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Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

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

Un loc 
minunat

Acolo unde curge lina apă a unui mic pârâu,
flori roșii de mac se leagănă în vânt
purtate de valurile spicelor de grâu,

mă simt acasă, pe al strămoșilor pământ.

Unde toamna foșnetul frunzelor căzute
pe străzile copilăriei, în adiere de vânt,

îmi amintește de frumoasele clipe petrecute
pe aceste meleaguri, pe acest pământ.

Acolo unde am zărit întâia lumină de soare
și harnice mâini în somn m-au legănat,
unde o gură de aur cu a dulce-i cântare

i-a dat suflet și renume acestui loc minunat.

Tu, izvorul nesecat al plăcutelor amintiri,
călăuza în viață, chiar și în vis mă petreci.

De-mi ești cât de departe, pierdut din priviri,
dragostea noastră ne împreună pe veci.

Și aș dori ca în ziua când soarele apune
și întunericul veșnic al nopții se lasă,

cu gândirea-mi limpede să pot a spune:
„Acela a fost locul unde m-am simțit acasă”.

Nikolaus SCHMIDT

Preotul paroh al Parohiei Ortodoxe Române 
Becicherecu Mic, Ioan Jurji, a ținut să
mulțumească, și prin intermediul ziarului local,
celor care l-au sprijint în finalizarea proiectului de
refacere a aleilor din jurul bisericii. 

Refacerea aleilor a fost executată de către SC
Alesov Cons SRL, desemnată de către Consiliul
Parohial, în urma licitației ținute în biserică, pro-
iectul fiind inițiat de Parohia Ortodoxă Română
Becicherecu Mic, prin preotul paroh. Ulterior,
acesta a fost sprijinit de Primăria și Consiliul Local
ale comunei, care, în urma unui memoriu semnat
de mai mulți cetățeni ai comunei Becicherecu Mic,
au completat suma adunată de parohie pentru rea-
lizarea acestui proiect. „Din suma totală necesară
lucrărilor, Parohia Becicherecu Mic a plătit 23.800

de lei, iar Primăria și Consiliul Local - 82.261 de
lei. Totalul costurilor a fost de 106.061 de lei, cu
8.000 de lei mai puțin decât s-a estimat inițial. 

Mulțumesc Consiliului Parohial, firmei execu-
tante, Primăriei și Consilului Local Becicherecu
Mic - care a votat în unanimitate aprobarea acestui
proiect -, domnului primar Raimond-Ovidiu Rusu
și domnului viceprimar Adrian-Silviu Gherasim și
mă rog bunului Dumnezeu să-i răsplătească pentru
sacrificiul și jertfa lor. Domnul viceprimar s-a im-
plicat, cu fonduri proprii, în mod direct și pentru
refacerea toaletelor de la biserică, împreună cu
domnul primar. Îi mulțumesc proiectantului, ing.
Paul Ciobanu, din Timișoara, și dirigintelui de
șantier, Gabriel Duma. Nu în ultimul rând, îi
mulțumim lui Dumnezeu și slavă Lui pentru aju-
torul dat”, ne-a transmis preotul paroh Ioan Jurji.
(A.B.)

MMuullțțuummiirrii ddiinn ppaarrtteeaa PPaarroohhiieeii OOrrttooddooxxee
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Și pentru noi, locuitorii comunei Becicherecu
Mic, ca și pentru toți cetățenii României, se apro-
pie cu pași repezi marea sărbătoarea a Centena-
rului Unirii de la 1918. Este un moment de
referință în istoria națiunii române și tocmai de
aceea trebuie să-l cinstim așa cum se cuvine.

Pe lângă evenimentele care se vor organiza cu
acest prilej, și la care cu siguranță foarte mulți
dintre noi vom participa, trebuie să fim conștienți
de obligațiile pe care le avem în calitate de
cetățeni.

Unul dintre modurile în care putem să întâm-
pinăm acest moment istoric este acela de a arăta
că suntem buni gospodari și că ținem la valorile
civice.

Astfel, fac apel și pe această cale către locui-
torii comunei Becicherecu Mic de a-și face 
și menține curățenia în gospodării și în fața aces-
tora.

De altfel, aceste lucruri sunt stipulate și juridic, prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2002 pri-
vind salubrizarea localităților urbane și rurale. La
secțiunea a II-a, capitolul obligațiile cetățenilor, se 
stipulează: 

Art. 10: În aplicarea prevederilor prezentei
ordonanțe cetățenilor le revin următoarele obligații:

a) întreținerea și curățenia locuințelor pe care le
dețin în proprietate sau cu chirie, a anexelor
gospodărești, a curților și împrejmuirilor acestora;

b) curățarea fațadelor locuințelor și a altor
construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea
și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsu-
rilor stabilite de consiliile locale;

c) finalizarea construcțiilor începute, pe baza
autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și

în termenele stabilite de acestea;
d) repararea și întreținerea instalațiilor afe-

rente imo bilelor;
e) menținerea curățeniei pe trotuare, pe

partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe
porțiunea din dreptul gospodăriei și a locuri-
lor de parcare pe care le folosesc;

f) îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe tro-
tuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc
sau pe care le folosesc în alte scopuri;

g) păstrarea curățeniei pe arterele de
circulație, în piețe, târguri și oboare, în 
parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte
locuri publice;

h) respectarea măsurilor stabilite de consi-
liile locale și județene pentru asigurarea igie-
nei publice și a curățeniei în localități;

i) depozitarea reziduurilor menajere și a
gunoaielor numai în locurile special amenajate de
autoritățile administrației publice locale;

j) curățarea mijloacelor de transport la intrarea
acestora pe drumurile publice;

k) curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor
și podețelor aferente proprietății.

Adrian-Silviu GHERASIM, 
viceprimarul comunei Becicherecu Mic
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Intrarea Maicii

Domnului 
în Biserică

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului,
Sărbătoarea Luminii, orânduită în calendar în data de
21 noiembrie, este prima sărbătoare de la începutul
Postului Crăciunului. În tradiţia populară, sărbătoarea
este cunoscută sub numele Vovidenia sau Ovidenia, de-
numire întâlnită în Moldova, Muntenia şi Oltenia. 

