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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

Așa cum i-a obișnuit pe locuitorii comunei Becicherecu Mic,
și în acest an Raimond-Ovidiu Rusu, primarul localității, oferă
gratuit câte doi pomi fructiferi.

Singura condiție pentru a intra în posesia lor este ca doritorii
să aibă plătite la zi taxele și impozitele locale.

Cei care doresc să intre în posesia puieților sunt așteptați la
sediul Primăriei, la secretariat, doamna Sfetlana Chisăr, pentru
a completa cererea cu soiurile de pomi doriți. 

Menționăm că fiecare cetățean poate opta doar pentru doi
pomi fructiferi, soiurile rămânând la alegerea sa.

A. BORBELY

NNiiccii oo pprriimmăăvvaarrăă 
ffăărrăă ppoommii ddee llaa 
ddoommnnuull pprriimmaarr!!

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul 
comunei Becicherecu Mic, le urează 

un sincer La mulți ani! și o primăvară
frumoasă tuturor doamnelor și

domnișoarelor din comună

RReettrroossppeeccttiivvaa
aannuulluuii 22001188
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Întâmpinarea Domnului este prăznuită
la 40 de zile de la nașterea lui Hristos, pe
2 februarie. Mântuitorul este dus la Tem-
plu de Fecioara Maria și dreptul Iosif
pentru împlinirea Legii, care prevedea ca
orice întâi născut de parte bărbătească să
fie afierosit lui Dumnezeu în a 40-a zi de
la naștere. 

În acel moment se făcea și curățirea
mamei. În Templu sunt întâmpinați de
dreptul Simeon și prorocița Ana. 

Potrivit Tradiției, dreptul Simeon a
făcut parte din traducătorii Pentateuhului
din limba ebraică în greacă. 

În momentul în care a ajuns la textul
„Iată Fecioara va lua în pântece și va
naște fiu”, a înlocuit termenul „fecioara”
cu „femeie”. Pentru necredința sa, Dum-
nezeu i-a făgăduit că nu o să moară până
nu va vedea pe Mesia născut din Fecioara
(Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, reprezintă
așteptarea împlinirii profețiilor. În mo-
mentul în care acesta Îl ia în brațe pe
Hristos, rostește: „Acum slobozește (eli-
berează) pe robul Tău, Stăpâne, după cu-
vântul Tău, în pace, că văzură ochii mei
mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea
feței tuturor popoarelor, lumina spre descope-
rirea neamurilor și slava poporului Tău, Is-
rael” (Luca 2, 29-32). Simeon cere a fi eliberat
nu pentru că era plictisit sau obosit, ci pentru
că era împlinit. 

Din cântările specifice acestei sărbători
aflăm că el pleacă spre a vesti și morților că
Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat.

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost
introdusă la Roma de papa Gelasiu în anul
494. Astfel, a fost înlocuită străvechea sărbă-
toare păgână a Lupercaliilor, de la începutul
lui februarie, când aveau loc și procesiuni în
jurul orașului cu făclii aprinse, în onoarea zeu-
lui Pan, supranumit și Lupercus, adică ucigă-
torul lupilor sau ocrotitorul turmelor împotriva
lupilor. 

În Răsărit această sărbătoare s-a introdus în
penultimul an al domniei împăratului Justin I
(526), iar generalizarea ei s-a făcut în cursul
secolului VI, începând din anul 534, când îm-
păratul Justinian a schimbat data sărbătorii de
la 14 februarie la 2 februarie (40 de zile soco-
tite de la 25 decembrie, noua dată a sărbătorii
Nașterii Domnului).

Întâmpinarea Domnului sau aducerea Lui
spre închinare a rămas ca pildă și la noi, ca în-
datorire a mamelor de a aduce pruncii la bise-
rică, la patruzeci de zile după naștere, pentru
molifta de curățirea lor și închinarea pruncilor
la sfintele icoane. 

Mama care a născut vine în biserică și în
numele familiei aduce pe noul născut ofrandă
lui Dumnezeu, închinându-l la altar.

Întâmpinarea DomnuluiSfaturi duhovniceşti 
de la Părintele Argatu

• În zilele de post nu trebuie să te cerți cu nimeni, orice
s-ar întâmpla, oricât te-ar supăra cineva, orice ispite ai avea. 

• Nu trebuie să dormi mai mult pentru a trece timpul mai
repede.

• Nu trebuie să ştie nimeni că posteşti, în afară de cei ai
casei tale şi să nu te lauzi. 

• Nu face vizite pentru a nu fi obligat să spui că posteşti
şi pentru a nu fi ispitit şi pus în situaţia să mai faci și alte
păcate. 

• Fugi cât poţi de orice păcat cu care te ispiteşte necuratul
diavol pentru a-ţi fura strădania facută în ziua de post şi pen-
tru a pieri folosul ce-ţi vine din această jertfă.

• Nu uita că postul nu este numai înfrânare, adică abţinere
de la mâncare, de la băutură, ci şi abţinere de la orice păcat.

• Dacă ai vreun prieten să nu trăieşti cu el, căci lui 
Dumnezeu nu-i place curvia şi rugăciunea ta nu este primită
(păcatul desparte pe om de Dumnezeu). 

• Înainte de nuntă cu o săptămână mirii trebuie să ţină
post, să se spovedească şi să se împărtăşească.

• Pentru a avea protecţie toată ziua, daţi-vă cu aghiasmă
mică pe mâini şi pe faţă.

• Pentru vite şi păsări se face de către preot o aghiasmă
specială, nu se foloseşte aghiasma noastră.

Dreapta măsură
Un pic de durere te face profund,

Mai multă durere te-afundă prea mult.
C-un pic de avere n-ai lipsuri în casă,
Cu multă avere n-ai somn şi te-apasă.
Un pic de-mplinire te face mai bun,
Prea multă împlinire te face nebun.
Un pic de putere te face mai tare,

Prea multă putere pe alţii îi doare.
C-un pic de respect eşti încrezător,

Cu prea mult respect devii sfidător.
Un pic de-ngrijire te ţine mai bine,

Prea multă îngrijire-i o hibă-n gândire.
C-o slujbă, desigur, ai pâine pe masă,
Dar dacă ai zece, n-ai masă, n-ai casă.
Păstrează, creştine, măsura în toate,

Deloc nu e bine, iar prea mult te-abate
Încet, dar şi sigur de la pocăinţă

Şi te pricopseşte c-o altă credinţă.

