan era iudeu de neam, din seminția lui
Avraam. Mărindu-se numărul creștinilor după înte-
meierea Bisericii și crescând numărul cererilor pentru
diverse slujiri ale Apostolilor, au fost aleși din cadrul
comunității, șapte bărbați „plini de Duh Sfânt și de
înțelepciune”.

Aceștia aveau menirea să slujească atât în cadrul
slujbelor religioase cât și să supravegheze buna orân-
duială la mesele comune. Primul dintre aceștia a fost
Ștefan, iar ceilalți șase sunt Filip, Prohor, Nicanor,
Timon, Parmena și Nicolae. Rolul lor în Biserica pri-
mară depășea cu mult rolul pe care îl iau diaconii în
zilele noastre.

Ei predicau cuvântul Evangheliei, botezau și ajutau
la desfășurarea cultului aparținând organelor de con-
ducere ale Bisericii din Ierusalim.

După Pogorârea Sfântului Duh în ziua Cincizeci-
mii, mulţi veneau la credinţă prin cuvintele şi minu-
nile Sfinţilor Apostoli. Înmulţindu-se astfel numărul
ucenicilor, Apostolii au ales şapte bărbaţi „plini de
Duh Sfânt şi de înţelepciune”, pe care i-au hirotonit
şi, prin ei, s-a făcut început treptei diaconiei în Bise-
rică. Cuvântul „diacon” înseamnă „slujitor”, deoarece
diaconii erau rânduiţi să le fie spre ajutor Apostolilor

în slujirea fraţilor la mesele de obşte şi la împărţirea
milosteniilor către văduve şi săraci. Ei predicau, de
asemenea, cuvântul Evangheliei, botezau şi ajutau la
săvârşirea rugăciunilor şi a Euharistiei în Biserica din
Ierusalim. Cel mai de seamă dintre aceşti şapte dia-
coni era Sfântul Ştefan, tânăr plin de Duhul Sfânt,
care făcea minuni şi propovăduia cu îndrăzneală cre-
dinţa în Iisus Hristos, dovedind-o din Sfintele Scrip-
turi.

La scurt timp după aşezarea lui în slujirea aceasta,
unii din sinagoga zisă „a liberţilor, şi a cirenenilor, şi
a alexandrinilor, şi a celor din Cilicia şi din Asia” au
început a se sfădi cu Ştefan, tăgăduind propovăduirea
sa. Cum Ştefan apăra credinţa cea adevărată cu pri-
vire la Mântuitorul Hristos, Care S-a născut din pu-
rurea Fecioara Maria, S-a răstignit pentru păcatele
întregii omeniri şi S-a înălţat la ceruri şi stă de-a
dreapta Tatălui ceresc, iudeii s-au hotărât să-l piardă.
Sfântul Ştefan a fost învinuit de blasfemie împotriva
lui Moise şi a lui Dumnezeu şi dus în faţa sinedriului
spre a fi judecat. 

Au fost aduşi martori mincinoşi care să spună că
l-au auzit hulind împotriva templului şi a Legii lui
Dumnezeu. Atunci însă „cei ce şedeau în sinedriu au

văzut faţa lui Ştefan ca o faţă de înger” (Faptele
Apostolilor 6, 15), pentru că era luminată de harul
dumnezeiesc. Sfântul Arhidiacon a rostit o lungă cu-
vântare, arătând, din proroci, adevărul că Iisus este
Mesia cel prezis de ei. În cuvântarea sa, a arătat va-
loarea Legii şi a prorociilor pe care le-a desăvârşit
Mântuitorul Hristos. 

În cele din urmă, Sfântul Ştefan a înfierat cu focul
adevărului inimile fariseilor iudei, zicând: „Voi pu-
rurea staţi împotriva Duhului Sfânt, precum părinţii
voştri, aşa şi voi! Pe care dintre proroci nu i-au pri-
gonit părinţii voştri? Şi au ucis pe cei care au vestit
mai dinainte sosirea Celui Drept, ai Cărui vânzători
şi ucigaşi v-aţi făcut voi acum. Voi, care aţi primit
Legea întru rânduieli de la îngeri şi n-aţi păzit-o!”
(Faptele Apostolilor 7, 51-53).

Atunci cei de faţă, scrâşnind din dinţi şi sfâşiindu-
şi hainele, au hotărât să-l ucidă cu pietre. Dar Ştefan,
fiind plin de Duh Sfânt, şi-a îndreptat ochii spre cer,
a văzut slava lui Dumnezeu şi a zis: ,,Iată, văd ceru-
rile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui
Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 7, 56). Atunci ei şi-
au astupat urechile şi s-au năpustit asupra lui. L-au
târât afară din cetate şi au început a-l bate cu pietre,
iar ca să poată lovi mai cu putere, şi-au pus hainele
la picioarele unui tânăr, numit Saul (cf. Faptelor
Apostolilor 7, 57-58), care va deveni mai târziu ma-
rele Apostol Pavel.

SSffâânnttuull AArrhhiiddiiaaccoonn ȘȘtteeffaann
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Etapa a XV-a a Ligii a IV-a Timiș la fot-
bal a programat, pe terenul din Dudeștii
Noi, primul episod al derby-ului local dintre
ACS Fortuna Becicherecu Mic și CSC
Dudeștii Noi. A fost un meci cu de toate:
ambiții, încrâncenare, goluri, bare, penalty,
eliminări. Într-un cuvânt, partida și-a ono-
rat statutul de derby și i-a mulțumit, în
parte, pe numeroșii suporteri prezenți la
teren. Bineînțeles, gazdele au fost mai puțin
satisfăcute de rezultat, însă au avut tăria să-
și aplaude favoriții pentru dârzenia de care
au dat dovadă în acest joc.

În ceea ce o privește pe Fortuna, aceasta
a câștigat pentru a șasea oară la rând în
campionat. Fortuna s-a desprins însă după
pauza jocului din etapa a XV-a și a stopat
seria de patru succese a celor din Dudeștii
Noi.

Să amintim că printre suporterii veniți de
la Becicherecu Mic, și care, la un moment
dat, au aprins și câteva fumigene, s-au aflat
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei,
și Adrian-Silviu Gherasim, viceprimar.

Partida s-a jucat pe o vreme frumoasă pe terenul
bun din Dudeştii Noi între echipa locală CSC, de pe
locul cinci, cu 27 de puncte, și liderul Fortuna Beci-
cherec. Liderul, mai pragmatic, a reuşit să întoarcă
rezultatul şi să învingă la un scor, 1-4, pe undeva
chiar neaşteptat, învingând pentru a treia oară conse-
cutiv afară în „D” respectiv pentru a doua oară la rând
cu patru goluri marcate.

A fost un meci cu două reprize diferite, una apar-
ţinând gazdelor, care în primele 25 de minute au jucat
mai bine, după ce au deschis scorul în minutul 3 prin
Alexandru Almăşan. La prima ocazie mai clară a vi-
zitatorilor, după o greşeală în lanţ a fundaşilor gazdă,
Robert Szalkai a profitat, a driblat cum a vrut și a cen-
trat pe jos în faţa porţii, de unde micuţul Hodiş a pus
latul pentru 1-1 la pauză.

În repriza a doua jucătorii lui Vasile Luță au pus
stăpânire pe joc și au dominat, reuşind să înscrie alte
trei goluri. Primul, în minutul 55, când Anagor a cen-
trat de pe stânga pentru Hodiş, care din nou a pus
latul de la 10 metri… 1-2.

În minutul 82 Radu a scăpat spre poartă, a intrat în
careu şi într-un duel umăr la umăr cu Berceanu a
căzut şi arbitrul a acordat lovitură de la 11 metri. Ju-
cătorii gazdă au fost nemulţumiţi de decizia pe care
a luat-o Gaitin, protestând vehement, dar decizia a
rămas fermă. Mai mult, în urma protestelor, arbitrul
îl elimina pe Alin Berceanu, poate pentru injurii, pe
care, probabil, doar arbitrul le-a auzit. Lovitura de
pedeapsă a fost transformată de golgheterul echipei,
Zoran Radu, care a ajuns, cu 12 goluri, în fruntea
marcatorilor din Liga a IV-a. La puţine minute de la
golul trei al oaspeţilor, la un fault aproape de centrul
terenului, s-a format un meleu, cu îmbrânceli, spre
care a zorit și portarul Culda, ajuns la locul faptei,
unde s-a ales cu cartonaşul galben. Firuţ, de la CSC
Dudeștii Noi, a fost şi el eliminat de arbitru…

Ultimul gol a fost marcat de Sorin Berbece cu trei
minute înainte de final, fără ca minutele de prelungiri,
patru indicate de arbitru, să mai aducă noutăți. 
Trăgând linia, liderul a marcat în ultimele două etape
13 goluri şi a primit unul singur…

CSC Dudeştii Noi: Paul Burtic – Narcis Damian,
Octavian Firuţ, Eugen Lutsch, Vlad Slabu, Ciprian
Palade, Valentin Danci (min. 70, Alin Berceanu),
Cosmin Bogdan, Sebastian Lobonea, Mihai Hurdea
(min. 70, Constantin Cătău), Alexandru Almăşan
(min. 70, Alexandru Florea).

Antrenor: Valentin Miculescu.
Rezerve: Ionuţ Iacob, Domenic Turbureanu, 

Marius Nichitean, Ionuţ Boldea, Alin Berceanu.

ACS Fortuna Becicherecu Mic: Alin Culda –
Mihai Vîrşog, Sorin Oneţ, Harald Fridrich, Brian 
Filimon, Costel  Zurbagiu, Andrei Hodiş (min. 90+2,
Oliver Iacob), Robert Szalkai (min. 88, Dragoş 
Croitoru), Dan Roman (min. 65, Adrian Negruţ),
Zoran Radu, Ifeany Anagor (min. 77, Sorin Berbece).

Antrenor: Vasile Luţă.
Rezerve: Răzvan Ungureanu, Andrei Terec, Adrian

Păscăleanu.
Arbitri: Claudiu Gaitin – Alin Botaş şi Roxana

Cismaş Malac. Observator de arbitri Nicolae Grigo-
rescu iar delegat de joc Ilie Dumbravă.

Vasile Luţă (antrenor principal Fortuna): „Am
reuprutat două victorii clare în ultimele două jocuri.
Știam că o să fie un meci greu la Dudeştii Noi, au o
echipă foarte bună, bine organizată, dar am avut
multă încredere în băieţii mei că vom reuşi să câşti-
găm cele trei puncte, lucru pe care l-am şi reuşit, după
un meci cu adevărat crâncen din toate punctele de ve-
dere. După aspectul jocului, mai ales din repriza a
doua, victoria noastră este meritată. 

Regret cele întâmplate aproape de sfârşitul meciu-
lui. Băieţii noştri totuşi trebuiau să-şi păstreze  cum-
pătul, sunt lucruri care nu-şi au locul în fotbal, dar
bine că lucrurile s-au calmat şi am câştigat acest
derby local. 