La o săptămână de la Începutul Postului Naşterii
Domnului, creştinii ortodocşi cinstesc sărbătoarea care
aminteşte de momentul în care Fecioara Maria, în vâr-
stă de trei ani, a fost adusă de părinţii săi, Ioachim şi
Ana, la Templul din Ierusalim. 

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este cea mai
nouă sărbătoare închinată Maicii Domnului, înscrisă în
calendar în secolul al VI-lea. 

Evenimente legate de naşterea şi copilăria Fecioarei
Maria nu sunt prezentate în Evanghelii sau în cărţi ale
Noului Testament. 

Dar amănunte referitoare la aceste etape ale vieţii
Maicii Domnului sunt prezentate într-o scriere apocrifă
din secolul al II-lea, cunoscută sub denumirea de
Evanghelia după Iacov sau Protoevanghelia. 

În tradiţia religioasă se spune că ziua de 21 noiem-
brie a anului 543 reprezintă data sfinţirii unei biserici
ce poartă hramul acestei sărbători. Sfântul lăcaş a fost
construit de Iustinian cel Mare lângă zidul ruinat al
Templului în care s-a rugat Maica Domnului. În Apus,
sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică a fost
adoptată de Papa Grigorie al XI-lea, fiind celebrată
pentru prima dată în anul 1374 la Avignon. 

În Galileea acelor timpuri era o mare ruşine să nu ai
copii, iar Ioachim şi Ana s-au rugat lui Dumnezeu să-i
scape de ruşinea lumii, binecuvântându-le viaţa cu un
copil. În tradiţia Bisericii se spune că, după rugăciunile
fierbinţi adresate lui Dumnezeu de Ioachim şi Ana, în-
gerul Gavriil i-a adus Anei vestea că Dumnezeu le-a
împlinit dorinţa şi vor avea un copil. 

Aceasta şi-a exprimat bucuria şi a promis că, pruncul
atât de dorit va fi dăruit lui  Dumnezeu. Intrarea în
Templul din Ierusalim a Maicii Domnului s-a întâmplat
într-o zi de 21 noiembrie, pe când Fecioara Maria îm-
plinise trei ani. 

Atunci, părinţii ei, Ioachim şi Ana, şi-au amintit de
făgăduinţa  făcută cu câţiva ani în urmă, în faţa îngeru-
lui Gavriil, că atunci când vor fi părinţi, vor închina co-
pilul lor bunului Dumnezeu. 

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica
cinsteşte So borul Sfinţilor Mihail şi Gavriil şi al
tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri.
Lumea îngerească a fost creată de Dumnezeu din
nimic, nu din ceva preexistent şi nici din fiinţa Sa.
Referatul biblic despre creaţie nu vorbeşte în mod
precis despre crearea îngerilor. Sfinţii Părinţi
afirmă că la creaţie nu se vorbeşte explicit despre
îngeri din două motive: evreii, înclinaţi spre 
idolatrie, ar fi căzut uşor în rătăcirea idolatră a
popoarelor vecine şi că în cartea Facerii se
urmăreşte numai înfăţişarea începutului lumii
văzute. În ceea ce priveşte ierarhia îngerească,
Dionisie Areopagitul vede cetele îngereşti în
număr de nouă, aşezate în câte trei grupuri supra-
puse: Serafimi, Heruvimi, Scaune; Domnii, Puteri,
Stăpânii; Începătorii, Arhangheli, Îngeri.
Sărbătoarea de faţă a fost la origine o simplă
aniversare anuală a sfinţirii unei biserici a Sfântu-
lui Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arca-
dius din Constantinopol. Astfel, ea apare în cele
mai vechi sinaxare ca fiind o sărbătoare numai a
Arhanghelului Mihail. Mai târziu ea a devenit o
sărbătoare comună a tuturor Sfinţilor Îngeri. În
Mineiele ortodoxe întâlnim alte patru zile liturgice
consacrate pomenirii Sfinţilor Ar han gheli sau unor
minuni făcute prin puterea lor:

La 6 septembrie se săvârşeşte pomenirea unei
minuni făcute de Sf. Ar hanghel Mihail, la Chones,
în Colosse din Frigia;

La 26 martie, a doua zi după praznicul Buneivestiri,
prăznuim Soborul (Adunarea) mai-marelui voievod
Gavriil;

La 13 iulie prăznuim al doilea Sobor al
Arhanghelului Gavriil, care este la origine ziua

sfinţirii unei biserici vestite a Sfântului Arhanghel
Gavriil;

Serbarea Arhanghelului Gavriil din Adin, în
ziua de 11 iunie (fără slujbă), când se come mo -
rează apariţia acestui sfânt Arhanghel la o chilie
din Sf. Munte (Adin), unde el ar fi învăţat pe un
călugăr să cânte pentru prima oară partea de la 
început a Axionului Sfintei Fecioare.

Soborul Sfinţilor Arhangheli
Mihai şi Gavriil și al tuturor

cereștilor puteri

Sfântul Apostol Andrei este
sărbătorit pe data de 30 noiembrie.
S-a născut în Betsaida Galileia, 
localitate situată pe ţărmul Lacului 
Ghenizaret, în nordul Ţării Sfinte.
Din Sfânta Scriptură aflăm că era
fratele lui Simon Petru. Amândoi au
fost pescari, alături de tatăl lor.
Având în vedere că Andrei era evreu,
nu ştim cu certitudine dacă numele
Andrei era numele său real (acesta
fiind de origine grecească). Potrivit
cerce tătorilor, numele Andrei era
destul de prezent printre evrei, încă
din perioada sec. II-III d.Hr. Pentru
români, numele apostolului Andrei
este legat de lupi. Se susţine că acest
nume – Apostolul Lupilor – derivă
din vechea denumire a dacilor, daoi
(lupi), dar şi de la simbolul lor –
lupul. Lupul era chiar un simbol al
sanctuarelor Daciei. Legendele spun
că acest animal a fost alături de daci
la căderea Sarmizegetusei şi că acela
care era căpetenia lupilor l-ar fi vegheat pe Apostolul
Andrei prin pustia Dobrogei spre Peştera care i s-a
oferit ca adăpost. Sfântul Andrei, înainte de a deveni
ucenic al Lui Hristos, a fost ucenic al Sfântului Ioan
Botezătorul. Dorinţa de a-L urma pe Hristos se naşte
în momentul în care Sfântul Ioan rosteşte cuvintele:
„Iată Mielul Lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul
lumii” (Ioan 1, 29). 