Domnul nostru Iisus Hristos întâi l-a învăţat pe
Sfinţii Apostoli Evanghelia şi Sfintele Scripturi, le-a
dăruit înţelepciune multă, puterea cuvântului, apoi i-
a blagoslovit şi i-a iniţiat în misiunea de a propovădui
ceea ce au învăţat de la Dânsul, apoi trimiţând Duhul
Sfânt peste ei, i-a trimis la neamurile toate să bine-
vestească dreapta credinţă şi să-i aducă la Biserica
Lui Hristos.

Asemenea şi creştinii zilelor noastre, au trebuinţă
de a învăţa cuvintele Evangheliei şi Sfintele Scripturi,
apoi cu luare aminte să se înţelepţească din învăţătu-
rile Sfinţilor părinţi şi din înţeleptele învăţături ale
Bisericii Ortodoxe pentru a înţelege puterea cuvinte-
lor  pilduitoare ale Scripturii şi prin această putere să
depărteze de la dânşii toată răutatea şi patimile, ca
vindecându-se de toată vătămarea păcatului să do-
bândească darul grăirii de cele Sfinte, având întru
toate blagoslovenia preotului duhovnic, care, de va
fi rânduit de la Dumnezeu, îl va iniţia în misionaris-
mul pravoslavnic de a propovădui învăţătura dreptei
credinţe la toţi cei aproape lui, la cunoscuţi şi necu-
noscuţi, pentru a deprinde meşteșugul predicării şi
vorbirii cu oamenii, roade fiind acelea de a învăţa pe
mulţi cuvântul Lui Dumnezeu. 

Viaţa aceasta pe pământ este asemenea unei scări.
Fiecare faptă pe care o săvârşim este o treaptă. 

Deci, de săvârşim lucru plăcut Lui Dumnezeu,
păşim cu o treaptă spre împărăţia cerurilor, locul
unde Domnul îi veseleşte pe cei ce bine i-au plăcut
în viaţa lor; iar orice faptă rea şi orice păcat este ase-
menea alunecării de pe scara cea către cerurile des-
fătărilor veşnice şi căderea spre iadul chinuitorilor
diavoli. 

Scara vieţii este pe o parte şi pe alta influenţată
spre rău de mulţi diavoli care aşteaptă să pună mâna
pe un suflet şi să-l chinuie veşnic. 

De asemenea, pe de o parte şi de alta are îngerii
Lui Dumnezeu care îi povăţuiesc pe creştini la lucra-
rea faptelor bune. 

Deci, de vom asculta de îngerul Domnului care ne
cheamă la viaţa cea plăcută Lui Dumnezeu, când
vom termina de păşit pe ale vieţii trepte, la fericirea
veşnică vom ajunge, iar de vom urma influenţelor
diavolului, vom cădea în focul iadului celui veşnic.
Deci să luăm aminte şi să ne păzim de gândurile care
ne viclenesc şi de la adevăr ne răpesc, ducându-ne
spre iad. 

Nici răul pe care ni l-au făcut alţii să nu-l ţinem
minte, nici altora rău să facem, ca să nu le facem 
bucurie diavolilor, ci plăcuţi Domnului să fim, pentru
a moşteni viaţa cea veşnică.

SSffaattuurrii dduuhhoovvnniicceeşşttii ddee llaa ppăărriinntteellee
VVeenniiaammiinn IIlliiee

Rugăciunea 
copilului înainte 

de culcare
Mulţumesc Doamne Iisuse;

Pentru ziua ce-a trecut,
Pentru că ai vegheat şi nimeni

Niciun rău nu ne-a făcut!
Mulţumesc pentru tăticul;
Pentru dulcea mama mea,
Pentru pâinea de la masă;

Pentru toată grija Ta!
Şi te rog pe tine, Doamne,

Să mă ierţi dacă-am fost rău,
Să m-ajuţi să $u cuminte,

Eu să $u copilul Tău!
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Hotărârea nr. 1 din 21 ianuarie 2019
privind aprobarea organigramei si a statului de func-

ţii a aparatului de specialitate al primarului comunei
Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 2 din 21 ianuarie 2019
privind aprobarea modificării prețului de vânzare a

terenului extravilan înscris în CF nr. 403418, nr. cad.
403418 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 7.724 mp,
către Agroconcept MG SRL, de la 65.600 lei TVA 
inclus la 57.600 lei pentru care nu se va percepe TVA;

Hotărârea nr. 3 din 21 ianuarie 2019
privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de în-

văţământ preuniversitar de pe raza comunei Beciche-
recu Mic pentru anul școlar 2019-2020;

Hotărârea nr. 4 din 28 ianuarie 2019
privind aprobarea modificării tarifelor de salubri-

zare practicate de către RETIM ECOLOGIC 
SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de 
salubrizare pentru activitatea de colectare și transport
a deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a
județului Timiș;

Hotărârea nr. 5 din 28 ianuarie 2019
privind aprobarea planului de acţiuni de interes local

pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de
ajutor social pentru anul 2019;

Hotărârea nr. 6 din 28 ianuarie 2019
privind aprobarea raportului semestrial cu privire

la asistenţii personali ai persoanelor cu handicap şi a
indemnizaţilor lunare pentru semestrul II – anul 2018;

Hotărârea nr. 7 din 28 ianuarie 2019
privind prelungirea contractului de asistenţă juridică

încheiat cu SCA Sabou, Burz & Cuc pentru anul 2019;
Hotărârea nr. 8 din 28 ianuarie 2019
privind aprobarea propunerilor pentru coeficienţii

de evaluare a secretarului comunei Becicherecu Mic
pentru anul 2018;

Hotărârea nr. 9 din 28 ianuarie 2019
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă

a terenului intravilan înscris în CF 400791 cu suprafaţa
de 501 mp;

Hotărârea nr. 10 din 28 ianuarie 2019
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă

a terenului intravilan înscris în CF 400817 cu suprafaţa
de 500 mp.