Sunt mândru că antrenez o asemenea echipă mi-
nunată şi foarte unită, cu jucători de caracter, care și
astăzi au demonstrat că sunt cu adevărat bărbaţi! Noi
am intrat greu în joc, mă aşteptam să ne prezentăm
mai bine, dar am primit repede gol. Totuși, treptat ne-
am revenit uşor, uşor, și am luat jocul în serios. Am
demonstrat că merităm primul loc pe care îl ocupăm
în clasament!

Obiectivul nostru rămâne acelaşi: clasarea pe pri-
mul loc şi promovarea în liga a treia”.

Valentin Miculescu (antrenor principal CSC
Dudeştii Noi): „Am început bine, aşa cum mă aştep-
tam şi cum le-am cerut înainte de meci băieţilor: să
facem un marcaj strict, să pasăm repede, şi am avut
vreo 20 de minute foarte bune, să zic senzaţionale, în
care am dat un gol şi am mai avut alte două-trei ocazii
mari. 

Am dominat prima repriză. Putea fi lejer trei la
zero, doar până la golul lor. Dacă marcam una din
ocaziile mari pe care le-am avut, intram cu 2-0 la
pauză şi cred că altfel era rezultatul. După pauză pot
spune că era într-un fel de așteptat să cazi psihic şi
fizic, când noi facem numai un antrenament pe săp-
tămână. 

Îmi pare rău că nu am făcut un rezultat bun. Sunt
mulţumit de băieţi, în special de jocul arătat în prima
repriză, mai ales primele 20 de minute. Chiar toţi au
apreciat că am jucat foarte bine în prima repriză și că
jucătorii noștri nu au fost mai prejos decât adversarul
nostru! 

Despre arbitraj nu am ce să comentez, au văzut toţi
ce s-a întâmplat. Asta este, mergem mai departe…”.

Anton BORBELY

AACCSS FFoorrttuunnaa ssee iimmppuunnee ccaatteeggoorriicc,, dduuppăă ppaauuzzăă,,
îînn ddeerrbbyy--uull ccuu CCSSCC DDuuddeeșșttiiii NNooii
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19. Stema judeţului Constanţa

Judeţ în Dobrogea, capitala Constanţa; suprafaţa
6.910 km2, 223.638 locuitori (1915), 6 plăşi, 7 co-
mune urbane, 74 comune rurale (1926), 9 parohii ur-
bane, 74 rurale, 98 biserici, 159 moschee, ţine de
eparhia Episcopiei Constanţa, circumscripţia Curţii
de Apel Constanţa; are 71 grădinițe de copii şi 237
şcoli primare (1929)

Constanţa, capitala judeţului, port la Marea Ne-
agră, 27.885 locuitori (1915). Curtea de Apel pentru
judeţele Constanţa, Caliacra, Durostar, Tulcea, staţie
c.f. cap de linie Bucureşti – Cernavodă – Constanţa,
are 1 liceu de băieţi fondat în 1896, 1 şcoală secun-
dară şi 1 profesională de fete (1897), 2 şcoli normale,
4 de comerţ şi mai multe primare; staţiune pentru băi
de mare; stabilimentul este la Mamaia la 10 km, ca-
tedrala cu picturi de G. D. Mirea, cazinou pe malul
mării, statuia lui Ovidiu. În epoca greco-romană era
aici oraşul Tomis unde a fost exilat Ovidiu. După o
perioadă de strălucire, oraşul a decăzut, s-a ruinat din
pricina năvălirii barbarilor şi pe locul acela a ridicat
Constantin cel Mare, un oraş, Constanţia, după nu-
mele surorii sale. Aici a fost un centru religios creştin
important (episcopat), dar s-a ruinat din nou. A mai
fost o colonie genoveză în timpul evului mediu, apoi
a căzut în mâna turcilor, care o numiră Kustendje şi
după tratatul din Berlin (1878), a trecut întreaga pro-
vincie în stăpânirea României. Atunci s-a redat numele
vechi, s-a construit un port, docuri etc.

20. Stema judeţului Dâmboviţa

Judeţ în Muntenia, capitala Târgovişte, suprafaţa
3.440 km2, 273.232 locuitori (1915), are 9 plăşi, 2 co-

mune urbane, 173 comune rurale (1926), face parte
din circumscripţia Curţii de Apel din Bucureşti, are 9
şcoli primare urbane şi 279 rurale, 38 cooperative de
consum şi aprovizionare cu un capital de 3.246.396
lei, 24 cooperative exploatare de păduri cu un capital
de 4.121.363 lei, are 266 biserici şi patru mănăstiri,
ţine de eparhia Mitropoliei din Bucureşti.

Târgovişte, comună urbană, capitala judeţului
Dâmboviţa, 16.800 locuitori, staţie c.f. linia laterală
Titu – Pietroşiţa. Oraş vechi, a fost capitala ţării până
în 1660, are 24 biserici ortodoxe, una catolică, una is-
raelită, afară de vechea Mitropolie şi de biserica dom-
nească. Se păstrează ruinele vechiului palat domnesc.
Şcoale: liceu, şcoală secundară de fete, 2 şcoli nor-
male, şcoală profesională, 2 şcoli comerciale, şcoli de
meserii, şcoală de ofiţeri de cavalerie, liceul militar
„N. Filipescu“.

21. Stema judeţului Dolj

Dolj (Dol – Jiu = Jiul de Jos)
Judeţ în Oltenia, capitala Craiova; suprafaţa 6.538

km2, 458.240 locuitori; are 13 plăşi, 4 comune urbane
şi 198 rurale (1926); circumscripţia Curţii de Apel din
Craiova, are 31 şcoale primare urbane şi 307 rurale;
are 82 cooperative de aprovizionare şi consum cu un
capital de 4.160.097 lei, 24 cooperative pentru ex-
ploatarea pădurilor cu un capital de 2.222.000 lei; are
295 biserici, ţine de eparhia Râmnicul Noul Severin.

Craiova, municipiu, capitala judeţului Dolj, pe
malul stâng al Jiului; 51.927 locuitori (1915), are 29
biserici, între care mai însemnate: „Sf. Dumitru“, zi-
dită de Banul Barbu Craiovescu pe la 1450, refăcută
de Mateiu Basarab la 1652; „Obedeanu“, zidită la
1748 de familia Obedenilor; „Sf. Nicolae“, zidită de
marele stolnic Barbu Gănescu, 1757; Madona Dudu
înzestrată cu avere mare, întreţine o şcoală de fete şi
un spital; staţie c. f. spre Turnu Severin, spre Târgu
Jiu, spre Piatra Olt, spre Calafat. 

Are 2 licee de băieţi, unul („Carol II“) fondat în
1826, altul în 1882, 2 şcoli secundare de fete, 1 şcoală
militară, 2 şcoli normale, şcoală profesională, 5 şcoli
de comerţ, 1 de meserii şi multe şcoli primare. 

Are mai multe spitale, o bibliotecă şi un muzeu
(fond. Aman), un conservator de muzică. 

E un centru de mişcare culturală, aici apar mai
multe reviste, între care una mai veche este „Arhivele
Olteniei“, este o societate de conferinţe „Prietenii şti-
inţei“, sunt institute de editură care tipăresc cărţi în
condiţii foarte bune. 

E un oraş vechi a cărui origine nu se cunoaşte;
după unii ar fi început în secolul al XIII-lea. Aici a
fost mai târziu reşedinţa Banilor Olteniei şi aici şi-au
avut centrul multe familii boiereşti care au dat şi
Domnitori ai Munteniei.

22. Stema judeţului Dorohoiu

Judeţ în Moldova, capitala Dorohoiu, suprafaţa
2.846 km2, 192.492 locuitori (1915), are 6 plăşi, 5 co-
mune urbane şi 53 comune rurale, ţine de circum-
scripţia Curţii de Apel din Iaşi. Are 13 şcoli primare
urbane şi 209 rurale, are 30 cooperative de aprovizio-
nare şi consum cu un capital de 857.485 lei, 9 coope-
rative pentru exploatarea pădurilor cu un capital de
1.240.000 lei, are 158 biserici şi 1 mănăstire, ţine de
eparhia Mitropoliei din Iaşi. Dorohoiu, comună ur-
bană, capitala judeţului Dorohoiu, 16.000 locuitori.
Are un liceu, o şcoală secundară de fete, o şcoală de
comerţ şi o şcoală de meserii, 3 biserici ortodoxe (una
zidită de Ştefan cel Mare în 1494 alta în 1779 sub
Constantin Moruzi), 1 catolică, 8 israelite. Aici e un
Ateneu numit „V. A. Urechia“ fondat de Burghele.

23. Stema judeţului Durostor

Judeţ în Dobrogea, capitala Silistra; 3.226 km2,
183.808 locuitori (1928), are 7 plăşi, 3 comune ur-
bane, 102 rurale, ţine de circumscripţia Curţii de Apel
din Constanţa; are 12 şcoale primare urbane şi 178
rurale, are 17 cooperative de aprovizionare şi consum
cu capital de 5.838.324 lei, 1 cooperativă pentru ex-
ploatare de păduri cu capital de 245.000 lei, are 42
biserici ortodoxe şi 76 moschei, ţine de eparhia Epis-
copiei din Constanţa.

Silistra, comună urbană, capitala judeţului Duros-
tor, 15.000 locuitori; are liceu şi şcoală secundară de
fete, port la Dunăre. În timpul războiului pentru în-
tregire se făcuseră aici pregătiri importante de rezis-
tenţă dar după căderea Turtucaiei s-a socotit că ar fi
inutilă aici o luptă şi oraşul a fost evacuat în ziua de
19 septembrie 1916.