Însă, chemarea sa la apostolie se face mai târziu
şi este relatată de Sfântul Evanghelist Matei: „Pe
când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut
doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei,
fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau
pescari. Şi le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face

pescari de oameni. Iar ei, îndată
lăsând mrejele, au mers după El”
(Matei 4, 18-20). Scriptura îl
descoperă pe Andrei la înmulţirea
pâinilor şi a peştilor (Ioan 6, 8-9) şi
după învierea lui Lazăr, când,
împreună cu Filip, îi spune lui Hris-
tos că nişte elini, veniţi în Ierusalim
cu prilejul sărbătoririi Paştelui iu-
daic, doresc să-L vadă (Ioan 12, 20
- 22). Potrivit tradiţiei, teologilor şi
istoricilor, Sfântul Apostol Andrei a
fost primul propovăduitor al
Evangheliei la geto-daci. În „Istoria
bisericească”, Eusebiu de Cezareea
(+ 339/340) afirma: „Sfinţii Apos-
toli ai Mântuitorului, precum şi
ucenicii lor, s-au împrăştiat în toată
lumea locuită pe atunci. După
tradiţie, lui Toma i-au căzut sorţii să
meargă în Parţia, lui Andrei în
Sciţia, lui Ioan în Asia”.  

Calendarul gotic (sec. al IV-lea)
şi Martirologiile istorice occidentale

(sec. VIII-IX) susţin şi ele ipoteza misiunii Sfântului
Andrei în Sciţia. Tradiţia că Sfântul Apostol Andrei
a predicat la sciţi a fost reluată şi de scriitori
bisericeşti. De exemplu, călugărul Epifanie (sec.
VIII), în „Viaţa Sfântului Apostol Andrei”, afirmă că
între popoarele evanghelizate de el se numărau şi
sciţii. 

Sinaxarul Bisericii constantinopolitane men ţio -
nează că Andrei „a predicat în Pont, Tra cia şi Sciţia”.
După un alt izvor, păstrat în acelaşi Sinaxar, Sfântul
Apostol Andrei ar fi hirotonit ca episcop la Odyssos
sau Odessos (Varna de azi), pe ucenicul său Amplias,
pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare
an la 30 octombrie.

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi 
Chemat, Ocrotitorul României
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Hotărârea nr. 122 din 29 octombrie 2018
privind aprobarea modalității de completare a 

Registrului Agricol al comunei Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 123 din 29 octombrie 2018
privind aprobarea contul de execuţie al bugetului

local pe trimestrul III – anul 2018;

Hotărârea nr. 124 din 29 octombrie 2018
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al

comunei Becicherecu Mic, în valoare de 13.346 lei,
notat asupra terenului înscris în CF nr. 403436, nr. cad.
403436, cu suprafaţa de 297 mp;

Hotărârea nr. 125 din 29 octombrie 2018
privind aprobarea vânzării terenului intravilan în-

scris în  CF nr. 403043, nr. cad. 403043 Becicherecu
Mic, cu suprafaţa de 719 mp, către soții Telcean Iuliu
și Telcean Sanda-Camelia, pentru preţul total de 21.520
lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 126 din 29 octombrie 2018
privind aprobarea transferului dreptului de conce-

siune al soților Topolniceanu Vasile și   Topolniceanu
Luminița   asupra   terenului   intravilan   înscris   în
CF   nr. 402730, nr. cad. 402730, cu suprafța totală de
1.141 mp, către soţii Vuc Andrei şi Vuc Rut-Alexandra
pentru o redevență anuală de 913 lei;

Hotărârea nr. 127 din 29 octombrie 2018
privind aprobarea rectificării bugetului local al 

comunei Becicherecu Mic cu suma de  10,00 mii lei –
venituri şi cheltuieli –  pe trimestrul IV anul 2018;

Hotărârea nr. 128 din 29 octombrie 2018
privind aprobarea înscrierii construcţiei edificate

conform proiectului „Construire Anexe sediu primă-
rie”, având o valoare totală de 466.692 lei și o suprafață
utilă totală de  544.10 mp,  în domeniul public al comu-
nei Becicherecu   Mic, în administrarea Consiliului
Local Becicherecu Mic; aprobă stabilirea destinației
spațiilor construcției după cum urmează: C2 – Sala de
ședințe multifuncțională – cu suprafața utilă de 70,785
mp; – Arhivă locală – cu suprafața utilă de 50,365 mp;
– Garaje și vestiare SVSU – cu suprafața utilă de 221,94
mp; C3 – Copertină și spațiu de depozitare – cu
suprafața utilă de 201,01 mp;

Hotărârea nr. 129 din 29 octombrie 2018
privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan în-

scris în CF nr. 403714, nr. cad. 403714 Becicherecu Mic
având categoria de folosinţă „curți construcții” și „ara-
bil”, cu suprafaţa totală de 7.035 mp în trei loturi;

Hotărârea nr. 130 din 29 octombrie 2018
privind înscrierea în Cartea Funciară a drumurilor

de exploatație agricolă cu nr. cad. DE 614, DE 621/1,
DE 621/2  și DE 622;

Din agenda Consiliului
Local Becicherecu Mic

Programul colectării deșeurilor
reziduale și reciclabile

Poliția Română face parte din Ministerul
Afacerilor Interne și este instituția
specializată a statului care exercită atribuții
privind apărarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale persoanei, a proprietății
private și publice, prevenirea și descoperirea
infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii
publice, în condițiile legii.

Postul de Poliție Beci-
cherecu Mic se
subordonează ierarhic
Secției 3 Poliție Rurală
Sînandrei – Poliției Mu-
nicipiului Timișoara – In-
spectoratului de Poliție
Județean Timiș.