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

În România există o lege - Legea 217/2003 pen-
tru prevenirea și combaterea violenței în familie, iar
definiția legală a violenței în familie din articolul 3
al acestei legi este:

„(1) În sensul prezentei legi, violența în familie
reprezintă orice acțiune sau inacțiune intenționată,
cu excepția acțiunilor de autoapărare ori de apărare,
manifestată fizic sau verbal, săvârșită de către un
membru de familie împotriva altui membru al
aceleiași familii, care pro-
voacă ori poate cauza un pre-
judiciu sau suferințe fizice,
psihice, sexuale, emoționale
ori psihologice, inclusiv
amenințarea cu asemenea
acte, constrângerea sau priva-
rea arbitrară de libertate.

(2) Constituie, de aseme-
nea, violență în familie împie-
dicarea femeii de a-și exercita
drepturile și libertățile funda-
mentale”.

Violenta în familie se mani-
festă sub următoarele forme:

a) violența verbală - adresa-
rea printr-un limbaj jignitor,
brutal, precum utilizarea de
insulte, amenințări, cuvinte și
expresii degradante sau umili-
toare;

b) violența psihologică -
impunerea voinței sau a con-
trolului personal, provocarea de stări de tensiune și
de suferință psihică în orice mod și prin orice mij-
loace, violența demonstrativă asupra obiectelor și
animalelor, prin amenințări verbale, afișare osten-
tativă a armelor, neglijare, controlul vieții perso-
nale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel,
precum și alte acțiuni cu efect similar;

c) violența fizică - vătămarea corporală ori a
sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de
păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare,
în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mas-
cate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire,
intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect similar;

d) violența sexuală - agresiune sexuală, impu-
nere de acte degradante, hărțuire, intimidare, mani-
pulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații
sexuale fortațe, viol conjugal;

e) violența economică - interzicerea activității
profesionale, privare de mijloace economice, inclu-
siv lipsire de mijloace de existență primară, cum ar
fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate,
acțiunea de sustragere intenționată a bunurilor per-
soanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și
dispune de bunurile comune, control inechitabil
asupra bunurilor și resurselor comune, refuzul de a
susține familia, impunerea de munci grele și nocive
în detrimentul sănătății, inclusiv unui membru de
familie minor, precum și alte acțiuni cu efect simi-
lar;

f) violența socială - impunerea izolării persoanei
de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea
frecventării instituției de învățământ, impunerea
izolării prin detenție, inclusiv în locuința familială,
privare intenționată de acces la informație, precum
și alte acțiuni cu efect similar;

g) violența spirituală - subestimarea sau dimi-
nuarea importanței satisfacerii necesităților moral-
spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare,
penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, a ac-
cesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori
religioase, impunerea aderării la credințe și practici
spirituale și religioase inacceptabile, precum și alte
acțiuni cu efect similar sau cu repercusiuni simi-
lare.

Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psi-
hică ori libertate este pusă în pericol printr-un act
de violență din partea unui membru al familiei
poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării
de pericol, să emită un ordin de protecție, prin care
să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai
multe dintre următoarele măsuri – obligații sau
interdicții:

a) evacuarea temporară a agresorului din
locuința familiei, indiferent dacă
acesta este titularul dreptului de
proprietate;

b) reintegrarea victimei și,
după caz, a copiilor, în locuința
familiei;

c) limitarea dreptului de
folosință al agresorului numai
asupra unei părți a locuinței co-
mune atunci când aceasta poate
fi astfel partajată încât agresorul
să nu vină în contact cu victima;

d) obligarea agresorului la
păstrarea unei distanțe minime
determinate față de victimă, față
de copiii acesteia sau față de alte
rude ale acesteia ori față de
reședința, locul de muncă sau
unitatea de învățământ a persoa-
nei protejate;

e) interdicția pentru agresor
de a se deplasa în anumite
localități sau zone determinate

pe care persoana protejată le frecventează ori le vi-
zitează periodic;

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefo-
nic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu vic-
tima;

g) obligarea agresorului de a preda poliției ar-
mele deținute;

h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea
reședinței acestora.

Cererea pentru emiterea ordinului de protecție
este de competența judecătoriei de pe raza terito-
rială în care își are domiciliul sau reședința victima,
iar durata măsurilor dispuse prin ordinul de
protecție se stabilește de judecător, fără a putea
depăși șase luni de la data emiterii ordinului.

Persoanele care sunt victime ale faptelor de
violență domestică vor putea obține un ordin de
protecție mult mai repede, direct de la polițist, po-
trivit  Legii nr. 174/2018 pentru modificarea și com-
pletarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violentei în familie.

Ordinul de protecție provizoriu se emite de către
polițiști care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
constată că există un risc iminent ca viața, integri-
tatea ori libertatea unei persoane să fie puse în pe-
ricol printr-un act de violență domestică, în scopul
diminuării acestui risc”.

Ordinul de protecție provizoriu va fi dat atunci
când polițiștii apreciază că există un risc iminent ca
viața cuiva ori sănătatea sa să fie puse în pericol
printr-un act de violență domestică. Potrivit actului,
ei vor avea mereu un formular de evaluare a riscu-
rilor pe baza căruia vor da sau nu un ordin de
protecție. Dar și dacă apreciază că nu sunt îndepli-
nite condițiile pentru un ordin provizoriu, polițiștii
vor explica potențialei victime că pot să facă o ce-
rere pentru un ordin de protecție obișnuit.

Obligațiile și interdicțiile dispuse împotriva
agresorilor prin ordinele de protecție provizorii
devin obligatorii imediat după emiterea acestora,
fără somație și fără trecerea vreunui termen.

Șeful Postului de Poliție 
Becicherecu Mic

Agent șef adjunct de poliție Alin CÎRNARIU

VViioolleennțțaa îînn ffaammiilliiee

Retim Ecologic Service SA derulează
o primă campanie de colectare a
deșeurilor voluminoase din zona 1
Timiș. 

Cetățenii din Becicherecu Mic vor

putea depune, în ziua de 23 februarie,
la capătul străzii Dimitrie Țichindeal,
următoarele deșeuri: piese de mobilier,
saltele, covoare, obiecte mari de
folosință îndelungată, altele decât

deșeurile electrice și electrocasnice.

ATENȚIE! Nu se colectează electrice
și electrocasnice (televizoare, mașini de
spălat, frigidere, computere etc.).

Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase
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Simpozionul Național „Dimitrie
Țichindeal” și ziua de 9 mai

Ziua de 9 mai 2018 a fost una specială la Beciche-
recu Mic. Autoritățile locale, împreună cu Școala
Gimnazială „Dimitrie Țichindeal”, au organizat a
zecea ediție a Simpozionului Național „Dimitrie
Țichindeal - trecut, prezent și viitor”, desfășurat sub
semnul Centenarului Marii Uniri. 

Ediția a zecea a Simpozionului Național „Dimitrie
Țichindeal - trecut, prezent și viitor” s-a desfășurat
pe platoul din fața școlii care poartă numele marelui
cărturar, preot și dascăl născut în Becicherecu Mic.
După intonarea imnului de stat al României a fost ofi-
ciată o slujbă religioasă de către preotul Ioan Jurji,
parohul Bisericii Ortodoxe Române din Becicherecu
Mic. 

Au fost prezenți Raimond-Ovidiu Rusu, primarul
comunei, Adrian-Silviu Gherasim, viceprimar, Alin
Cîrnariu, șeful Postului de Poliție, Delia Cian, direc-
toarea Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal”, con-
silieri locali.

Apoi, elevii din clasele a III-a și a IV-a, îndrumați
de către învățătoarele Carmen Tărău-Pop și Camelia
Tărău-Pop, au prezentat un montaj de versuri, intitulat
„Nu uita că ești român”.

Elevii Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal” au
mai prezentat și suite de dansuri populare din diferite
regiuni ale țării.

La finalul Simpozionului, Raimond-Ovidiu Rusu,
primarul comunei Becicherecu Mic, i-a premiat pe
elevii cu merite deosebite la învățătură.

Apoi, ca în fiecare an, la Becicherecu Mic a fost
celebrată ziua de 9 mai, cu cele trei semnificații ale
sale: citirea, în fața Adunării Deputaților, a Declarației
de Independență, de către Mihail Kogălniceanu, în
anul 1877, victoria aliaților în cel de-Al Doilea Răz-
boi Mondial și Ziua Europei.

Sărbătorirea zilei de 9 mai a fost întregită de
prezența în comună a detașamentului de muzică mi-
litară al Brigăzii 18 cercetare și supraveghere „Dece-
bal”, a detașamentului de onoare, dar și a căpitanului
Sorin Staicu, comandantul comenduirii Garnizoanei
Timișoara.

Ruga sârbească, prilej de bucurie 
la Becicherecu Mic

În ziua de 22 mai 2018, la Becicherecu Mic a fost
mare sărbătoare. Comunitatea sârbă din localitate a
celebrat Hramul bisericii, sărbătorind Ruga. Eveni-
mentul a început dimineața, cu Sfânta Liturghie, la
care a slujit părintele protopop al Timișoarei, Brani-
slav Stancovici, alți opt preoți oaspeți și părintele
Milan Miocovici, parohul Bisericii Ortodoxe Sârbe
din Becicherecu Mic. La finalul slujbei, s-a înconjurat
biserica, cu litia și cele patru Evanghelii. Oaspeți ai
evenimentului au fost componenții corului bisericii

„Sfântul Teodor” din Vârșeț, care au dat răspunsurile
în cadrul slujbelor religioase.

După-amiaza, la ora 17, a avut loc Vecernia, ur-
mată de tradiționala tăiere a colacului. Nașii Rugii de
anul acesta au fost Marko Brankov și Nada Nicolin.
La slujba Vecerniei a participat și Raimond-Ovidiu
Rusu, primarul comunei. Muzica a fost asigurată de
artiști din Vârșeț, formația lui Aca Cirkovic, și din
Timișoara. În fața Bisericii Ortodoxe Sârbe, după
slujbă, s-a desfășurat o agapă frățească, după care un
scurt program coregrafic susținut de ansamblurile
„Sveti Nikola” și „Izvorașul”. Apoi a început balul
Rugii, la care au luat parte foarte mulți dintre locui-
torii comunei Becicherecu Mic.

La reușita evenimentului și-au adus contribuția și
autoritățile locale - Primăria și Consiliul Local Beci-
cherecu Mic.

Sezon istoric pentru Fortuna 
Becicherecu Mic

Echipa de fotbal ACS Fortuna Becicherecu Mic a
traversat un sezon istoric în ediția 2017-2018 a cam-
pionatului, încheiat prin atribuirea cupei și medaliilor
campioanei Seriei I a Campionatului Județean de Fot-
bal Timiș. Dacă în ceea ce privește promovarea în
Liga a IV-a, datele problemei erau cunoscute înainte
de finalul turului de campionat, în schimb marea sur-
priză au produs-o fotbaliștii antrenați de Vasile Luță
în Cupa României, faza județeană, pe care au reușit
să o câștige. A fost nevoie de lovituri de la 11 metri,
capitol la care Fortuna a avut câștig de cauză în fața
vicecampioanei Ligii a IV-a: ACS Fortuna Beciche-
recu Mic – CS Timişul Şag 7-6, 2-2 (1-1, 1-1), 5-4
după executarea loviturilor de departajare.

Prim sezon onorabil pentru Fortuna 
în elita fotbalului feminin

Echipa ACS Fortuna Becicherecu Mic a încheiat
pe poziția a opta la prima sa participare în elita fot-
balului feminin românesc. Fetele antrenate de Florin
Pădurean au reușit șase victorii și două rezultate de
egalitate în cele 18 partide disputate în sezonul 2017-
2018 al Ligii I.

Rugă românească, în anul Centenarului
Ruga românească de la Becicherecu Mic a stat,

anul trecut, sub semnul Centenarului Unirii de la
1918. Timp de două zile, în 14 și 15 august, locuitorii
comunei au petrecut așa cum se cuvine de Hramul 
Bisericii Ortodoxe Române.  Au fost organizate o
serie de manifestări intrate deja în tradiția locului,
cum ar fi competițiile sportive, mai precis Cupa Rugii
la pescuit sportiv și Cupa Rugii la minifotbal.

Evenimentele prilejuite de Hramul Bisericii Orto-

doxe Române din Becicherecu Mic au debutat în
seara zilei de 14 august. Locuitorilor din comună și
oaspeților acestora le-a fost oferit un spectacol de mu-
zică populară susținut de Ioan Dragomir și Andreea
Voica, acompaniați de formația condusă de Deian 
Galetin.