- va urma -

Apariție editorială aparte, în anul Centenarului - Lazăr
Pomorișaț, „Stemele județelor, România Mare, 1926” (3)
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Hotărârea nr. 131 din 8 noiembrie 2018
privind majorarea capitalului social al SC AQUATORONTAL

SRL, persoană juridică română, CUI 34650504, de la suma de 1.000
lei la suma 31.000 lei;

Hotărârea nr. 132 din 8 noiembrie 2018
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic

nr. 129 din 29.10.2018 și dezlipirea terenului intravilan înscris în nr.
403714, nr. cad. 403714 în trei loturi cu suprafeţe diferite; 

Hotărârea nr. 133 din 8 noiembrie 2018
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic

pentru trimestrul IV anul 2018;
Hotărârea nr. 134 din 20 noiembrie 2018
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic

pentrutrimestrul IV anul 2018;
Hotărârea nr. 135 din 20 noiembrie 2018
privind aprobarea proiectului de organizare a rețelei școlare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Beci-
cherecu Mic pentru anul școlar 2019-2020;

Hotărârea nr. 136 din 20 noiembrie 2018
privind stabilirea cadrului legal şi aprobarea măsurilor organi-

zatorice necesare desfăşurării Târgului de Crăciun Becicherecu Mic
– Ediţia a III-a;

Hotărârea nr. 137 din 20 noiembrie 2018
privind vânzarea terenului intravilanînscris în CF nr. 401965 cu

suprafaţa de 497 mp către Ichim-Huțu Mihaela;
Hotărârea nr. 138 din 20 noiembrie 2018
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local

Becicherecu Mic nr. 104 din 14.08.2014 privind mandatarea Asocia-
ţiei de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL să exercite în nu-
mele şi pe seama Comunei Becicherecu Mic anumite atribuţii,
drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006  privind serviciile
comunitare de utilităţi publice;

Hotărârea nr. 139 din 20 noiembrie 2018
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a terenului

extravilan înscris în CF 403418 cu suprafaţa de 7.724 mp;
Hotărârea nr. 140 din 20 noiembrie 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

locale „Împrejmuire parc central pentru activități de agrement și
recreere”;

Hotărârea nr. 141 din 20 noiembrie 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

locale „Amenajare interioară și dotare sală de ședințe
multifuncțională și arhivă locală la sediul comunei Becicherecu
Mic”;

Hotărârea nr. 142 din 27 noiembrie 2018
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a cotei de ½

din terenul intravilan înscris în CF 400833 cu suprafaţa de 500 mp;
Hotărârea nr. 143 din 27 noiembrie 2018
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a terenului

intravilan înscris în CF 403649 cu suprafaţa de 600 mp;
Hotărârea nr. 144 din 27 noiembrie 2018
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a terenului

intravilan înscris în CF 402459 cu suprafaţa de 956 mp;
Hotărârea nr. 145 din 27 noiembrie 2018
privind vânzarea terenului intravilan înscris în CF nr. 404324 cu

suprafaţa de 724 mp către Covăsală Rodica;
Hotărârea nr. 146 din 27 noiembrie 2018
privind vânzarea terenului intravilan înscris în CF nr. 404325 cu

suprafaţa de 497 mp către Covăsală Rodica;
Hotărârea nr. 147 din 27 noiembrie 2018
privind aprobarea încheirii unui contract de asistent personal

între comuna Becicherecu Mic şi domnul Norișor Mircea;
Hotărârea nr. 148 din 27 noiembrie 2018
privind vânzarea în 36 rate lunare a terenului intravilan înscris

în CF nr. 403082 cu suprafaţa de 1.005 mp către soții Juravle Gică
și Juravle Sanda Camelia;

Hotărârea nr. 149 din 27 noiembrie 2018
privind modificarea salariilor de bază a funcționarilor publici și

personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 150 din 27 noiembrie 2018
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic

pentru trimestrul IV anul 2018;
Hotărârea nr. 151 din 27 noiembrie 2018
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a terenului

intravilan înscris în CF 401969 cu suprafaţa de 497 mp;
Hotărârea nr. 152 din 27 noiembrie 2018
privind revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local Beciche-

recu Mic nr. 114 din 15.10.2018 privind retragerea comunei Beci-
cherecu Mic din cadrul Asociaţiei „Club Sportiv Fortuna
Becicherecu Mic”;

Din agenda Consiliului
Local Becicherecu Mic

Programul colectării deșeurilor
reziduale și reciclabile

Continuăm și în acest număr să vă deta -
liem care sunt care atribuțiile Poliției
Române:

14. desfășoară activități de prevenire
și combatere a migrației ilegale;

15. folosește metode și mijloace
tehnico-științifice în cercetarea locului
săvârșirii infracțiunilor
și la examinarea pro-
belor și a mijloacelor
materiale de probă,
efectuând, prin labora-
toarele și specialiștii
proprii acreditați, 
expertize criminalistice
și constatări tehnico-
științifice, dispuse în
condițiile legii;

16. exercită controlul,
potrivit legii, asupra
deținerii, portului și
folosirii armelor și
munițiilor, a materialelor explozive,
asupra modului în care se efectuează
operațiunile cu arme, muniții și materii
explozive, precum și asupra funcționării
atelierelor de reparat arme și asupra
poligoanelor de tir;

17. exercită controlul asupra respec -
tării regimului materialelor radioactive
și nucleare, substanțelor toxice și stupe-
fiante, precum și asupra altor obiecte și
materii supuse autorizării, potrivit legii;

18. supraveghează și controlează
circulația pe drumurile publice, în afara
cazurilor exceptate prin lege, și
colaborează cu alte autorități publice,
instituții, asociații și organizații negu-
vernamentale, pentru îmbunătățirea
organizării și sistematizării circulației,
asigurarea stării tehnice a autove-
hiculelor, perfecționarea pregătirii
conducătorilor auto și luarea unor
măsuri de educație rutieră a
participanților la trafic;

19. desfășoară activități specifice de
poliție în domeniul transporturilor fer-
oviare, navale și aeriene;

20. exercită controlul asupra lega li -
tății stabilirii domiciliului sau reședinței
cetățenilor români și străini aflați pe ter-
itoriul țării, în condițiile legii;

21. ține evidența nominală a cetă țe -
nilor români cu obligații militare în

mediul rural;
22. organizează, în condițiile legii,

cazierul judiciar pentru ținerea
evidenței persoanelor condamnate ori
împotriva cărora s-au luat alte măsuri
cu caracter penal și constituie baza de
date necesară pentru îndeplinirea

atribuțiilor operative
specifice poliției;

23. efectuează studii și
cercetări privind dina -
mica infracționalității în
România și propune
măsuri de prevenire a
acesteia;

24. acordă sprijin, po -
trivit legii, autorităților
administrației publice
centrale și locale în ved-
erea desfășurării activi -
tății acestora;

25. participă, în con -
dițiile legii, îm preună cu alte unități ale
Ministerului de Interne, în colaborare
cu trupe ale Ministerului Apărării
Naționale, unități de protecție civilă și
alte organe prevăzute de lege, la
activitățile de salvare și evacuare a per-
soanelor și bunurilor periclitate de in-
cendii, explozii, avarii, accidente,
epidemii, calamități naturale și cata-
strofe, precum și de limitare și
înlăturare a urmărilor provocate de ast-
fel de evenimente;

26. colaborează cu instituțiile de
învățământ și cu organizațiile neguver-
namentale pentru pregătirea antiin frac -
țională a populației;

27. conlucrează cu structuri de profil
din alte state și de la nivelul unor
instituții internaționale pentru pre-
venirea și combaterea criminalității
transfrontaliere;

28. participă la constituirea forțelor
internaționale de poliție, destinate unor
misiuni de instruire, asistență și cooper-
are polițienească sau pentru acțiuni
umanitare;

29. îndeplinește orice alte atribuții sta-
bilite prin lege.

Șeful Postului de Poliție Becicherecu
Mic, agent șef adjunct de poliție 

Alin CÎRNARIU

PPOOLLIIȚȚIIAA RROOMMÂÂNNĂĂ ((22))
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Dincolo de lecția de istorie, Marea Unire,
consfințită la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia,
reprezintă evenimentul principal al istoriei României
şi, totodată, realizarea unui deziderat al locuitorilor
graniţelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu
România.

După încheierea Primului Război Mondial,
poporul român a reușit să valorifice contextul
mișcării de eliberare a popoarelor din Europa și a
consfințit propria eliberare și unire, în „Rezoluțiunea
Adunării Naționale de la Alba Iulia”.

Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-o atmosferă
de sărbătoare. Aici au venit 1.228 de delegați oficiali,
din toate cele 130 de cercuri electorale și din toate
cele 27 de comitate românești, episcopi, oameni de
cultură, care au proclamat, la unison, „deplina liber-
tate națională”, „votul obștesc, direct și egal”, „liber-
tatea presei” dar și reforme în mai multe domenii ale
vieții, acum 100 de ani.

Toate păturile sociale, toate interesele şi toate ra-
murile de activitate românească erau reprezentate.
Dar pe lângă delegaţii oficiali, ceea ce dădea
Adunării înfăţişarea unui mare plebiscit popular era
afluenţa poporului. Din toate colțurile ţărilor române
de peste Carpaţi, sosea poporul cu trenul, cu căruţele,
călări, pe jos, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu
steaguri tricolore în frunte, cu table indicatoare a co-
munelor ori a ţinuturilor, în cântări şi plini de bucurie.

Spectacol simbolic şi instructiv: mulţimea imensă
urcă drumul spre Cetăţuie printre şirurile de ţărani
români înveşmântaţi în sumanele de pătură albă şi cu
căciulile oştenilor lui Mihai Viteazul.

Pe porţile Cetăţuii, despuiate de pajurile nemţeşti,
fâlfâie Tricolorul român. Poporul trece pe sub poarta
lui Mihai Viteazul şi se adună pe Câmpul lui Horea.

De pe opt tribune, cuvântătorii explică poporului
măreţia vremurilor pe care le trăiesc. În acest timp,
în sala Cazinei militare, delegaţii ţin adunarea. Pe
podium, între steagurile tuturor naţiunilor aliate, care
au contribuit cu sacrificiile lor de sânge la
desăvârşirea acestui act măreţ, iau loc fruntaşii vieţii
politice şi intelectuale a românilor şi delegaţii Bu-
covinei şi Basarabiei, care au ţinut să aducă salutul
ţărilor surori, intrate mai dinainte în marea familie a
statului român.

Într-o atmosferă înălţătoare, în mijlocul aprobărilor
unanime şi a unui entuziasm fără margini, Vasile
Goldiş, cel care a redactat textul Rezoluţiei Unirii,
aduce la cunoştinţa poporului conţinutul documentu-
lui. Vasile Goldiş a fost deputat în Parlamentul de la
Budapesta, deputat în Parlamentul României, 
ministru al Culturii, fost redactor al ziarului
„Românul”, cel care în calitate de preşedinte al
delegaţiei ardelene a adus la cunoştinţa Regelui 
Ferdinand actul Unirii adoptat la Alba-Iulia.

Documentul cuprinde cele nouă puncte şi este con-

ceput după cele mai democratice principii, ca votul
universal, reprezentativitate totală pentru fiecare 
categorie socială, etnică sau profesională în stat, or-
ganizarea pe temelii solide a Transilvaniei, uni -
formiza rea legislativă şi administrativă cu România.

Manuscrisul original al documentului se păstrează la
Muzeul Național al Unirii.

Articolele Rezoluţiei pentru Unire au fost „nego-
ciate” la Alba Iulia în preziua Marii Adunări
Naţionale de la 1 Decembrie 1918. Membrii Consi -
liului Naţional Român Central, organ cu rol politic şi
administrativ, în jurul cărora s-au grupat şi alţi

fruntaşi ardeleni, au avut mai multe consfătuiri suc-
cesive, în cursul zilei de 30 noiembrie 1918. Dezba-
terile au avut loc în Hotelul „Hungaria” din Alba
Iulia, la acea vreme cel mai luxos local din Alba Iulia.
Ulterior, hotelul şi-a schimbat numele în „Dacia”. A
fost dărâmat la sfârșitul anilor 1980, când s-a ridicat
actualul bloc de locuinţe 280.