Durata programului de
lucru a polițistului este de
8 ore pe zi și 5 zile pe
săptămână, stabilită astfel
încât să se asigure conti-
nuitatea serviciului poli -
ție nesc și refacerea
capacității de muncă în
condițiile prevăzute de lege, în consecință
agenții de poliție din cadrul Postului de
Poliție Becicherecu Mic lucrează în trei
schimburi, de luni până duminică, în
următoarele intervale orare: 6-14, 14-22 și
22-6. Programul Postului de Poliție Beci-
cherecu Mic nu este unul fix și este stabilit
de șeful Secției 3 Poliție Rurală Sînandrei.

Evenimentele care presupun o urgență
deosebită se semnalează prin intermediul
Serviciului Național  Unic al Apelurilor de
Urgență 112, iar evenimentele de interes de
pe raza comunei Becicherecu Mic se pot ex-
pune Șefului Postului de Poliție Becicherecu
Mic conform Programului de audiente afișat
la Avizier, respectiv miercurea de la ora
8:30-10:30 și vinerea de la ora 8:30-10:30,
acest program putând suferi modificări în
funcție de situația operativă.

Pentru a se înțelege mai bine care sunt
atribuțiile Poliție Române le vom expune în
continuare:

1. apără viața, integritatea corporală și
libertatea persoanelor, proprietatea
privată și publică, celelalte drepturi și in-
terese legitime ale cetățenilor și ale
comunității;

2. aplică măsuri de menținere a ordinii
și liniștii publice, a siguranței
cetățeanului, de prevenire și combatere a
fenomenului infracțional și de identifi-
care și contracarare a acțiunilor ele-
mentelor care atentează la viața,
libertatea, sănătatea și integritatea per-
soanelor, a proprietății private și publice,
precum și a altor interese legitime ale

comunității;
3. sprijină unitățile de jandarmerie cu

informații pentru asigurarea sau resta-
bilirea ordinii și liniștii publice, cu ocazia
mitingurilor, manifestațiilor cultural-
sportive si altele asemenea;

4. asigură, direct sau în cooperare cu
alte instituții abilitate potrivit legii, exe-

cutarea controalelor teh -
nice și intervențiilor
pi rotehnice pentru pre-
venirea, descoperirea și
neutralizarea dispoziti -
velor explozive amplasate
în scopul tulburării ordinii
publice, vătămării in te -
grității corporale, sănă -
tății persoanelor sau
provocării de daune
proprietății publice ori
private;

5. avizează și con -
trolează, în condițiile legii,
înființarea societăților pri-

vate de detectivi, pază, supraveghere și
gardă de corp;

6. culege informații în vederea
cunoașterii, prevenirii și combaterii in -
fracțiunilor, precum și a altor fapte ilicite;

7. realizează activități de prevenire și
combatere a corupției, a criminalității
economico-financiare, a celei trans-
frontaliere, a infracțiunii în domeniul in-
formaticii și a crimei organizate;

8. desfășoară, potrivit competenței,
activități pentru constatarea faptelor pe-
nale și efectuează cercetări în legătură cu
acestea;

9. asigură paza și funcționarea, în
condițiile legii, a locurilor de reținere și
de arest preventiv organizate în cadrul
unităților de poliție;

10. constată contravenții și aplică
sancțiuni contravenționale, potrivit legii;

11. asigură protecția martorului, infor-
matorului și a victimei, în condițiile legii;

12. asigură, conform legii, protecția
magistraților și a familiilor lor, în cazurile
în care viața, integritatea corporală sau
avutul acestora sunt supuse unor
amenințări;

13. desfășoară activități de depistare a
persoanelor care se sustrag urmăririi pe-
nale, executării pedepselor sau altor
hotărâri judecătorești, precum și a per-
soanelor dispărute.

Șeful Postului de Poliție 
Becicherecu Mic

Agent șef adjunct de poliție 
Alin CÎRNARIU

PPOOLLIIȚȚIIAA RROOMMÂÂNNĂĂ ((11))
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Timp de două zile, în 3 și 4 noiembrie, Biserica
Romano-Catolică din Becicherecu Mic și-a sărbătorit
„ziua de naștere”, adică ziua în care, în anul 1811, a
fost sfințită. 

În cea de-a doua zi a sărbătorii, alaiul de Kir-
chweich, alcătuit din perechi îmbrăcate în costume
tradiționale șvăbești, a străbătut comuna, invitând oa-
menii la petrecere. După vizitele la Centrul Medical
Buzatu și la Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comu-
nei, alaiul s-a oprit și la nașul sărbătorii de anul tre-
cut, viceprimarul Adrian-Silviu Gherasim. La fiecare
oprire, perechile au fost întâmpinate cu bucurie, iar
gazdelor le-a fost oferit câte un măr, care simboli-
zează invitația la Kirchweich. De asemenea, la fie-
care vizită s-a dansat câte un dans specific, muzica
fiind asigurată, ca la fiecare sărbătoare, de altfel, de
către Fanfara din Recaș.

Apoi, alaiul s-a îndreptat spre casa parohială 
romano-catolică, acolo unde preotul paroh al Biseri-
cii Romano-Catolice Becicherecu Mic, Bonaventura
Dumea, le-a vorbit celor prezenți, înainte de Sfânta
Liturghie de Kirchweich. „Anul acesta s-au împlinit
20 de ani de când, la sfârșitul lunii iuliea anului 1998,
o furtună puternică a răsturnat turnul bisericii noastre,
unul dintre cele mai înalte din satele Banatului, având
aproape 50 de metri. De-a lungul acoperișului, s-a
sfărâmat tot, până la băncile din biserică, inclusiv
bolta, care acum stă pe jumătate în aer. De aceea nu
ne putem permite să intre lumea în biserică. Kir-
chweichul rămâne, totuși, o aniversare a bisericii.
Lumea spune că biserica are Ruga, Kirchweich,
Hram. De fapt, sunt două lucruri care trebuie deose-
bite. Omul are ziua onomastică și ziua de naștere.
Sunt două lucruri diferite. Onomastica este ziua în
care în calendar este numele sfântului patron al cărui
nume îl purtăm, iar ziua de naștere este cea în care
ne-am născut. La fel și biserica. Onomastica bisericii
noastre este la 8 decembrie, sărbătoarea Sfintei Fe-
cioare Maria fără păcat strămoșesc, iar ziua de
naștere este în luna noiembrie, când în anul 1811 bi-
serica a fost sfințită. Noi serbăm acum ceea ce se
cheamă în limba germană Kirchweichfest, ziua de
naștere. Sper să se întâmple minunea de a putea re-
face și biserica. Noi, cu forțe proprii, nu vom fi în
stare. Suntem prea puțini cei care am rămas în sat.
Poate se va întâmpla ca cineva să ne ajute să refacem
biserica, pentru a fi o bucurie nu numai pentru
credincioși, ci și pentru localitate. Celebrăm Sfânta
Liturghie ca mulțumire pentru faptul că avem unde
să ne adunăm și pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu
pentru faptul că nu suntem în pustiu, ci într-un lăcaș”.