A doua zi seara, pe scenă au urcat Tinu Vereșezan
și Roberta Selagea, care au fost acompaniați de
formația Tinu Vereșezan. Seara, la ora 23,
participanții au putut admira un spectaculos foc de 
artificii, cel mai frumos din Banat.

Investiție de 120.000 de euro din 
bugetul local pentru extinderea Primăriei

Autoritățile locale din comuna Becicherecu Mic au
alocat aproximativ 120.000 de euro pentru schimba-
rea totală a curții Primăriei. Astfel, vechile anexe au
dispărut, locul lor fiind luat de construcții moderne
și, lucrul cel mai important, funcționale. Aici s-a ame-
najat un garaj pentru mașinile de pompieri ale Servi-
ciului Voluntar pentru Situații de Urgență, un spațiu
pentru parcarea tractorului și buldoexcavatorului și
se vor amenaja spații pentru o nouă sală de ședințe a
Consiliului Local și o arhivă.

Apariție editorială aparte, în anul 
Centenarului - Lazăr Pomorișaț, 

„Stemele județelor, România Mare, 1926”
Pentru a marca anul Centenarului Marii Uniri de

la 1918, Lazăr Pomorișaț a lucrat, timp de 12 ani, la
un studiu privind stemele județelor României din anul
1926, când s-a aplicat Legea Administrativă. „Ste-
mele județelor, România Mare, 1926” este o lucrare
deosebit de interesantă, care a văzut lumina tiparului
cu sprijinul lui Raimond-Ovidiu Rusu, primarul co-
munei Becicherecu Mic.

Extinderea și modernizarea sistemului
de alimentare cu apă potabilă

Comuna Becicherecu Mic a accesat, prin Progra-
mul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2, un
proiect privind alimentarea cu apă potabilă a gospo-

RReettrroossppeeccttiivvaa aannuulluuii 22001188



5
dăriilor, a cărui valoare este în jur de opt milioane de
lei. „De asemenea, ne spune Raimond-Ovidiu Rusu,
primarul comunei Becicherecu Mic, în cadrul proiec-
tului este prevăzută și realizarea unei stații de tratare
și pompare a apei. În toată localitatea va fi introdusă
o rețea nouă de conducte, se vor face extinderile ne-
cesare ale sistemului de alimentare atât în zonele noi,
cât și pe străzile în care conductele sunt subdimen-
sionate (adică sunt prea subțiri și nu fac față volumu-
lui de apă). Prin acest proiect ne-am propus să
rezolvăm două probleme cu care se confruntă
cetățenii, din acest punct de vedere. Acolo unde con-
ductele sunt subdimensionate și realizate din material
care nu suportă presiunea foarte mare de pompare,
acestea vor fi înlocuite. De asemenea, vom introduce
un sistem nou de hidranți în toată localitatea și racor-
duri până în fața caselor, cu cămine de vizitare și con-
toare noi cu autocitire. Practic, tot sistemul va fi
refăcut pentru a fi unul performant”.

Concret, datele tehnico-economice referitoare la
proiectul de extindere și modernizare a sistemului de
alimentare cu apă arată astfel: valoare totală
investiție: 7.748.220,30 lei TVA inclus, din care
7.440.693,27 lei TVA inclus finanțare de la bugetul
de stat și 307.527,03 lei TVA inclus de la bugetul
local; lungime totală rețea: 44.565 metri liniari - con-
ductă Pehd cu acoperire protectivă PP Dn 90 - 160
mm; 1.100 cămine de branșament PVC Dn 400 mm;
două rezervoare de apă potabilă de 400 metri cubi; un
grup de pompare 2+1 RQ cu o capacitate de 35 
l/secundă; 140 de hidranți exteriori; 3 containere 
administrative; un foraj nou la 160 m; un generator
de curent.

Noi proiecte de investiții în comuna 
Becicherecu Mic

Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic au în-
ceput, în toamna trecută, câteva investiții cu impact
major asupra comunității.

1. Capelă și sală de comemorare pe strada Biserica
Românească colț cu strada Oarbă, vizavi de Biserica
Ortodoxă Română.

Acest proiect a început să prindă contur în urma
achiziționării, în luna octombrie, de către Primăria
Becicherecu Mic, a amplasamentului și imobilului
aparținând familiei Oprin. 

Acesta va intra în perioada imediată în faza de de-
molare, iar apoi se va proiecta o capelă pentru toate
cultele, pe care o dorim funcțională până în vara anu-
lui viitor. Ulterior, ne dorim ca pe acest amplasament
să amenajăm și o sală în care să se organizeze pomeni
și parastase.

2. Parc central pe strada Gării, în spatele Bibliotecii
Comunale.

Acest proiect a început în luna octombrie, prin pro-
iectarea și execuția împrejmuirilor. În paralel, se lu-
crează la proiectul propriu-zis al parcului, proiect în
valoare de 90.000 de euro, finanțat prin GAL Sânni-
colau Mare. Parcul va fi amenajat atât pentru cei mici,
cât și pentru tineri, maturi și vârstnici, care vor avea
locuri special amenajate.

3. Electrificarea cartierului din PUZ-ul de nord-
vest.

S-a depus documentația la Enel pentru electrifica-
rea cartierului în care sunt locuințele pentru tineri.
Așteptăm soluția Enel și costurile aferente, pentru a
putea bugeta acest proiect la începutul anului viitor,
iar apoi să-l punem în practică.

Încă două străzi asfaltate
În comuna Becicherecu Mic, toamna anului trecut,

s-au derulat lucrări de asfaltare pe încă două străzi.
Este vorba despre străzile Trandafirilor și Preot Lazăr

Babeu (parțial), situate chiar la intrarea în localitate.
Prima dintre ele este deja asfaltată, lucrările fiind

foarte avansate și la cea de-a doua. Aici urmează să
fie refăcute șanțurile și podețele, în perioada urmă-
toare, pentru ca lucrarea să fie conformă cu proiectul
inițial. La fel se va întâmpla și pe celelalte 14 străzi
deja asfaltate.