Marea Adunare de la Alba Iulia proclamă dreptul
inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul,
cuprins între Mureş, Tisa şi Dunăre. Restul rezoluţiei
cuprinde programul de aplicaţie: autonomia provi-
zorie a teritoriilor până la întrunirea Constituantei,
deplina libertate naţională pentru popoarele con-
locuitoare, deplina libertate confesională, înfăptuirea
unui regim curat democratic pe toate terenurile vieţii
publice, reforma agrară radicală, legislaţie de ocrotire
a muncitorimii industriale.

Adunarea naţională doreşte: Congresul de pace să
asigure dreptatea şi libertatea atât pentru naţiunile
mari, cât şi pentru cele mici şi să elimine războiul ca
mijloc pentru reglementarea raporturilor
internaţionale. Ea salută pe fraţii lor din Bucovina,
scăpaţi din jugul monarhiei austro-ungare, pe
naţiunile eliberate - cehoslovacă, austro-germană,
iugoslavă, polonă şi ruteană -, se închină cu smerenie
înaintea acelor bravi români care şi-au vărsat sângele
în acest război pentru libertatea şi unitatea naţiunii
române şi exprimă mulţumirea şi admiraţia sa tuturor
puterilor aliate care, prin luptele purtate împotriva
duşmanului, au scăpat civilizaţia din ghearele bar-
bariei.

Marea Unire a tuturor românilor a fost împlinită în
miezul zilei de 1 decembrie 1918, când cele 1.228 de
semnături s-au așternut pe Rezoluția Adunării
Naționale de la Alba Iulia.

Alegerea oraşului Alba Iulia ca loc al desfăşurării
Marii Adunări de la 1 Decembrie nu s-a făcut
întâmplător. Mai fuseseră luate în discuţie Sibiul,
văzut drept capitală culturală a românilor ardeleni, şi
chiar Blajul, pentru rolul lui în revoluţia de la 1848-
1849. 

În cele din urmă, s-a decis pentru Alba Iulia, prima
capitală a românilor atunci când Mihai Viteazul
reuşea în 1600 să unească pentru prima dată în istorie
cele trei ţări române, Ţara Românească, Transilvania
şi Moldova.

„Privim în înfăptuirea unităţii noastre naţionale ca
la un triumf al libertăţii româneşti”, spunea Iuliu
Maniu la Marea Adunare de la Alba Iulia, din 1 de-
cembrie 1918.

CCuumm ss--aa îînnffăăppttuuiitt aaccttuull ddee llaa 11 DDeecceemmbbrriiee 11991188
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Ziua de 1 decembrie, în care s-a marcat trecerea a
o sută de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, din
anul 1918, a fost sărbătorită emoționant la Beciche-
recu Mic. Foarte mulți locuitori au venit la evenimen-
tul organizat de Școala Gimnazială „Dimitrie
Țichindeal”, în parteneriat cu Primăria și Consiliul
Local Becicherecu Mic. 

Din partea autorităților locale au fost prezenți 
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul localității, vicepri-
marul Adrian-Silviu Gherasim, consilieri locali. De
asemenea, au fost de față și preoții locului, Ioan Jurji,
parohul Bisericii Ortodoxe Române, și Milan 
Miocovici, parohul Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Prof. Delia Cian, directoarea Școlii Gimnaziale
„Dimitrie Țichindeal”, a adresat și ea salutul consa-
crat pentru această zi: „La mulți ani, România! La
mulți ani, români! La mulți ani, locuitori ai Beciche-
recului Mic! Le mulțumesc celor prezenți, invitaților,
doamnei inspector școlar general adjunct, prof. Dana-
Mihaela Petrov”. 

La rândul ei, prof. Petrov și-a exprimat bucuria de
a petrece seara de 1 decembrie în mijlocul copiilor și
locuitorilor din Becicherecu Mic. „Îi felicit pe toți cei
care au contribuit la buna desfășurare a acestui 
eveniment”, a spus doamna inspector școlar general
adjunct. „La mulți ani, România! La mulți, români! -
și-a început Raimond-Ovidiu Rusu cuvântul rostit în
fața celor prezenți. Acum o sută de ani reprezentanții 
provinciilor Banat, Crișana, Maramureș și Ardealul
istoric au hotărât, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia,
să se unească cu țara. Astfel, am devenit România
Mare. Înaintașii noștri au locuit pe aceste meleaguri
cu mult timp înainte de momentul de la 1918. Astăzi,
când sărbătorim cei 100 de ani, vreau să le
mulțumesc atât doamnei directoare, profesorilor, co-
piilor și părinților pentru implicare, consilierilor lo-
cali, angajaților Primăriei, reprezentanților Poliției și,
nu în ultimul rând, preoților Ioan Jurji și Milan 
Miocovici”.

Prof. Luminița Cojocaru, consilier local, le-a urat
tuturor participanților bun venit și și-a exprimat
speranța ca nepoții noștri să ajungă să celebreze 
dublul centenar al Unirii.

SSăărrbbăăttooaarreeaa CCeenntteennaarruulluuii 
llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
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Agent-șef adjunct de Poliție Alin Cîrnariu, șeful

Postului de Poliție Becicherecu Mic, a spus că, pentru
el, este o plăcere să participe la activități în colabo-
rare cu școala. „Cu ocazia zilei naționale, îmi permit
să fac o recomandare: să încercăm noi, ca oameni, să
fim mai buni. Într-o societate în care ar domni bună-
tatea și s-ar respecta legea, nu ar putea urma decât
prosperitatea”, a spus Alin Cîrnariu.

Preotul Ioan Jurji, parohul Bisericii Ortodoxe 
Române din Becicherecu Mic, le-a amintit celor
prezenți că ziua de 1 decembrie a fost cinstită încă
de dimineață, de către biserica creștină ortodoxă, prin
săvârșirea sfintei Liturghii. „La Liturghie au fost
pomeniți toți eroii neamului românesc. După sfânta
Liturghie am săvârșit un Te Deum pentru Ziua
Națională a României. 

Odată cu sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului,
sub sfânta masă din sfântul altar au fost așezate nu-
mele tuturor celor care au participat la Marea Adu-
nare Națională de la Alba Iulia, pentru a rămâne
mărturie pe mai departe pentru toți cei care sunt buni
români și care luptă pentru păstrarea unității de
credință. 

Un mare om de stat din zilele noastre, fiind între-
bat cât timp va crede că va dăinui statul respectiv -
un stat micuț, așezat în mijlocul unor mari dușmani -
a răspuns în felul următor: Atât timp cât locuitorii sta-
tului vor avea credință în Dumnezeu, acest stat cu
nimic nu va putea să fie biruit. La fel vă spun și eu:
frați români, în ziua aceasta de celebrare a unității ro-
mânilor, atât timp cât noi, românii, vom avea credință
în Dumnezeu, și cei care ne conduc vor înțelege acest
lucru, nimic nu va putea să despartă unitatea dintre
sufletele românilor. 

În momentul în care vom avea credință deplină în
bunul Dumnezeu, acesta va acționa cu harul său asu-
pra fiecărui suflet și nu va fi lăsat batjocurii
dușmanilor închipuiți care vor să despartă această
țară. 

Ce vă pot dori? Ca harul lui Dumnezeu să vegheze
permanent asupra sufletelor dumneavoastră, asupra
tinerimii care va urma după noi, să le dea
înțelepciune, curaj, putere și cu toții să trăiți întru
mulți și fericiți ani! La mulți ani, România! La mulți
ani, dragi români!”, a mai spus părintele Jurji.

Spectacolul pregătit de Centenar a fost prezentat
de Mirabela Nistor, elevă în clasa a XII-a la Colegiul
Național Bănățean, fostă elevă a Școlii Gimnaziale
„Dimitrie Țichindeal”.

Evenimentul a fost deschis prin intonarea imnului
național „Deșteaptă-te, române!”, de către elevii
coordonați de prof. Luminița Safta. Același cor a in-
terpretat apoi mai multe cântece patriotice.

Coordonați de prof. pentru învățământul primar
Elena-Daniela Tamaș, elevii clasei I au recitat o poe-
zie dedicată Marii Uniri.

Elevii ciclului gimnazial, coordonați de agentul-
șef adjunct Laurențiu Vladu, au prezentat pasul de
defilare, după care au depus jurământul de credință
față de școală și au rostit legământul elevului.

După depunerea jurământului, elevii ciclului gim-
nazial au prezentat câteva exerciții sportive,
coordonați fiind de profesorul Mircea Macovei.

De asemenea, elevii din ciclul gimnazial au pre-
zentat sceneta cu titlul „Cetatea stea”, coordonați de
învățătoarele Alina Vladu și Camelia Tărău-Pop.

Pentru că ne apropiem de sfintele sărbători ale ier-
nii, Oriana Cian a interpretat „Colindăm iarna”. Și
tot cu colinde s-a și încheiat momentul festiv dedicat
de către elevii Școlii Gimnaziale „Dimitrie
Țichindeal” zilei de 1 decembrie.

După tradiția încetățenită în ultimii ani, la final,
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, a oferit
300 de drapele tricolore tuturor celor prezenți la eve-
niment. 

De asemenea, au fost împărțite și 100 de exem-
plare din albumul „Stemele județelor, România Mare,
1926”, rod al muncii lui Lazăr Pomorișaț, cel care a
lucrat ani buni la această carte dedicată Centenarului.
Volumul a apărut recent, la editura „Mirton” din
Timișoara, cu sprijinul financiar al lui Raimond-
Ovidiu Rusu.

În încheierea evenimentului, ansamblul de dansuri
din Becicherecu Mic a prezentat o suită de jocuri 
populare tradiționale.
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Drapele de Centenar pentru locuitorii din Becicherecu Mic

În ultimii ani, de 1 decembrie, Raimond-Ovidiu Rusu, primarul 
comunei Becicherecu Mic, a oferit, în funcție de anii trecuți de la Marea
Unire de la Alba Iulia, un număr corespunzător de drapele naționale. Anul

acesta, de Centenarul Marii Uniri, 300 de cetățeni din comună, participanți
la spectacolul aniversar, s-au putut bucura de steagul național al României.
(Pagini realizate de Petru Vasile TOMOIAGĂ și Anton BORBELY)
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Rugina frunzelor la trandafir apare datorită ciu-
percii Phragmidium mucronatum. Ea apare în tim-
pul primăverilor calde și ploioase. Aceasta apare pe
partea inferioară a frunzei, sub formă de puncte gal-
bene sau portocalii. Cum vezi că există frunze infec-
tate de rugină,  rupe-le și distruge-le. Sporii ciupercii
se transmit cu ajutorul apei care cade pe resturi și apoi
sare pe plante de aceea se recomandă udatul pe cât
posibil doar la bază și dimineața pentru ca pe parcur-
sul zilei aceasta să se evapore.