După Sfânta Liturghie, la Sala de sport s-a
desfășurat Balul de Kirchweich. Dansatori, mici și
mari, îmbrăcați în costume tradiționale șvăbești, au
dansat primul dans, în care s-au prins și Raimond-
Ovidiu Rusu, primarul comunei, și Adrian-Silviu
Gherasim, viceprimarul comunei. Nașul de anul tre-
cut al sărbătorii, viceprimarul Adrian-Silviu Ghera-
sim, a deschis balul, adresându-se celor prezenți:
„Anul trecut m-a învrednicit bunul Dumnezeu să am,
împreună cu familia mea, oportunitatea de a purta
pomul de Kirchweich”. Viceprimarul a menționat-o
pe cea care s-a ocupat de cei mai mici dintre dansa-

tori, doamna consilier Emilia Isac, și a mulțumit
doamnelor Marinela Bobeș, Sfetlana Chisăr, precum
și colegilor din Primărie.

Apoi, conform tradiției, a fost licitat pomul de 
Kirchweich, care a fost adjudecat, după o luptă
strânsă, contra sumei de 3.000 de lei. Astfel, Constan-
tin Andrei și Miriana Chisăr vor fi nașii sărbătorii de
anul viitor. Alături de mulți dintre cei prezenți, noii
nași s-au prins în dansul pomului de Kirchweich.

Cei mai mici dintre membrii ansamblului, pentru
a fi stimulați în viitoarea lor activitate artistică, au
primit diplome ca recunoaștere pentru conservarea și
promovarea tradițiilor culturale ale șvabilor din co-
muna Becicherecu Mic, în cadrul proiectului cultural
de Kirchweich: David Balint, Cristian Bâlea-Badea,
Adriana Botoca, Antonia Enache, Mario Hangu, 
Mădălin Hangu, Maia Isac, Tiana Maria Mircovici,
Alexandra Moise, Casian Simon, Lucas Stîngaciu,
Gabriel Stîngaciu, Alexandra Țugui, Mihai Vuc, 
Hadasa Zăgrean, Alexandra Gherasim. Diplomele au
fost acordate de către Adrian-Silviu Gherasim, vice-
primarul comunei, cel care le-a mulțumit copiilor,
părinților și bunicilor acestora. „Prin aceste diplome,
am făcut un legământ prin care să ducem mai departe
această tradiție a localității noastre. Sperăm ca acest
grup să crească de la an la an”.

Nu în ultimul rând, a doua zi de Kirchweich a 
coincis cu ziua de naștere a doamnei Karin Lauer,
promotoarea acestor acțiuni legate de sărbătoarea 
bisericii romano-catolice, care a fost felicitată, cu
acest prilej, de cei prezenți la bal.

Ca la orice bal de Kirchweich ținut la Becicherecu
Mic, nici la ediția din acest an nu a lipsit tombola, în
cadrul căreia participanții au putut câștiga diverse
obiecte.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

KKiirrcchhwweeiicchhuull,, ssăărrbbăăttooaarreeaa 
BBiisseerriicciiii RRoommaannoo--CCaattoolliiccee 

ddiinn BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
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A doua Duminică din luna
Noiembrie

Cine a avut ocazia de a se afla în apropierea zidu-
lui templului ruinat din Ierusalim în orele de seară
din ajunul sărbătorilor evreieşti, sărbători care la ei
încep în mod normal în ajun, a putut asista la un fapt
impresionant şi plin de semnificaţii şi pentru noi, 
credincioşii creştini. Pornind de la o exclamaţie din
Vechiul Testament: „Mergem dănţuind (dansând) la
casa Domnului!”, cuvinte care exprimau bucuria cre-
dincioşilor de atunci de a avea un templu în care se
puteau aduna spre a simţi în comun mai intens apro-
pierea de Dumnezeu, urmaşi ai lor din zilele noastre,
un şir de bărbaţi prinşi unul de altul pe după umeri,
ca în horele de la petrecerile populare româneşti, vin
dănţuind de pe străzi şi se adună cu ceilalţi credin-
cioşi la poalele vechiului templu, admirat aşa de mult
de apostolii lui Cristos, ca să înceapă cu inima plină
de bucurie ziua Domnului săptămânală. Vin dansând
de bucurie la casa Domnului!!!

Un fapt similar caracteriza sărbătorirea aniversării
sfinţirii sau inaugurării unei biserici ori sărbătorirea
sfântului sub a cărui ocrotire e pusă biserica respec-
tivă, în comunităţile catolice şvăbeşti (germane) din
Banat, mai ales până la  emigrarea lor masivă după
anii 1990, dar ici şi colo mai dăinue încă şi în zilele
actuale.

Şiruri lungi de tineri şi tinere în frumoase costume
populare tradiţionale specifice fiecărei localităţi stră-
băteau perechi-perechi, plini de voioşie, în orele di-
nainte de amiază, străzile sau uliţele localităţii,
însoţiţi de muzică de fanfară, dând locuitorilor sem-
nalul că în curând, la ora stabilită, începe celebrarea
solemnă a Sfintei Liturghii în lăcaşul destinat drept
casă a Domnului Dumnezeu. În biserica arhiplină cu
credincioşi locali, dar şi cu neamuri sau prieteni din
localităţile vecine, tinerii intrau tot perechi-perechi
pe culoarul din mijloc dintre bănci, în frunte cu un
buchet înalt de rosmarin, ce va fi binecuvântat la fi-
nele slujbei. Tinerii care nu veneau doar ca decor fol-
cloric, ci chiar erau însufleţiţi de credinţă, obişnuiau
ca în zilele premărgătoare să-şi purifice şi să-şi îm-
podobească şi sufletele cu harul lui Dumnezeu prin
spovadă, iar acum, la Sfânta Liturghie solemnă, pri-
meau pe Isus în Sfânta Împărtăşanie ca hrană spiri-
tuală. Acelaşi lucru obişnuiau şi mulţi alţi credincioşi.