S-a pavat curtea Bisericii Ortodoxe 
Române

Curtea Bisericii Ortodoxe Române cu Hramul
Adormirea Maicii Domnului are o nouă înfățișare. 

„Cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local,
aceasta a fost pavată, lucrarea fiind una deosebită și
din punct de vedere estetic. Astfel, pavajul din piatră
intră într-o foarte bună consonanță cu lăcașul de cult”,
ne-a spus Adrian-Silviu Gherasim, viceprimarul 
comunei.

Kirchweichul, sărbătoarea Bisericii 
Romano-Catolice din Becicherecu Mic

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.

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 s-a derulat, în perioada
1-16 decembrie, pe platoul din centrul localității. Pe
durata desfăşurării evenimentului, Consiliul Local
Becicherecu Mic a pus la dispoziţia comercianţilor,
cu titlu gratuit, o suprafaţă utilă de 10 mp teren apar-
ţinând domeniului public al comunei şi căsuţe neuti-
late, în limita numărului disponibil.

Sărbătoarea Centenarului
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 Mioco-
vici, parohul Bisericii Ortodoxe Sârbe.

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 exemplare
din albumul „Stemele județelor, România Mare,
1926”, rod al muncii lui Lazăr Pomorișaț.

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 vic-
torii și trei rezultate de egalitate, echipa din Beciche-
recu Mic a acumulat 39 de puncte, de două ori mai
multe decât principala urmăritoare, Unirea Tomnatic.

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 pri-
mei 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, sufe-
rind 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 go-
laveraj mai slab cu două goluri.

Anton BORBELY
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30. Stema judeţului Ialomiţa

Judeţ în Muntenia, capitala Călăraşi, suprafaţa
7.095 kmp, 259.957 locuitori (1915), are 8 plăşi, 3
comune urbane, 138 rurale (1926), ţine de circum-
scripţia Curţii de Apel din Bucureşti, are 12 şcoli pri-
mare urbane şi 203 rurale (1929), are 60 cooperative
de aprovizionare şi consum cu cap. 3.954.900 lei
(1925), are 162 biserici, ţine de eparhia Episcopiei
din Constanţa.

Călăraşi, oraş capitala judeţului Ialomiţa, pe malul
stâng al braţului Borcea, 13.162 locuitori (1915), are
4 biserici ortodoxe şi 2 sinagogi, are liceul „Ştirbei
Vodă“ (1884), şcoală secundară de fete, 2 şcoli nor-
male, 1 şcoală de meserii, şcoli primare, staţie CF ter-
minală pe linie laterală care pleacă de la Ciulniţă.
Numele vine de la vechii ostaşi călăraşi. Este capitala
judeţului de la 1832. În 1852 i s-a dat numele de Ştir-
beiu, (după domnitorul de atunci) pe care l-a păstrat
până în 1881. Lac aproape de oraş cu acelaşi nume.

31. Stema judeţului Iaşi

Judeţ în Moldova, capitala Iaşi, 3.227 kmp,
221.920 locuitori (1915), 5 plăşi, 2 comune urbane,
77 rurale (1926), ţine de circumscripţia Curţii de Apel
din Iaşi, are 25 şcoli primare urbane şi 255 rurale
(1929), 76 cooperative de aprovizionare şi consum cu
capital 3.913.869 lei şi 15 cooperative pentru exploa-
tare de păduri cu capital 601.711 lei (1925), are 212
biserici ortodoxe şi 2 mănăstiri, ţine de eparhia Mol-
dovei şi Sucevei.

Iaşi, municipiu, capitala judeţului Iaşi, 185.000 lo-
cuitori, staţie CF centru mai multor linii: spre Paşcani,

Hârlău, Dorohoiu, Vaslui, Chişinău. Poziţie frumoasă,
aşezat în amfiteatru, ajunge la 318 m altitudine. Are
45 biserici ortodoxe, 2 catolice, 1 luterană, 1 arme-
nească, 1 lipovenească, 1 templu israelit şi 2 sinagogi.

Dintre biserici, notăm: „Sf. Nicolae“, zidită de Şte-
fan cel Mare (1491), restaurată sub domnia Regelui
Carol şi sfinţită din nou în 1904; Mitropolia zidită în
timpul mitropolitului Veniamin şi terminată în 1887,
fosta mănăstire „Dancul“, zidită de Petru Rareş, 1541;
fosta mănăstire „Sf. Sava“ din secolul al XVII-lea,
fosta mănăstire „Barnovschi“, zidită de Miron Bar-
novschi (1627), biserica „Sf. Ioan“ zidită de Vasile
Lupu (1635), biserica „Sf. Trei Ierarhi“, zidită de Va-
sile Lupu (1639), restaurată şi sfinţită în 1904, mă-
năstirea „Galia“, zidită de Vasile Lupu (1640), fosta
mănăstire „Sf. Spiridon“ în curtea căreia e spitalul şi
administraţia aşezămintelor care ţin de ea; Universi-
tatea înfiinţată în 1860 are facultate de drept, litere,
ştiinţe, medicină, tot de ea ţine Facultatea de Teologie
din Chişinău. În oraşul Iaşi sunt 3 licee, 2 gimnazii, 1
şcoală secundară de fete, 1 şcoală normală de băieţi
şi 2 şcoli normale de fete, 2 şcoli profesionale de fete,
5 şcoli comerciale, 3 şcoli de meserii din care una su-
perioară; 31 şcoli primare şi 7 grădinițe de copii, un
seminar teologic, „Veniamin Costache“, conservator
de artă dramatică şi muzică, şcoală de bele arte (pe
cale de dispariţie – Arte frumoase) şi multe şcoli par-
ticulare. Nu se ştie data întemeierii oraşului. El devine
capitala Moldovei în 1565 prin aşezarea lui Alexan-
dru Lăpuşneanu. A suferit în cursul timpului multe ja-
furi şi năvăliri duşmane, multe incendii. De la 1862 a
rămas numai capitala de judeţ. Aici au apărut multe
ziare şi reviste însemnate: „Albina românească”
(1829), „Dacia literară” a lui Kogălniceanu (1840),
„Propăşirea“ (1844) fondată de moldoveni şi mun-
teni, „România literară“ a lui Vasile Alecsandri
(1855), „Convorbiri literare“ a cercului „Junimea“
(1867), „Contemporanul“ a socialiştilor (1881),
„Viaţa românească“ (1906), Revista ştiinţifică „V.
Adamachi“ şi altele.