În cazul ruginilor se recomandă tratamente cu fun-
gicide pe bază de tebuconazol și mancozeb. După
tratamentul de combatere se folosește o soluție pe
bază de sulf pentru a preveni apariția bolii anul
următor. Preventiv se stropește o dată la două-trei
săptămâni cu produse ce au ca substanță activă cupru.

Pătarea neagră se datorează ciupercii Diplocar-
pon rosae, fiind una dintre cele mai comune boli ale
trandafirilor. Dacă nu este tratată, provocă defolierea
completă a florilor. Boala se manifestă prin apariția
unor pete negre, circulare  neregulate, pe partea
superioară a frunzelor. Ciuperca atacă toate organele
verzi ale trandafirului: frunzele, lăstari, boboci.

Pătarea neagră rămâne pe frunzele afectate și peste
iarnă. Din această cauză toate frunzele bolnave tre-
buie să fie arse sau îngropate adânc.

Tratamente chimice se fac cu substanțe ce conțin
tiofanat metil, mancozeb, tebuconazol.

Făinarea este cauzată de ciuperca Sphaerotheca
pannosa var. Rosae, se manifestă prin apariția unor
pete neregulate ca mărime și formă pe frunze, ramuri
tinere și boboci. Ramurile tinere atacate sunt

acoperite de o pâslă miceliană groasă,
albicioasă la început, după care într-o fază
mai avansată a bolii capătă culoare
gălbuie.

Tratamentele se fac preventiv cu cupru
o dată la două-trei săptămâni, alternând cu
captan, folpan etc.

Putregaiul cenușiu atacă frunzele,
mugurii și florile. Acestea se brunifică
apărând formațiuni ce seamănă cu muce-
gaiul. Mucegaiul atacă la început florile
ofilite, apoi se răspândește rapid către
bobocii tineri. Este foarte important să
rupi fiecare floare după ce a trecut, să nu
o lași să se usuce pe lujer și să
mucegăiască de la ploi. Putregaiul poate
fi combătut cu fungicide specifice, încă de
la primele zile de apariție.

Tratamentele aplicate preventiv sunt
cele pe bază de cupru și mancozeb. Odată instalată
boala, se aplică Topsin, Captan, Folpan, Mycoguard
etc.

Mana trandafirului se manifestă prin apariția
unor pete difuze de culoare roșiatică pe partea
superioară a frunzelor. Petele devin galbene, iar pe
partea inferioară a frunzei apare un puf albicios.
Mana duce la uscarea în totalitate a frunzelor și la re-
ducerea capacității plantei de a forma flori.

Combaterea manei se face cu ajutorul fungicidelor
următoare: Ortiva 250 SC, Ridomil Gold MZ 68 WG,
Curzate Manox etc.

Mozaicul trandafirului este cauzat de un virus

necrotic, fiind caracterizat prin apariția unor pete și
inele galbene pe suprafața frunzelor. Plantele atacate
au boboci subdezvoltați și florile decolorate.

Plante infectate cu acest virus nu pot fi vindecate.
Ce rămâne de făcut este să prevenim această boală
prin ținerea la distanță a insectelor dăunătoare, în spe-
cial a afidelor, deoarece acestea ajută la răspândirea
virusului.

În numărul viitor: Dăunătorii trandafirilor trata-
ment și prevenire

Proiectul „Vizită în grădină”, demarat în luna oc-
tombrie, continuă. Pentru înscrieri sunați la numărul
de telefon 0721-957.726.

 drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

BBoolliillee ttrraannddaaffiirriilloorr

ACS Fortuna Becicherecu
Mic, campioană de

toamnă în Liga a IV-a!
Echipa de fotbal ACS Fortuna Becicherecu Mic a reușit, la finele turului

ediției de campionat 2018-2019 a Ligii a IV-a, o performanță extraordinară,
având în vedere că a pornit întrecerea în calitate de nou-promovată. Astfel,
după disputarea jocurilor din prima parte a campionatului, Fortuna este 
campioană de toamnă, terminând pe prima poziție! A fost un tur de campionat
aproape perfect, elevii pregătiți de Vasile Luță suferind o singură înfrângere.
Cu 12 victorii și trei rezultate de egalitate, echipa din Becicherecu Mic a acu-
mulat 39 de puncte, de două mai multe decât principala urmăritoare, Unirea
Tomnatic.

După câștigarea derby-ului local cu CSC Dudeștii Noi - așa cum ați putut
afla din reportajul de la fața locului publicat în pagina 4 -, ACS Fortuna 
Becicherecu Mic a mai disputat două jocuri până când s-a tras cortina peste
prima parte a campionatului. Au fost două meciuri încununate cu tot atâtea
victorii: acasă, 3-0 cu Cocoșul Orțișoara, și, în deplasare, 3-2, la CS Timișul
Șag.

Așa cum părea încă de la primele jocuri disputate în eșalonul patru, ACS
Fortuna Becicherecu Mic se dovedește una dintre candidatele - dacă nu chiar
principala candidată - la câștigarea titlului și participarea, în vară, la barajul
pentru promovare în Liga a III-a. Pentru această jumătate de drum parcursă
spre obiectivul final, antrenorii, staff-ul, jucătorii, autoritățile locale și
susținătorii echipei merită toate felicitările!

La mijlocul clasamentului în „Promoție”
Echipa secundă a Fortunei, care evoluează în Liga a VI-a, Campionatul

Județean „Promoție”, seria I, a încheiat și ea prima parte a sezonului. După
13 jocuri disputate, echipa se clasează fix la jumătatea clasamentului, pe
poziția a șaptea. 

Cu cinci victorii, trei rezultate de egalitate și alte cinci înfrângeri, ACS
Fortuna Becicherecu Mic II a obținut 18 puncte. 

De remarcat este faptul că golaverajul echipei este unul pozitiv: 26 de 
goluri marcate și 21 primite.

În ultima etapă a turului, și echipa a doua a avut de disputat un derby local,
de data aceasta cu Pindul Dudeștii Noi. În calitate de oaspete, ACS Fortuna
s-a impus cu 2-1, intrând în vacanță cu o victorie de moral în fața uneia dintre
cele două echipe din Dudeștii Noi care evoluează în Seria I „Promoție”.

A. BORBELY

Fetele de la ACS Fortuna 
Becicherecu Mic, la un pas 

de podiumul primei ligi!
Evoluție bună și pentru fetele de la echipa ACS Fortuna Becicherecu Mic în

turul actualei ediții a primei ligi de fotbal feminin a țării. Din cele opt meciuri
disputate, fetele pregătite de Florin Pădurean au reușit să câștige patru și să 
termine două la egalitate, suferind doar două înfrâgeri. 

Cu 14 puncte, echipa ocupă  poziția a patra după prima parte a sezonului, la
egalitate cu ocupanta poziției a treia, Vasas Femina Odorhei, însă cu un golaveraj
mai slab cu două goluri. 

Cu puțin noroc, echipa din Becicherecu Mic putea ocupa un onorabil loc trei
în primul eșalon al fotbalului feminin românesc. 

Cu toate acestea, ele au avut un parcurs ce poate fi catalogat drept foarte bun,
la abia a doua prezență în elită.

Fortuna a început mai greu turul campionatului, cedând acasă, scor 0-5, în fața
campioanei en-titre și ocupanta primei poziții și în actuala stagiune, Universitatea
Olimpia Cluj (care a câștigat toate cele opt jocuri din tur).

În etapa a doua, ACS Fortuna a învins, tot acasă, pe Universitatea Galați, scor
2-1.

Jocul contând pentru etapa a patra, cel de pe teren propriu cu Universitatea
Alexandria, a fost tranșat net de fotbalistele lui Florin Pădurean, care s-au impus
cu un 4-0 care ne scutește de alte comentarii.

Cea de-a doua înfrângere în actuala ediție de campionat a fost suferită în de-
plasarea de la Independența Baia Mare. La capătul unui meci spectaculos, în care
s-a înscris de nouă ori, fotbalistele din Becicherecu Mic au trebuit să se recu-
noască învinse, cu scorul de 5-4, de către echipa gazdă.

Un derby de clasament, care le-a opus pe ACS Fortuna și Heniu Prundu Bâr-
găului (care a terminat turul pe poziția a patra), s-a încheiat nedecis, pe terenul
din Becicherecu Mic, 0-0, la capătul unui meci pe care Fortuna a avut șansa să-l
tranșeze în favoarea sa.

O victorie concludentă a înregistrat Fortuna și în jocul de pe terenul echipei
Asociația „Fotbal Club Fair-Play”, încheiat cu scorul de 6-2 în favoarea sporti-
velor pregătite de Florin Pădurean.

Un alt rezultat de egalitate a fost cel consemnat la finalul partidei ACS Fortuna
- Vasas Femina Odorhei. A fost 1-1 la capătul celor 90 de minute de joc, după o
partidă care putea fi câștigată, cu puțină atenție, de echipa gazdă.

În fine, ultimul joc înainte de vacanța de iarnă a consemnat cea de-a patra vic-
torie stagională. În deplasarea de la CSS Târgoviște, ACS Fortuna Becicherecu
Mic s-a impus cu un scor de „neprezentare”: 3-0, consfințind evoluția bună din
prima parte a campionatului.

Cu siguranță, în retur fetele de la ACS Fortuna Becicherecu Mic vor mai oferi
surprize plăcute pe teren pentru susținătorii lor. Noi le dorim succes!

A. BORBELY
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Dintre sărbătorile de iarnă, cea mai aşteptată este
Crăciunul, reprezentând o adevărată renaştere sufle-
tească, creştinii celebrând la 25 decembrie Naşterea
Mântuitorului Iisus Hristos.

La această sărbătoare sfântă, toţi creştinii îşi reîm-
prospătează sufletul cu amintirile copilăriei, reve-
nindu-le în minte zăpezile bogate şi prevestitoare de
rod îmbelşugat, colindele şi clinchetele de clopoţei,
mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, nerăb-
darea aşteptării darurilor sub pomul de Crăciun, toate
acestea creând o atmosferă de basm, linişte sufle-
tească şi iubire.

În cultura românească, Crăciunul este un personaj
cu trăsături bivalente: are puteri miraculoase, speci-
fice zeilor şi eroilor din basme, dar şi calităţi şi de-
fecte specifice oamenilor. Ca persoană profană, este
un om bătrân, un păstor bătrân cu barba de omăt,
vecin cu Moş Ajun, fratele său mai mic. Sub influenţa
creştinismului, Crăciunul apare şi ca figură apocrifă:
s-a născut înaintea tuturor sfinţilor, este mai mare
peste ciobanii din satul în care s-a născut Hristos şi
altele. Legendele naşterii Domnului zugrăvesc peisa-
jul etnografic al unui sat pastoral unde trăia Moş Cră-
ciun şi avea case mari, grajduri, coşare şi târle pentru
vite. 