Această bucurie a hramului sau a rugii a ocazionat
şi înflorirea unor aspecte folclorice, care înfrumuse-

ţau mult sărbătoarea, fapt ce a atras şi tineri de alte
confesiuni religioase sau de diverse origini naţionale
să participe la aceste festivităţi în comun, mai ales
după reducerea tineretului de origine germană.

Această evoluţie şi-a pus amprenta şi la Beciche-
recu Mic la festivitatea bisericii din acest an, ca şi în
anii anteriori. Persoane inimoase din localitate, spri-
jinite mărinimos şi de primăria locală, au depus efor-
turi admirabile pentru păstrarea tradiţiilor folclorice
şi au reuşit în mare măsură în domeniul lor.

Se poate însă observa în decursul timpului o folclo-
rizare crescândă a sărbătorii religioase. Astfel încât,
treptat, tot mai puţini înţeleg fondul religios al sărbă-
torii, motivul bucuriei de a „dănţui”, faptul că avem o
casă a Domnului. Şi se  mulţumesc doar cu „dănţuitul”
în sine, rămân doar cu coaja folclorică fără miez, ca şi
o nucă fără miez. De fapt, acest pericol paşte şi alte
sărbători creştine: Crăciun cu brazi, dar fără Pruncul
Isus, sau Paşti cu ouă roşii, dar fără Isus înviat. Şi aşa
mai departe. Creştini, să fim atenţi în ce direcţie mer-
gem ca să putem exclama din toată inima: „Mergem
dănţuind în CASA DOMNULUI!!!”.

Preot paroh Bonaventura DUMEA

KKiirrcchhwweeiicchhuull,, ssăărrbbăăttooaarreeaa 
BBiisseerriicciiii RRoommaannoo--CCaattoolliiccee 

ddiinn BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
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14. Stema judeţului Cernăuţi

Judeţ în Bucovina, 934 km2, 186.792 locuitori.
Cernăuţi este capitala judeţului Cernăuţi, 100.000 lo-
cuitori (1919), staţie C.F. pe linia principală Bucureşti
– Cernăuţi care se prelungeşte la staţia Ghica - Vodă
unde este punctul de trecere în Polonia. 

Aici este reşedinţa episcopiei Bucovinei şi Curtea
de Apel de a cărei circumscripţie se ţin judeţele: Cer-
năuţi, Câmpulung, Dorohoiu, Hotin, Rădăuţi, Storo-
jineţ şi Suceava. Sunt 5 biserici ortodoxe, 2 catolice,
1 armeno-catolică, 1 greco-catolică, 1 evanghelică, 6
sinagogi. 

O universitate cu 4 facultăţi (drept, filozofie şi 
litere, ştiinţe şi teologie), 6 licee de băieţi, 2 de fete,
o şcoală normală de băieţi şi una de fete, o şcoală pro-
fesională de fete, o şcoală comercială de băieţi, o
şcoală superioară de meserii, o şcoală de ţesătorie, 22
şcoli primare şi 17 grădinițe de copii. E oraş foarte
vechi; într-un hrisov al lui Alexandru cel Bun din
1408 se vorbeşte despre el.

15. Stema judeţului Cetatea-Albă

Judeţ în Basarabia, capitala Cetatea Albă, suprafaţa
7.565 km2, 374.806 locuitori (1922), are 8 plăşi, 1 co-
mună urbană, 103 comune rurale (1926), 28 coope-
rative de aprovizionare, capital 906.000 lei (1925).
Curtea de Apel la Chişinău; are 44 de grădinițe de
copii şi 276 şcoli primare. 

Cetatea Albă capitală în judeţul Cetatea Albă, pe
limanul Nistrului, 33.900 locuitori (1923), 1 liceu de
băieţi „Principele Mihaiu“, înfiinţat în 1879, 1 liceu
de fete (1872), o şcoală normală, 9 şcoli primare de

stat, 6 biserici ortodoxe, 1 catolică, 1 protestantă, 1
baptistă, 1 molocană, 1 armenească, 4 sinagogi, 1 spi-
tal, C.F. terminus linia basarabească. 

Este oraş vechi, aici a fost o colonie grecească Leu-
copolis. Genovezii au stăpânit-o în evul mediu şi i-au
zis Mavrocastro. 

Mai târziu turcii au denumit-o Akkerman, ceea ce
corespunde şi cu numele românesc şi cu cel rusesc
Bielgorod. 

Alexandru cel Bun înlătură stăpânirea genoveză şi
cetatea rămâne a Moldovei fiind un loc de trecere
pentru mărfuri, prin portul ei dinspre Polonia spre sud
şi dinspre Turcia spre nord până când turcii o cuceriră,
în timpul lui Ştefan cel Mare (1484). 

De atunci ea a fost centrul puterii tătarilor Nogai,
a fost luată de ruşi (1770, 1789) şi dată înapoi. De la
1805 a rămas în posesia Rusiei până în 1917 când Ba-
sarabia s-a întors în patria-mamă. 

Aici s-a încheiat Convenţiunea de la Akkerman (25
septembrie 1826) între Turcia şi Rusia.

16. Stema judeţului Ciuc

Şir de munţi în Carpaţi aşezat între râul Trotuş şi
râul Oituz. 

Judeţ în Transilvania, capitala Miercurea Ciucului,
suprafaţa 5.065 km2, 141.421 locuitori (1923), are 
4 plăşi, 2 comune urbane, 4 comune suburbane şi 53
comune rurale (1926) ţine de circumscripţia Curţii de
Apel din Târgu Mureş, are 18 grădinițe de copii şi 67
şcoli primare (1929).