32. Stema judeţului Ilfov

Judeţ în Muntenia, capitala Bucureşti, 5.176 kmp,
710.792 locuitori (1915), 10 plăşi, 2 comune urbane,
10 suburbane, 123 rurale (1926) ţine de circumscrip-
ţia Curţii de Apel din Bucureşti, are 1 şcoală primară
urbană afară de Bucureşti (care are 103 şcoli) şi 248
rurale (1929), 49 cooperative de aprovizionare şi con-
sum, cu capital 4.638.581 lei şi 5 cooperative pentru
exploatare de păduri cu capital 1.771.000 lei (1925),
are 400 biserici ortodoxe şi 6 mănăstiri, ţine de epar-
hia Mitropoliei din Bucureşti.

Bucureşti, comună urbană, după legea de azi, mu-
nicipiu, capitala judeţului Ilfov şi capitala României,
pe ambele maluri ale Dâmboviţei, 347.933 locuitori
în 1915, 622.661 în 1930 (cu comune suburbane). Are
un teatru de stat şi mai multe particulare; sunt peste
110 biserici. Nu se ştie când s-a întemeiat oraşul, dar
numele se găseşte într-un document al lui Mircea cel
Mare din 1401. În actele secolelor trecute i se zice
mai des Cetatea Dâmboviţei. În 1473 cade în mâna
lui Ştefan cel Mare. 

Probabil la finele secolului al XV-lea, devine capi-
tala ţării, dar dezvoltare mai mare ia de la Mircea Cio-
banul (1546), când se clădeşte Curtea Domnească.
Mihaiu Viteazul face un palat şi o biserică (localul de
azi al Arhivelor Statului). 

A fost ruinat de turci după luptele de la Călugăreni;
a suferit focuri (1715, 1718, 1730, 1799, 1847); cu-
tremure (1718, 1802, 1829); a fost bântuit de ciumă
(1719, 1812) şi holeră. În secolele al XVII-lea şi al
XVIII-lea s-au clădit multe case boiereşti şi biserici; 

în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea a devenit
centru comercial în legătură cu Braşovul şi cu Orien-
tul. A fost de multe ori ocupat de armate străine: în
1774 de ruşi, în 1789 de austrieci, în 1806 tot de ruşi,
în 1821 de zavera (nume dat de români mişcării din
1821 pe care grecii o numeau eteria); în 1828-1834
de ruşi, 1916-1918 de germani. După unirea Princi-
patelor a devenit capitala României. Aici s-a încheiat
în 1812 pacea între ruşi şi turci, prin care ni s-a răpit
Basarabia, în 1914 congresul pentru pace din Balcani.

33. Stema judeţului Ismail

Judeţ în Basarabia, capitala Ismail, 4.212 kmp,
228.878 locuitori (1922) are 6 plăşi, 5 comune ur-
bane, 55 rurale (1926), ţine de circumscripţia Curţii
de Apel din Galaţi; 51 şcoli primare urbane şi 66 ru-
rale, 62 grădinițe de copii, 23 cooperative de aprovi-
zionare şi consum cu capital 2.393.000 lei (1925) ţine
de eparhia Cetatea Albă – Ismail.

Ismail, pe malul stâng al braţului Chiliei, 50.000
locuitori; reşedinţa Episcopiei Cetatea Albă şi Ismail.
Are şcoală normală de băieţi, gimnaziu şi liceu de bă-
ieţi, liceu de fete, 2 şcoli comerciale şi şcoală de me-
serii cum şi mai multe şcoale primare. Nu se ştie când
s-a fondat. 

Cetatea probabil au ridicat-o genovezii. A fost în
secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-
lea ocupat de ruşi, apoi cedat turcilor în mai multe
rânduri; după tratatul din 1856 s-a înapoiat Moldovei.
Aici s-a aşezat scaunul Episcopiei Dunării de Jos în
1864, trecut după 1878 la Galaţi.

Apariție editorială aparte, în anul Centenarului - Lazăr
Pomorișaț, „Stemele județelor, România Mare, 1926” (5)
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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
ianuarie-februarie

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

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

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

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

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

Semnătura

În ultima vreme au plecat dintre noi
Husaru Gheorghe (64 de ani)
Manolea Gheorghe (89 de ani)

Toader Dorel (58 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
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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.

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

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.

Doriți să deveniți AGENT DE SECURITATE?
Adresați-vă la telefon 0727-357.445, prof. Dumitru Prohap.
Este nevoie de următoarele documente:
- copie C.I. (B.I.);
- certificat absolvire 9 clase;
- cazier judiciar;
- adeverință medicală (de la medicul de familie).
Suma necesară: 300 RON.
Pot participa bărbați și femei, cu vârsta cuprinsă între 18-60 de ani.
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Ardeleanul se duce la doctor
deoarece tuşea foarte tare. Doctorul
îl consultă şi îl întreabă cu o voce
gravă:

- Fumaţi?
La care ardeleanul, după câteva

momente de ezitare, răspunde:
- Mai bine aş bea ceva...

Doi ardeleni tăiau lemne, iarna,
frig năprasnic.

- D-apoi, vere, cum de nu ai luat
şapca aia cu urechi?

- De când am avut accidentul, nu o
mai port!

- Ce accident?
- Mi s-a oferit o palincă şi nu am

auzit...

Instructorul de paraşutism:
- După ce săriţi, număraţi până la

50 şi apoi trageţi de inel. Ardelenii să
numere doar până la 3...

BancuriIntegrame: Atletă

Echipa de fotbal ACS Fortuna Becicherecu Mic
continuă seria jocurilor de pregătire. Adversarii pe care
îi aleg Vasile Luță și staful său sunt din eșaloane dife-
rite. După confruntările cu divizionarele secunde din
Timișoara, Fortuna a disputat un joc cu Centrul Naţio-
nal de Pregătire Timişoara. Partida s-a încheiat la ega-
litate, 5-5, după ce ACS Fortuna Becicherecu Mic a
condus la pauză cu 5-2.