Pe neaşteptate, în acest sat liniştit soseşte o femeie
necunoscută, care, simţind că i-a venit vremea să
nască, bate la poarta casei lui Moş Ajun şi îi cere găz-
duire. Motivând că este om sărac, acesta o trimite la
fratele său bogat, Moş Crăciun. Acesta, fără să ştie că
femeia este Maica Domnului, nu o primeşte sau o tri-
mite să nască în grajdul vitelor.

Crăciuneasa ajută străina să nască, faptă pedepsită
de Crăciun cu tăierea mâinilor din coate. Când Moş
Crăciun află că în grajdul său s-a născut Domnul
Iisus, se căieşte şi cere iertare lui Dumnezeu, deve-
nind primul creştin şi sfântul cel mai bătrân. 

La apariţia creştinismului, Crăciunul era un zeu
atât de venerat, încât nu a putut fi exclus cu desăvâr-
şire din calendarul popular şi din conştiinţa oamenilor
care adoptaseră credinţa în Hristos. Prin tot ceea ce
face, Crăciunul se opune sau împiedică naşterea prun-
cului Iisus, întrucât venirea Lui presupune mai întâi
plecarea (moartea) Moşului, tradiţiile contemporane
despre Moşul darnic şi bun, încărcat cu daruri multe,
fiind influenţe livreşti pătrunse în cultura populară.

De Crăciun au loc o serie de practici atestate în
toate zonele ţării, care au în centrul lor colindele şi

mesele rituale.
Crăciunul mai este

numit şi sărbătoarea fa-
miliei; este ocazia când
toţi se reunesc, părinţi,
copii, nepoţi, îşi fac da-
ruri, se bucură de clipele
petrecute împreună în
jurul mesei, cu credinţa
că prin cinstirea cum se
cuvine a sărbătorilor vor
avea un an mai bogat. 

Obiceiuri şi
superstiţii 
de Crăciun 

În dimineaţa de Cră-
ciun, femeile pun un
ban de metal şi o nucă
în apa în care se spală
pentru a fi frumoase şi
bogate. Dacă faci baie
în ziua de Crăciun, vei
rămâne curat tot anul.
Aduce ghinion să porţi
pantofi noi de Crăciun.

Dacă este cer senin de Crăciun, va fi un an roditor,
iar dacă bate vântul, acesta va aduce ghinion.

Ciobanii aşează sub pragul casei un drob de sare
învelit, pe care îl lasă în acel loc până în aprilie, la
„Alesul oilor”. 

Atunci îl scot, îl macină şi, amestecat cu tărâţe, îl
dau oilor, pentru ca turma să sporească.

În noaptea de Crăciun, pe masă se pune un colăcel,
în care se înfige un cuţit. Masa trebuie să rămână în-
tinsă toată noaptea, iar cine are cămin lasă focul
aprins. 

De Crăciun, pâinea se aşează sub masă, ca să
atragă norocul, iar sub faţa de masă se pune pleava
de grâu, pentru belşug. Până la Crăciun, toată lumea
trebuie să se împace cu duşmanii. 

O superstiţie spune că pentru a fi protejat de deochi
şi de farmece, se pun în cele patru colţuri ale mesei
usturoi şi seminţe de mac. 

Ca să le vină peţitori, din Ajunul Crăciunului şi
până la Iordan (Bobotează), fetele mătură casa de la
prag înspre răsărit. În aceste două săptămâni este bine
ca fetele mari să nu dea gunoiul afară din casă. 

În unele legende, se spune că unul dintre animalele
alese de Maica Domnului este broasca. Aceasta a fost
cea care a vestit Sfânta Naştere. 

Drept urmare, trupul broaştei nu putrezeşte, ci se
usucă, nefiind mâncat de viermi. Se consideră că cine
omoară o broască face un mare păcat.

În Ajun, fetele pot face vrăji ca să îşi afle ursitul.
Fata trebuie să postească toată ziua. 

Seara, prima îmbucătură luată în gură trebuie să o
pună în brâu, iar când se duce la culcare trebuie să în-
tindă brâul pe jos şi să facă trei mătănii peste el.
Noaptea îşi va visa ursitul. 

Tradiţia spune că de Crăciun se deschide cerul şi
este văzut, de către cei buni, Dumnezeu stând cu sfin-
ţii şi îngerii la masă. Copiii născuţi de Crăciun sau de
Anul Nou sunt norocoşi.

SSăărrbbăăttooaarreeaa CCrrăăcciiuunnuulluuii llaa rroommâânnii

O tradiție importantă asociată sărbătorii
Crăciunului o reprezintă împodobirea bradului de
Crăciun.

Se spune despre brad că este un pom al vieții
datorită faptului că el rămâne verde tot timpul,
simbolizându-l, astfel, pe Hristos, veșnic viu.

Despre obiceiul bradului de Crăciun nu se știe
exact de unde a luat naștere. Se bănuiește că pomul
de Crăciun ar fi apărut pentru prima dată la
popoarele germanice, iar cu timpul acest obicei a
intrat și în tradiția creștină.

În România bradul de Crăciun a fost împodobit
pentru prima dată în palatul regelui Carol I de
Hohenzollern, în anul 1866, iar de atunci românii
au preluat această tradiție.

Bradul de Crăciun era împodobit, la început, cu
fructe, flori de hârtie sau biscuiți. În timp, s-a tre-
cut la ornarea acestuia cu fel și fel de minunății,
printre care: globulețele de sticlă, beteala, bom-
boanele de ciocolată, instalațiile luminoase, etc

Există, de asemenea, obiceiul ca în vârful bradu-
lui de Crăciun să se așeze o stea, simbol al stelei
care i-a călăuzit pe magi până la Betleem. Despre
această stea se spune că aduce noroc și duce la în-
deplinire dorințele.

Pe lângă bradul de Crăciun, creștinii ornează și
așa numitele coronițe de Crăciun, care agățate pe
ușile de la intrare simbolizează sănătate și noroc,

iar forma rotundă a acestora reprezintă veșnicia
dragostei care nu piere niciodată.

O altă plantă folosită la decorarea caselor în
preajma Crăciunului și a Anului Nou este vâscul.
Se spune despre vâsc că este o plantă
tămăduitoare, simbolizând, la unele popoare, 
armonia și pacea. De asemenea, sărutul sub vâsc
face mai trainică și mai puternică iubirea într-un
cuplu.

Se știe despre Crăciun că este sărbătoarea
nașterii Domnului Iisus, o sărbătoare a liniștii
sufletești, a păcii și a cadourilor. De altfel,
Crăciunul este o sărbătoare plină de lumină, de
semnificații și simboluri.

Sărbătoarea Crăciunului a fost întotdeauna o
sărbătoare a bucuriei pentru creștini, dar, mai ales
pentru copii, care așteaptă cu nerăbdare momen-
tul împodobirii pomului de Crăciun sau zilele în
care merg la colindat, primind în schimb daruri.  

Totodată, se obișnuiește, la creștini, ca în ajunul
Nașterii Domnului, cât și în ziua de Crăciun, să se
meargă la biserică, după care să se ia masa în 
familie, în mijlocul celor dragi.

Bradul de Crăciun este o tradiție oarecum
recentă în România, dar este cel mai îndrăgit obi-
cei al sărbătoriilor de iarnă, datorită simbolurilor
care i se asociază, și anume: dragoste, bucurie, feri-
cire, împlinire, speranță, viață, sănătate, magie…!

Bradul de Crăciun
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În tradiţia românilor, Anul Nou, întâmpinat, în
noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai nu-
meşte Revelion sau seara Sfântului Vasile. Se spune
că în noaptea de Sfântul Vasile cerul se deschide de
trei ori pentru câte o clipă.

În ziua de Anul Nou, copiii umblă cu Sorcova din
casă în casă, în special pe la cunoscuţi, urându-le
viaţă lungă, sănătate şi prosperitate. 

Sorcova era confecţionată, la început, din una sau
mai multe rămurele de pomi fructiferi (măr, păr,
vişin, prun) sau de trandafir, tăiate şi puse în apă la
înmugurit şi înflorit în ziua de Sfântul Andrei (30
noiembrie) sau de Moş Nicolae (6 decembrie). 

Apoi, sorcova a început să fie realizată dintr-o
nuia cu rămurele împodobite cu fire colorate de
lână, cu beteală şi cu un fir de busuioc în vârf. În
Bucovina, sorcova are ataşat un colopoţel.

Sorcova, simbol al vegetaţiei de primăvară, este
făcută astăzi din hârtie colorată şi flori artificiale.
Copiii, după ce îşi sorcovesc părinţi şi rudele apro-
piate, pornesc, câte doi-trei, colindatul prin vecini.
În timpul uratului, aceştia ating ritmic cu Sorcova
uşa sau fereastra, dacă se colindă afară, sau corpul
gazdelor, dacă se colindă înăuntru. 

După terminarea colindatului, Sorcova se păs-
trează peste an, ca un lucru sfânt, agăţată de peretele
de la răsărit al casei, la icoană sau în alt loc curat al
gospodăriei.

De asemenea, în prima zi a noului an, se păs-
trează în unele zone obiceiul colindatului cu o că-
păţână de porc, împodobită cu panglici şi mărgele,
tradiţie denumită „Colindul cu Vasilica” (Siva).
După terminarea colindatului, ceata se strânge la o
cârciumă pentru a chefui. 

Apoi, colindătorii se despart, dezgătind căpăţâna

şi luându-şi fiecare ce a pus,
iar din ea fac un prânz, pen-
tru ca obiceiul să fie închis
pentru anul respectiv.

Un alt obicei este cel al
Dezlegării Anului. Grupuri
mici sau cete de feciori dez-
leagă anul şi rodul colin-
dând pe uliţe, iar vacarmul
pe care-l fac cu bicele, bu-
ciumele sau oalele are ca
scop înlăturarea forţelor ma-
lefice: seceta, tăciunele de
grâu, insectele şi animalele
dăunătoare recoltei. De ase-
menea, feciorii dezleagă şi
cununiile, cu un descântec:
„Slobozim câşlegiile/ Să mărităm fetele/ Umblaţi,
feciori,/ Să fie peţitori”.

În tradiţia populară se mai spune că aşa cum este
musafirul din ziua de Sfântul Vasile, bogat ori sărac,
aşa va fi omul tot anul. 

Tot în ziua de Sfântul Vasile se zice că este bine
să bei mult vin, existând credinţa că atât cât va bea
omul în această zi va avea sânge în obraz în timpul
anului.

Tradiţia populară spune că de Anul Nou se înno-
iesc toate şi de aceea oamenii trebuie ca în prima zi
din an să-şi pună un gând bun, ca să le meargă bine
tot anul: „Atunci să te păzeşti să nu te superi, să nu
te sfădeşti, să fii vesel şi tot anul aşa vei fi”.