Miercurea Ciucului (înainte de unire i se zicea 
Sereda Ciucului, ungureşte Csik Szereda), comună
urbană, capitala judeţului Ciuc, 3.800 locuitori, staţie
C.F. linia Braşov - Sf. Gheorghe - Petru Rareş. Are 1
gimnaziu de băieţi şi 1 de fete. Staţiune balneară; fier,
acid carbonic. Oraş vechi. Se vorbeşte de el în secolul
al XI-lea.

17. Stema judeţului Câmpulung

Judeţ în Bucovina, capitala Câmpulung Moldove-
nesc, 2.349 km2, 64.592 locuitori (1919), 3 plăşi, 1
comună urbană, 27 comune rurale; ţine de eparhia
Mitropoliei din Cernăuţi, de circumscripţia Curţii de
Apel din Cernăuţi. Are 4 grădinițe de copii şi 88 şcoli
primare, 13 cooperative de aprovizionare şi consum
şi 16 pentru exploatare de păduri.

Câmpulung Moldovenesc (fost Câmpulung) oraş
capitala judeţului Câmpulung.

7.552 locuitori (1919), are 1 liceu de băieţi, o
şcoală de meserii pentru băieţi, şi mai multe şcoli 

primare; staţie C.F. între Vama şi Pojorita pe linia care
porneşte de la Dărmăneşti spre Transilvania. Aici s-a
născut Ion Calimach, fost Domn al Moldovei şi a clă-
dit o biserică.

18. Stema judeţului Cluj

Judeţ în Transilvania (fost Cojocna) capitala Cluj,
5.079 km2, (1926), 352.029 locuitori (1923), are 12
plăşi, 1 comună urbană, 226 comune rurale, ţine de
eparhia Episcopiei Cluj, de Curtea de Apel din Cluj;
are 15 grădinițe de copii şi 252 școli primare (1928-
29), 19 cooperative de consum şi desfacere.

Cluj, capitala judeţului Cluj, 125.000 locuitori, sta-
ţie C.F. cu comunicaţie spre Oradea, spre Dej, spre
Aiud, reşedinţa Episcopiei Ortodoxe de Cluj a epar-
hiei unitare (cu 114 parohii), a eparhiei reformate (cu
625 parohii). 

Aici este o Curte de Apel, având în circumscripţia
sa judeţele Alba, Cluj, Hunedoara, Năsăud, Someş,
Turda, instituţii de învăţământ, universitate cu 4 fa-
cultăţi (litere, drept, medicină, ştiinţe), Academie
agricolă, 2 şcoli normale (băieţi, fete), 1 gimnaziu, 2
licee de băieţi, 2 licee de fete, o școală profesională
de fete, 3 şcoli comerciale, o şcoală de meserii, Epis-
copia Ortodoxă Română înfiinţată în anul 1919. 

Are sub ascultarea sa 390 de parohii în judeţele:
Alba, Bistriţa, Cluj, Maramureş, Mureş, Sălaj, Satu
Mare, Someş, Turda. Episcop era Nicolae Ivan (din
1921).

- va urma -

Apariție editorială aparte, în anul Centenarului - Lazăr
Pomorișaț, „Stemele județelor, România Mare, 1926” (2)
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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
octombrie-noiembrie

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 a plecat dintre noi
Trebe Ioan-Nicolae (70 de ani)

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Orar de funcţionare al 
Primăriei Becicherecu Mic

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

Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12

15-17
Miercuri: 8-16

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

Program cu publicul: 8-12
15-17

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

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

Programul cu publicul al 
Biroului taxe şi impozite

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

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11

Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11

Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14

Marţi: 8-12
15-17

Miercuri: 8-14
Joi: 8-12

15-17
Vineri: 8-12

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

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

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

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

Semnătura

Colegiul de redacţie
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Raimond Ovidiu RUSU

Redactor-şef: 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
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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 elec-
trice de la A la Z, depuneri acte
Enel pentru branșare etc. Tel:
0721-411.895.

Angajăm personal tinichigerie și
vopsitorie, 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 elec-
trice complete, dețin PFA. Pentru
informații suplimentare, 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, pentru circulație sau progra-
mul „Rabla”. Telefon: 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.

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

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.
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Un tânăr se prezintă la un mare
patron, scoţianul John.

- Sunt maseur. Pentru 200 de lire
pe lună sunt gata să vă masez
dansatoarele.

- OK! Dacă aveţi banii la
dumneavoastră puteţi începe. 

- Să bea toată lumea! strigă un
scoţian bine dispus, de cum intră în
cârciumă. Când beau eu, toată lumea
trebuie să bea! Barmanul i-a servit pe
toţi cei prezenţi. Scoţianul ridică pa-
harul şi spuse:

- Toată lumea să fie fericită! Când
eu sunt fericit, toată lumea trebuie să
fie fericită! După ce-şi termină pa-
harul, omul trânti o sumă de bani pe
tejghea şi dădu să plece.

- Hei, strigă barmanul. Asta e
numai pentru ce aţi consumat
dumneavoastră!

- Aşa este! Când plătesc eu, toată
lumea trebuie să plătească! 

BancuriIntegrame: Deșteptăciunea

ACS Fortuna Becicherecu
Mic, eliminată din Cupa

României, faza județeană

Echilibrat duel de podiumul Diviziei D Timiș în Cupa
României, mai exact în faza judeţeană, decis în reprizele de
prelungiri: Fortuna Becicherec – Avântul Periam 1-2 (1-1,
0-1). După 120 de minute, oaspeţii pregătiţi de Marius Sta-
nache au ieșit învingători şi s-au calificat mai departe în faza
următoare.

Vizitatorii au deschis scorul în minutul 23, în urma unui
corner executat de Trandu şi fructificat cu capul din 4 metri
lateral stânga la colţul opus de Ionuţ Ologu, care a catapultat
mingea în vinclul porţii… 0-1.

Cu două minute înainte de pauză, Fortuna a egalat la unu,
centrarea lui Anagor fiind reluată de Zurbagiu cu tibia în
stânga portarului ieșit, peste acesta.