Chiar dacă a fost doar o partidă de verificare, s-a ri-
dicat la nivelul unora cu caracter oficial, fiind plăcută
ochiului, cu atât mai frumoasă dat fiind numeroasele
goluri marcate. Și cu un plus pentru elevii lui Cristian
Petcu şi Ionuţ Vucea, care au avut privilegiul de a-l fo-
losi în teren pe parcursul celor 45 de minute din mita-
nul secund pe Steliano Filip, prezent la Timişoara şi
dornic de a se pregăti cu junii de la CNP.

Primul sfert de oră a coincis cu vijelia iscată de For-
tuna contra celor de CNP, care au încasat rapid trei go-
luri, din partea lui Radu Zoran în minutele 2 și 15 și a
lui Ifeany Anagor, în minutul 10. În plus, transversala
lui Szalkai, direct din lovitură de colţ. Însă, în minutul
36, Robert Szalkai avea să pună punctul pe i, de
această dată chiar marcând direct din corner. El ridica
scorul la 0-4…

Apoi, în minutul 40, Adrian Gîdea a şutat din lovi-
tură liberă de la 18 metri iar portarul Culda a respins
mingea în faţă, unde, pe fază, Adrian Lazăr a marcat
din apropiere. Ca apoi CNP să beneficieze de o lovi-
tură de la 11 metri, transformată de Şimăndan, 2-4 în
urma unor faze fixe.

Scorul la pauză era însă… fixat de Andrei Hodiş, în
minutul 45… 2-5.

După pauză, ambii antrenori au schimbat aproape
complet formațiile, iar junii lui Cristi Petcu au dominat
clar şi au reuşit chiar să egaleze la cinci, grație goluri-
lor lui Denis Giurgiu, în minutul 55, Steliano Filip în
minutul 73 şi Valentin Firca (min. 80). 

Fortuna Becicherecu Mic: Culda – Vîrşog, Păscă-
leanu, Marius Toma, Negruţ, Zurbagiu, Filimon,
Hodiş, Zoran Radu, Anagor, Szalkai.

Antrenor: Vasile Luţă.
Au mai intrat: Miheţ, Oneţ, Iacob, Terec, Ierima, Pe-

carov, Croitoru și Dan Roman.  
Pe bancă: Costoaie şi Adrian Neagoie.
Vasile Luţă (antrenor principal Fortuna) a declarat

după meci: „Important este că a fost un meci frumos.
Pentru mine nu contează rezultatul, sunt mulţumit că
am rulat tot efectivul pe care îl aveam la dispoziţie şi
nu s-a accidentat nici un jucător. Jocul a fost dinamic,
cu multe goluri, s-a văzut experienţa lui Steliano Filip,
care a făcut diferenţa, se vede că este un fotbalist, plus
a marcat şi un gol superb”.

Un alt joc amical a fost cel cu formația CS Univer-
sitatea de Vest din Timişoara, care activează în Cam-
pionatul Municipal. 

A fost un meci în care echipa lui Vasile Luță a mar-
cat din nou cinci goluri, de data aceasta încasând doar
două goluri. Scorul final a fost de 5-2 pentru Fortuna.
Au marcat: Emanuel Pătraşcu (min. 31) și Patrick Niță
(min. 55), respectiv pentru învingători Dan Roman
(min. 45), Brian Filimon (min. 50), Costel Zurbagiu
(min. 76), Dragoş Croitoru (min. 81) şi Adrian Negruţ
(min. 86).

A. BORBELY

Noi jocuri amicale pentru 
ACS Fortuna Becicherecu Mic

Memorii fenomenale
• O lucrare cu titlul „Analele memoriilor

fantastice” se ocupă de ceea ce se numeşte
hxipermnezie - memoria de excepţie a unor
oameni.

• Giovanni Pico della Mirandola, eruditul
renascentist italian, era capabil, la vârsta de
cinci ani, să repete în sens invers o poezie de
o sută de versuri, auzită doar o singură dată. 

• Wolfgang Amadeus Mozart reproducea, la
o vârstă fragedă, partiturile şi orchestraţia tu-
turor rolurilor unei opere ascultate doar o sin-
gură dată.

• Cardinalul italian Giuseppe Caspar Mez-
zofanti ştia 114 limbi şi 73 de dialecte, iar în
53 dintre limbi se exprima atât de fluent încât
nu putea fi deosebit de vorbitorii nativi, ca
pronunţie, accent şi corectitudine.

• Alfredo Tombletti, un lingvist italian, cunoş -
tea la perfecție 50 de limbi şi tot atâtea dialec te.

• Scriitorul francez François Rabelais cita
din memorie orice pasaj din cărţile aflate în
uriaşa sa bibliotecă, întocmai ca Giordano
Bruno.

• Dramaturgul francez Jean Racine putea 
recita pe de rost tragedii întregi după ce le
citea doar de două-trei ori.

• Filosoful Hippolyte Taine a descris cazul
unei slujnice analfabete care putea recita texte
întregi în latină, greacă, ebraică, fără a înţelege
din ele vreun cuvânt. Ea fusese crescută de un
pastor erudit pe care l-a tot auzit recitând
poeme în aceste limbi iar textele i s-au întipărit
automat în memorie. 

• Un zidar care lucrase la faţada unui edifi-
ciu în stil gotic al Universităţii Yale din S.U.A.
era în măsură ca, în transă hipnotică, să repro-
ducă toate detaliile unui motiv sculptural la
care muncise în urmă cu ani.

• Este menţionat, de asemenea, un băieţel
în vârstă de opt ani care, după slujba religioasă
duminicală, era în stare să repete, cuvânt cu
cuvânt, predica pastorului.

• Rogello, omul cu „creierul miraculos”, cu-
noştea pe de rost toate evenimentele cuprinse
în cele cinci volume din „Istoria Franţei”, de
Guizot, cât şi tot dicţionarul „Petit Larousse”.
Când i se menţiona un fapt istoric, putea spune
imediat la ce pagină se află şi, în plus, repeta
ireproşabil textul.

• Litoreau, socotit a fi „calculatorul mi-
nune”, a învăţat într-o lună o tabelă de loga-
ritmi, repetând doar câteva minute pe zi.

• Fred Baus cunoştea peste 200.000 de date
din istoria universală, funcţionând ca un ade-
vărat calendar. De asemenea, putea conferen-
ţia în 13 limbi.