Pentru ca familiei să-i meargă bine tot anul şi să
aibă spor, în popor există obiceiul ca în ziua de Anul
Nou să se fiarbă în oală un cap de porc, pentru că
aşa cum porcul râmă numai înainte, tot aşa va

merge şi omul spre belşug.
Tot la Anul Nou, pe nemâncate, fiecare om tre-

buie să ia în mână unealta cu care lucrează în timpul
anului şi s-o mânuiască de trei ori, pentru spor la
lucru în anul ce vine. 

Şi în ceea ce priveşte vremea, tradiţia populară
are numeroase interpretări. Astfel, conform tradiţii-
lor, cum este ziua de Anul Nou aşa va fi tot anul:
bun sau rău. 

De asemenea, credinţa populară spune că, dacă
în ziua de Anul Nou e ger mare şi dacă pe zăpadă
se văd multe steluţe, e semn că anul ce urmează va
fi bun şi vor fi multe cununii. 

Totodată, dacă în ziua de Sfântul Vasile ninge,
anul ce urmează va fi unul îmbelşugat, iar dacă este
senin şi geros, oamenii vor fi sănătoşi pe parcursul
anului. Totodată, se spune că, dacă noaptea de Anul
Nou este „lină şi senină”, este un semn că noul an
va fi unul bun.

TTrraaddiiţţiiii ddee AAnnuull NNoouu llaa rroommâânnii

Punte între vechi şi nou, Anul Nou este
însoţit, oriunde în lume, de obiceiuri şi
superstiţii păstrate din cele mai vechi timpuri
şi transmise în fiecare an mai departe, noilor
gene raţii. Românii au o mulţime de obiceiuri
pentru trecerea spre un an nou. 

Pluguşorul, jocul caprei, al ursului, uratul şi
sorcovitul sunt doar câteva dintre ritualurile
aducătoare de noroc, sănătate şi prosperitate

celui care le primeşte în casa lui. În Banat, ca şi
în celelalte zone ale ţării, de Anul Nou se
practică obiceiul prin care se urează gospoda -
rilor sănătate, rod în muncă şi spor la ani male. 

Bănăţenii cred însă şi în supersiţii care spun
că Ajunul este unul dintre cele mai favorabile
momente pentru prognozarea vremii sau a

recoltelor viitoare ori pentru aflarea ursitului
de către fetele nemăritate.

La etnicii bulgari, obiceiul este altul. Aceştia
merg la colindat în ajun de Anul Nou cu un băţ
“fermecat”, existând cre din ţa că toţi cei pe care
îi ating cu acesta vor fi feriţi de rele în anul care
urmează.

Ruşii din Banat, după ora 12
noaptea, când se bate ceasul
vechiului an, deschid uşile şi
geamurile, pentru ca noul an să
le intre în casă.

Tinerele fete sunt
nerăbdătoare să îşi afle ursitul,
iar noaptea de Ajun de An Nou
este cea mai prielnică, se spune
din bătrâni. De aceea, fetele
nemăritate fac tot felul de obi-
ceiuri, se piaptănă şi se uită în
oglindă, cu câte o lumânare în
cele patru colţuri, şi sunt sigure
că acolo îşi vor vedea şi ursitul.
Ba mai mult, ele ştiu să
ghicească cum va fi acesta: de va
fi bogat sau sărac, sănătos sau
aprig la mânie. După aceeaşi

metodă, fetele mari află şi după câţi ani se vor
mărita.

Un alt obicei din Banat, practicat în noaptea
de Anul Nou, era numărătoarea parilor, de la
zece la unu. Parul cu numărul unu se însemna
cu un fir roşu. Dimineaţa se observau parii.

Dacă acel par însemnat nu avea coajă, ursitul
va fi sărac, dacă parul era înalt şi subţire,
bărbatul va fi frumos, calităţile ursitului fiind
categorisite în funcţie de parul însemnat.

O tradiţie era şi cea legată de  sculatul vitelor.
Obiceiul era făcut în ajun de fata de măritat,
care mergea în grajdul vitelor şi dădea cu pi-
ciorul într-un bou zi când: „Hai Bălan, ăst an!
Alt an!”. Lovitura la care se scula boul marca
numeric anul în care se va mărita fata.

Tot pentru măritiş erau folosite grâul şi
nuiaua de alun, unde, prin invocaţie, textul se
apropia de descântecul vrăjilor. În timp ce se
arunca grâu peste un coteţ, se bătea cu nuiaua
de alun şi se zicea: „Tu, băţ de alun / Să mi-l
arăţi mâine / Venind ca un nebun”.

Şi oasele de la piftie puteau fi un indicator în
ursita fetelor nemăritate. Acestea erau luate de
fată şi numite pentru acest an, la anul sau la doi
ani. Apoi era strigat câinele. Pe care os punea
întâi gura, atunci se credea că se va mărita fata.
Într-o altă variantă a obiceiului, fata lua oase
pe care le numea cu numele băieţilor care o
plăceau. Pe care os punea câinele întâi gura, pe
acel băiat îl lua fata.

Cunoscut în Banat este şi obiceiul cu lătratul
câinilor. Dacă lătratul era auzit de fata care
ieşea de la masă de Sfântul Vasile era semn că
într-acolo se va mărita. Totodată, fata care
auzea lătratul câinelui bătrân urma să ia de
bărbat un om vârstnic, iar cea care auzea
lătratul unui căţelandru, un om tânăr.

Tradiții de Anul Nou în Banat
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Ce mai sărbătorim în luna decembrie

Ziua Solidarității Naționale Împotriva Dictaturii
a fost stabilită pe 16 decembrie pentru că la 16 
decembrie 1989, în Timișoara, a început sfârșitul
ultimei dictaturi din România. 

La acea dată, în orașul de pe Bega, cădeau
primele victime ale unei revoluții anticomuniste
pentru adevăr și libertate. România se arăta în
sfârșit lumii cu fața ei adevărată. 

Curajul și sacrificiul timișorenilor au declanșat
despărțirea sângeroasă de un trecut tragic. Atunci
s-a dovedit, încă o dată, cât de mulți oameni
datorează aproape totul câtorva oameni care 
într-un moment decisiv au curajul să ne schimbe
destinul. 

Indiferent de dificultățile prezentului sau ale 
viitorului, nu avem dreptul să-i uitam nici pe ei,

nici solidaritatea care i-a
unit în lupta împotriva dic-
taturii.

În 15 decembrie 1989,
la Timişoara, câteva sute
de enoriaşi ai pastorului
reformat Laszlo Tokes au
aprins lumânări şi s-au
rugat în centrul oraşului
pentru ca acesta să nu fie
evacuat şi mutat în alt
oraş, conform unei
hotărâri judecătoreşti. Pas-
torul făcuse recent comen-
tarii critice la adresa
regimului Ceauşescu în
mass media internaţională.

În 16 decembrie, sute
de timişoreni s-au adunat
din nou în centrul Timi -

şoarei, unde au scandat lozinci împotriva regimului
Ceauşescu. 

Ulterior, acestora li s-au alăturat alţi protestatari,
cauza iniţială a manifestării trecând în plan secund. 

Oamenii au manifestat toată noaptea, atât în cen-
trul oraşului, cât şi în complexul studenţesc, iar la
un moment dat au încercat să incendieze clădirea
în care îşi avea sediul Comitetul Judeţean al PCR.

Forţele de ordine au intervenit împotriva
manifestanţilor, folosind gaze lacrimogene şi
lovindu-i cu bastoane de cauciuc. 

Mulţi manifestanţi au fost arestaţi, iar străzile
oraşulului arătau ca după război: vitrine sparte,
magazine devastate, poze cu Nicolae şi Elena
Ceauşescu rupte.

ZZiiuuaa SSoolliiddaarriittăățțiiii NNaațțiioonnaallee 
ÎÎmmppoottrriivvaa DDiiccttaattuurriiii

Ziua Internaţională a
drepturilor omului

Ziua internațională a drepturilor omului este
marcată în întreaga lume la 10 decembrie. La
această dată, în 1948, Adunarea Generală a
Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală
a Drepturilor Omului. Declarația stipulează că
toți oamenii s-au născut cu drepturi egale și 
inalienabile și cu libertăți fundamentale.

Ulterior, Declarația a fost completată cu:
Convenția privind Eliminarea Tuturor Formelor
de Discriminare Rasială (1965), Convenția
Internațională asupra Drepturilor Politice și
Civile (1966), Convenția pentru Eliminarea 
Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva 
Femeilor (1979), Convenția Împotriva Torturii
(1984), Convenția Împotriva Apartheid-ului
(1985), Convenția Drepturilor Copilului (1989)
etc.

Ziua de 10 decembrie trebuie să reprezinte
peste tot în lume un prilej de a reitera necesitatea
de a lupta împotriva oricărei forme de abuz sau
discriminare care atentează la drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului. Din păcate,
în multe zone ale planetei, drepturile fundamen-
tale ale oamenilor sunt încălcate. Este de datoria
noastră să conștientizăm amploarea acestui
fenomen și, acolo unde este posibil, să ne
implicăm pentru a-l combate.

Ziua internaţională împotriva corupţiei,
instituită de ONU în 2003, este celebrată de
cetăţenii din întreaga lume la 9 decembrie.

Corupţia este o infracţiune gravă, care poate
submina dezvoltarea socială şi economică în toate
societăţile. Nici o ţară, o regiune sau o comunitate
nu sunt imune. 

Guvernele, sectorul privat, organizaţiile non-
guvernamentale, mass media şi cetăţenii din în-
treaga lume îşi unesc forţele pentru a lupta îm-
potriva acestei infracţiuni. Programul pentru
Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDP) şi Oficiul
Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate
(UNODC) sunt în prima linie a acestor eforturi
dezvoltând o campanie globală comună, cu accent
pe modul în care corupţia afectează educaţia,
sănătatea, justiţia, democraţia, prosperitatea şi dez-
voltarea.

Cu prilejul marcării acestei zile, au loc multe
evenimente: discursuri ale celor care au fost victime
ale corupţiei sau au luptat împotriva ei, concursuri de
eseuri pe teme legate de tema corupţiei, difuzarea de
afişe, pliante şi alte materiale informative.

Evenimentele desfăşurate la nivel naţional şi
internaţional cuprind: campanii pentru ratificarea
Convenţiei ONU împotriva corupţiei, participarea
la diverse conferinţe ce au ca subiect afacerile,

drepturile omului şi corupţia, lansarea unui studiu
intitulat Barometrul Global, care măsoară ati-
tudinea faţă de corupţie şi nivelurile de corupţie.

Participanţii la Conferinţa ONU consacrată
luptei împotriva corupţiei, organizată în oraşul
mexican Merida, între 9-11 decembrie 2003, au
adoptat primul document oficial referitor la com-
baterea corupţiei - Convenţia ONU împotriva
corupţiei.