După pauză, elevii lui Vasile Luţă puteau să închidă me-
ciul în trei situaţii mari de gol dar transversala şi bara s-au
opus golurilor. Mai întâi în minutul 61, când Negruţ a cen-
trat din corner şi Zurbagiu a reluat din 7 metri cu capul, min-
gea întâlnind transversala.

După alte cinci minute, o nouă transversală, ochită cu
capul de Berbece din 8 metri, la centrarea ca la carte a lui
Brian Filimon. În minutul 71, Sorin Berbece a şutat pe jos
din 14 metri iar mingea a lovit stâlpul porţii.

Gazdele au reuşit golul doi prin Anagor dar a fost anulat
probabil pentru ofsaid. După 90 de minute rămânea 1-1, la
care s-a intrat în prelungiri, două reprize a câte 15 minute,
în cadrul cărora, după numai 9 minute, Avântul a dat lovitura
printr-o pasă în adâncime trimisă de Mânecan de la 16 metri
lui Ionuţ Ologu, care a intrat în careu şi l-a lobat pe portarul
Culda, ieşit la 7 metri… 1-2.

Fortuna nu s-a împăcat deloc cu acest rezultat și a domi-
nat categoric dar a ratat egalarea.

ACS Fortuna Becicherecu Mic: Alin Culda – Mihai Vîr-
şog, Harald Fridrich, Adrian Negruţ (min. 105, Sorin Oneţ),
Costel  Zurbagiu, Adrian Păscăleanu, Oliver Iacob (min. 52,
Brian Filimon), Andrei  Hodiş (min. 85, Dragoş Croitoru),
Dan Roman (min. 63, Sorin Berbece), Zoran Radu, Ifeany
Anagor.

Antrenor: Vasile Luţă.
Informații preluate de pe site-ul www.sporttim.ro

Fortuna Becicherecu Mic a obținut prima vic-
torie în deplasare din acest campionat al Ligii 1
de fotbal feminin, la cea de-a doua ieșire din tur,
și încă la scor, 2-6 (0-4) la Ciorogârla cu
Asociația Fotbal Club Fair-Play Bucureşti, pe
care o conducea cu 5-0 după nici o oră de joc,
bănățencele egalându-le astfel la puncte pe
sportivele din capitală și depășindu-le în clasa-
ment grație golaverajului superior.

Învinsă la limită deși a marcat de patru ori în
prima deplasare, efectuată în Maramureș, For-
tuna s-a impus la cea de-a doua ieșire din cam-
pionatul în curs, conturând al doilea cel mai clar
succes pe teren advers din toate meciurile jucate
până la ora actuală în primele șapte etape ale
Ligii 1, de puțin sub limita de cinci goluri ad-
ministrată tocmai de campioanele din Cluj
timișencelor în runda inaugurală. 

Elevele Ioanei Andrei Vela și Florin Pădurean
s-au desprins categoric până la pauză, prin go-
lurile marcate de Lunca în minutele 13 și 29,
Voinea în minutul 34 și Ienovan în minutul 38,
în repriza a II-a înscriind din nou Lunca, 0-5 în
minutul 58, și Tîrtea în minutul 79.
Bucureștencele au replicat abia spre final, prin
Carolina Solonca, în minutele 73 şi 81, care a
stabilit scorul final: 2-6.

Aceasta a fost și prima înfrângere acasă a

celor din capitală în campionatul în curs, după
ce AFC Fair-Play triumfa în precedentele două
etape, 4-3 pe teren propriu cu vicecampioana
Vasas Femina și 2-0 la Târgoviște cu CSȘ. De
menţionat și că gazdele au avut în teren 7 jucă-
toare sub 18 ani, doar Dincă, Bodgoreanu, Petre
şi Solonca având vârste cuprinse între 23 și 27
de ani.

Fortuna are în program două meciuri acasă,
duminică de la ora 11 cu vicecampioana Vasas
Femina, în penultima etapă a turului, iar pe 18
de la ora 11 restanța din runda a IV-a cu Uni-
versitatea Alexandria, după care deplasarea din
etapa a IX-a la Târgoviște, la căderea cortinei
peste prima jumătate a Ligii 1.

Timișencele s-au calificat miercuri 31 octom-
brie din turul 2 al Cupei României, 0-3 la Banat
Girls, intrând în optimile întrecerii eliminatorii.

Fortuna Becicherecu Mic: Mihaela Durlă –
Valentina Grigore, Denisa Heisu, Claudia 
Bistrian, Savetuca Codrescu, Bianca Ienovan,
Mariana Voinea, Monica Tomesc, Silvia Usain,
Alexandra Lunca, Larisa Sîrbovan.

Antrenori: Ioana Andra Vela și Florin 
Pădurean.

Au mai jucat: Tîrtea, Cosmina Roşu, Florina
Abrudan.

Rezerve: Sabina Scurtu şi Ioana Stoianov.

Prima victorie în deplasare în acest sezon
pentru fetele de la Fortuna

AFC Fair-Play Bucureşti – ACS Fortuna Becicherecu Mic 2-6 (0-4)

Lider în campionat, Fortuna
așteaptă derby-ul cu 

CSC Dudeștii Noi
ACS Fortuna Becicherecu Mic a redevenit lider în Liga a IV-a Timiș, după ce, în etapa

precedentă, a spulberat pur și simplu echipa ACS Carani, cu scorul de 9-0! Zoran Radu
2 – 11 metri, Dan Roman 2, Robert Szalkai 2, Brian Filimon, Ifeany Anagor și Dragoș
Croitoru au marcat pentru Fortuna, care s-a reinstalat pe prima poziție a clasamentului,
cu 30 de puncte, două mai multe decât ocupanta locului secund, CS Unirea Tomnatic.

În etapa viitoare, duminică, de la ora 11, ACS Fortuna Becicherecu Mic se deplasează
la Dudeștii Noi, pentru partida derby cu CSC din localitate. CSC are și ea un parcurs
foarte bun în această ediție de campionat, situându-se pe poziția a patra, însă la doar trei
puncte de primul loc.

Așadar, duminică pasionații fotbalului și susținătorii echipei ACS Fortuna Becicherecu
Mic sunt așteptați la Dudeștii Noi pentru un meci ce se anunță extrem de interesant.
(A.B.)