La 31 octombrie 2003, prin Rezoluţia 58/4,
Adunarea Generală a adoptat Convenţia Naţiunilor
Unite împotriva corupţiei şi a desemnat ziua de 9
decembrie ca Ziua internaţională împotriva
corupţiei, pentru a creşte gradul de conştientizare
a rolului Convenţiei în combaterea şi prevenirea
acesteia. Convenţia a intrat în vigoare în decem-
brie 2005.

Conform termenilor stabiliţi de Adunarea
Generală a ONU, prevăzuţi în Convenţia împotriva
corupţiei, ţările care vor ratifica documentul se vor
obliga să pedepsească practicile de corupţie, să
înfiinţeze instituţii care să prevină practicile de
acest gen şi să-i aducă în instanţă pe cei care se fac
vinovaţi de astfel de practici, să coopereze cu alte
guverne pentru recuperarea bunurilor înstrăinate şi
să se sprijine (inclusiv prin asistenţă tehnică şi
financiară) în combaterea corupţiei şi reinstaurarea
legalităţii.

Convenţia ONU împotriva Corupţiei este o 
încununare a eforturilor globale în combaterea
corupţiei şi asigură o oportunitate unică de a crea
o conştiinţă publică şi un angajament în oprirea
corupţiei.

România a semnat Convenţia ONU împotriva
Corupţiei la 9 decembrie 2003 şi a ratificat-o la 2
noiembrie 2004.

ZZiiuuaa iinntteerrnnaaţţiioonnaallăă îîmmppoottrriivvaa ccoorruuppţţiieeii
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SC GROUP DCM SRL
TIMIȘOARA

cu sediul în sat Chișoda,
comuna Giroc, având ca

obiect de activitate
construcții drumuri 

și poduri, 
ANGAJEAZĂ

- muncitori caliFcați 
(permis categoria B);

- muncitori necaliFcați.
Informații la telefon:

0749-034.321

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
noiembrie-decembrie

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

În ultima vreme au plecat dintre noi
Paraschivoiu Domnica (83 de ani)

Isac Ștefan (84 de ani)
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Orar de funcţionare al 
Primăriei Becicherecu Mic

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

Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12

15-17
Miercuri: 8-16

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

Program cu publicul: 8-12
15-17

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

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

Programul cu publicul al 
Biroului taxe şi impozite

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

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11

Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11

Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14

Marţi: 8-12
15-17

Miercuri: 8-14
Joi: 8-12

15-17
Vineri: 8-12

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

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

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

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

Semnătura

Colegiul de redacţie

Fondator: 
Raimond Ovidiu RUSU

Redactor-şef: 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
Anton BORBELY

Redactori:   
Sfetlana CHISĂR, 
Marinela BOBEŞ.

Publicaţie editată de Primăria şi
Consiliul Local Becicherecu Mic

Tipărit la Tipoart Idea Studio Timișoara
ISSN 2360-2724

Mica publicitate
Vând boia de casă, calitate foarte bună, cu

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

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

Angajăm personal tinichigerie și vopsito-
rie, cu sau fără experiență. Pachet salarial
atractiv. Tel: 0756-370.104.

Vând centrală pe gaz, cu mici defecțiuni
remediabile. Preț: 400 RON. Telefoane:
0727-357.445, 0256-378.902.

Electrician, execut instalații electrice
complete, dețin PFA. Pentru informații supli-
mentare, sunați la numărul de telefon 0723-
321.452.

Vând țuică de 45 de grade cu 16 RON
litrul. Telefoane: 0727-357.445; 0256-
378.902.

De vânzare un Abricht trifazic, un circular

monofazic, o tejghea mare de tâmplărie,
toate în stare foarte bună. Telefoane: 0727-
299.738; 0726-817.281.

Vând Dacia 1310, an fabricație 1991, pen-
tru circulație sau programul „Rabla”. Tele-
fon: 0745-625.425.

Prestez servicii de coșerit contra cost (50
de RON / coș). Persoană de contact, Mihai
Sopco, telefon: 0728-630.641.

Caut o femeie serioasă, până în 55 de ani,
pentru a mă ajuta în gospodărie. Telefon:
0720-793.084.

Solicit urgent gazdă în comuna Beci-
cherecu Mic. Telefon: 0734-538.090.

Vând urgent antentă parabolică, suport
țeavă - 50 Euro și vană baie - 150 RON. Tele-
foane: 0727-357.445; 0256-378.902.

Vând căciuli, fulare, mănuși, șosete de
lână, făcute manual, pentru copii și adulți.
Telefon: 0722-251.272.

Fitofarmacia S.C. AGRO
HEALTH A.V. S.R.L. pe str. Bisericii
Românești, nr. 45 (în apropierea 
Bisericii Ortodoxe) comercializează
concentrat păsări/purcei/iepuri/miei, pui
găină/ra ță/curcă/gâscă, îngră șăminte, 
insecticide, erbicide, fungicide, 
trata mente semințe, semințe legume și
flori, cereale, folie solar și tip agril,
instalații de irigat, unelte agricole etc.

Prin specialist drd. ing. 
Vasile Andraș-Sauca, fitofarmacia oferă

consul tanță agricolă și plan de tratamente. 
NOU: Livrări la domiciliu zilnic, după ora 17. Comandă telefonic. Transport

gratuit.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721 95 77 26.

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Gheorghe Guraliuc cu Elena Ungureanu
Casă de piatră!

SC AGROMM RO SRL angajează OPERATORI
PRODUCȚIE

Responsabilități: asigurarea activității de injectare a pieselor din cauciuc, debavurare,
control și ambalare în cadrul liniilor productive.

Cerințe:
- îndemânare și atenție la detalii;
- responsabilitate, seriozitate, punctualitate;
- disponibilitatea de a lucra în trei schimburi.
Oferim:
- salariu de încadrare la angajare - 2.251 lei brut;
- tichete de masă de 15 lei/tichet;
- bonus lunar de performanță până la 700 lei brut;
- spor de noapte de 25%;
- ore suplimentare plătite dublu;
- creștere salarială după șase luni de la angajare;
- prime de Paști, Crăciun, vacanță;
- premiu de vechime și zile suplimentare de concediu de odihnă;
- asigurare medicală privată;
- transport gratuit.
Așteptăm CV-urile pe adresa de mail raluca.vatrai@argomm.ro sau la sediul Frmei

din Timișoara, Calea Aradului DN 69 km 7,7, telefon: 0256-312.038.

SC BOCA SRL, cu sediul în Timișoara, angajează muncitori,
salariu 2.000 lei net și tichete de masă. Transport gratuit. 

Informații la telefon: 0730576758.
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Aho, aho, copii şi fraţi,
Staţi puţin şi nu mânaţi,

Lângă boi v-alăturaţi
Şi cuvântul mi-ascultaţi.

Ia mai mânaţi, măi!
Hăi, hăi...

S-a sculat mai an
Bădica Traian
Şi-a-ncălecat

Pe-un cal învăţat
Cu şaua de aur,

Cu nume de Graur,
Cu frâu de matasă,

Împletit în şasă,
Cât viţa de groasă.

El în scări s-a ridicat,
Peste câmpuri s-a uitat,
Să aleagă-un loc curat

De arat şi semănat.
Şi-a pornit într-o joi

Cu un plug cu doispreceze boi
Boi boureni,

În coadă codalbeni,
În frunte ţintăţei.

Ia mai mânaţi, măi, 8ăcăi!
Hăi, hăi...

La lună, la săptămână,
Îşi umplu cu aur mâna

Şi el vru să vadă
De-i dete Dumnezeu roadă.

Era-n spic cât vrabia,
Era-n bob cât trestia.

Ia mai mânaţi, măi!
Hăi, hăi...

Traian iute s-a întors
Şi din grajd alt cal a scos.

Un alt cal mai năzdrăvan,
Cum îi place lui Traian,

Negru ca corbul,
Iute ca focul,

De nu-l prinde locul.
Cu potcoave de argint,
Ce da sporul la fugit.

Traian iute-a-ncălecat,
La Ţinchin a apucat
Şi oţel a cumpărat,

Ca să facă seceri mari,
Pentru secerătorii tari.
Şi-altele mai mititele,
Pentru fete ocheşele
Şi neveste tinerele.

De urat, am mai ura,
Dar mă tem că va-nsera,

Pe-aici, pe la dumneavoastră,
Departe de casa noastră.

Şi ne-aşteaptă şi-alte case,
Cu bucate mai gustoase,
Cu pâine caldă pufoasă,
Cu vinul de viţă-aleasă,

Cu Cotnar de Drăgăşani,
La anul şi la mulţi ani!

Plugușorul Pe la cântători
târziu

Pe la cântători târziu 
Prea-Curata naște-un 7u

Și cum naște Maica Sfântă
Vin îngeri din cer și cântă.

Astăzi s-a născut Hristos
În orașul cel frumos

În oraș, în Iudeea
Din Fecioara Maria. 

Din spirit sfânt zămislit
Din sămânța lui David

Trei crai de la răsărit
Să se-nchine au venit.

Daruri scumpe aducând
Și către Hristos zicând:

- Culcă-te-mpărate ceresc
În sălaș dobitocesc. 

Te culcă pe fân uscat
De îngeri înconjurat

Craii te vor lăuda
Mărire Ție-ți vor da. 

Mărire-ntru cei de sus
Pace până la Iisus

Mărire-ntru cei de jos
Pace până la Hristos.

Și de-acum până-n vecie
Hristoase, Mărire Ție. 
Domnul lăudat să 7e

La mulți ani cu bucurie.

Cerul și pământul
În cântec răsună
Îngeri și oameni
Cântă împreună.
Hristos se naște, 
Domnul coboară
Îngerii-i cântă,
Magii-l adoară
Păstori aleargă,

Ieslea-nconjoară,
mari minuni se întâmplară

În Vi8aim azi
E mare minune
vergură curată

Fiu născut în lume
Din cer cuvântul
În trup se arată

Noaptea din lume
Zi se face îndată
Din răsărit vin

Magi cu bucurie
Cu dar de smirnă

Aur și tămâie.
Hristos se naște

Veniți la-nchinare
Cu vesel cântec
Veselă cântare.

Cerul și
pământul Sculaţi-vă gazde mari

În sara de Crăciun
Sculaţi voi români plugari

În sara de Crăciun.

Că vă vin colindători
În sara de Crăciun

Noaptea pă la cântători
În sara de Crăciun. 

Colindăm, colindăm iarna
Pe la uşi, pe la fereşti

Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde româneşti.

Drumu-i greu şi-am obosit
În sara de Crăciun

De departe am zânit
În sara de Crăciun.

Colindăm, colindăm iarna
Pe la uşi, pe la fereşti

Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde româneşti.

Şi colinda nu-i mai multă
În sara de Crăciun

Să trăiască cine-o ascultă
În sara de Crăciun.

Colindăm, colindăm iarna
Pe la uşi, pe la fereşti

Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde româneşti.

Colindăm iarna


