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Sărbătoarea Buna Vestire este prăznuită pe 25 mar-
tie. Buna Vestire înseamnă veste bună, anume
înștiințarea Maicii Domnului de către Arhanghelul
Gavriil că Dumnezeu a ales-o ca Fiul Său să se întru-
peze din ea pentru mântuirea neamului omenesc. Este
cea mai importantă veste din istorie, pentru că
vestește că umanitatea nu este pentru moarte.

Cuvântul îngerului nu este vestirea unui fapt îm-
plinit, el doar a înștiințat-o pe Fecioară și a așteptat
credința și învoirea ei. Maica Domnului rămâne ui-
mită în fața cuvintelor rostite de înger, pentru că ceea
ce urma să se petreacă cu ea era mai presus de legea
firii. Din acest motiv întreabă: „Cum va fi aceasta, de
vreme ce eu nu știu de bărbat?”. Însă, după ce îngerul
îi comunică modul zămislirii minunate - „Duhul
Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Prea
Înalt te va umbri” -, Fecioara a grăit: „Iată roaba
Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Luca 1:38).
În acel moment a avut loc zămislirea directă a lui
Hristos prin puterea și lucrarea Preasfântului Duh.
Așadar, venirea la existență a Fiului lui Dumnezeu ca
om are loc numai după obținerea consimțământului
cu totul liber al Sfintei Fecioare.

Având în vedere că zămislirea s-a făcut de la
Duhul Sfânt și nu prin legătură trupească, Maica
Domnului a rămas Fecioară înainte de naștere, în
naștere și după naștere, adevăr exprimat în iconogra-
fie prin cele trei stele pe care iconarul le zugrăvește
întotdeauna pe frunte și pe cei doi umeri ai Fecioa-
rei.

Sfântul Vasile cel Mare spune că „cel purtat în pân-
tece a fost imediat desăvârșit cu trupul și nu a luat
forma după un scurt timp”. Acest lucru înseamnă că
Pruncul din pântecele Fecioarei nu a parcurs etapele
unui făt obișnuit. Membrele trupului Său s-au format
imediat, adică El a fost creat om desăvârșit, dar nu s-
a aflat de îndată la mărimea vârstei de nouă luni, ci a

crescut puțin câte puțin.
Pentru că sărbătoarea Buna Vestire este o sărbă-

toare a întrupării Domnului, această zi este o prăz-
nuire nu doar a Maicii Domnului, ci și a
Mântuitorului Iisus Hristos. Din acest motiv în otpus-
tul acestei sărbători se spune: „Cel ce a binevoit a Se
întrupa pentru mântuirea noastră...”.

Buna Vestire - începutul mântuirii
Mântuirea este un dar de la Dumnezeu, dar fără

participarea omului la acest dar, mântuirea nu este

posibilă. Deci, Dumnezeu nu forțează și nici nu anu-
lează libertatea omului în lucrarea mântuirii. E nevoie
de împreună lucrare. Astfel, nici Întruparea Domnului
nu se petrece fără acordul Fecioarei Maria. Mântuirea
ține de voința lui Dumnezeu de a-l sfinți, dar și de
încuviințarea omului ca el să fie sfințit.

În troparul sărbătorii Bunei Vestiri cântăm: „Astăzi
este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei
din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei se face și
Gavriil harul bine-l vestește. Pentru aceasta și noi,
împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i
strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu
tine!”.

Mărturisim că astăzi este începutul mântuirii pen-
tru că astăzi este începutul Întrupării. Iar Întruparea
aduce unirea celor două firi - dumnezeiască și ome-
nească - în Persoana Fiului, unire pentru veșnicie. În-
truparea Domnului ne descoperă că omul trebuie să
fie unit cu Dumnezeu.

Buna Vestire - unul din cele mai
vechi praznice dedicate Maicii

Domnului
Data acestei sărbători a variat la început. Unii o

sărbătoreau în Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar în
unele Biserici din Apus, cum sunt cele din Spania,
Galia și Milano, Buna Vestire s-a sărbătorit pe 18 de-
cembrie. În Răsărit, data serbării s-a generalizat pe
25 martie, o dată cu stabilirea datei de 25 decembrie
pentru praznicul Nașterii Domnului. În Apus, acest
lucru s-a petrecut abia în secolul al XI-lea.

De Buna Vestire avem dezlegare la pește. Această
dezlegare este acordată pentru orice zi a săptămânii,
chiar și atunci când Buna Vestire ar fi prăznuită într-
o zi de miercuri sau vineri.

BBuunnaa VVeessttiirree,, cceeaa mmaaii iimmppoorrttaannttăă vveessttee ddiinn iissttoorriiee

La începutul Primului Război Mondial, pe vâr-
ful unui munte, se afla cea mai temută închisoare.
Nimeni nu reuşise să evadeze vreodată de acolo.
În general, cei trimişi aici erau fie condamnaţi la
moarte pentru crime sau jafuri deosebit de grave,
fie ispăşeau o pedeapsă foarte mare. 

Deşi era atât de bine păzită, într-o seară un cri-
minal a scăpat. Toată noaptea gardienii l-au hăituit
cu câini, însă, spre dimineaţă, i-au pierdut urma
într-o pădure.

Fugarul, obosit după atâta goană, a văzut într-o
poiană, o luminiţă la fereastra unei case. Desigur
că acolo putea găsi ceva de mâncare şi haine. Cu
disperare, a năvălit în odaia mică, unde o imagine
cu totul neaşteptată îl ţintui în loc: o tânără femeie
plângea lângă un copilaş micuţ, care, de asemenea,
scâncea. 

Pe masa goală, un rest de lumânare lăsa în mica
încăpere o lumină slabă, în care se vedea, totuşi,
chipul palid şi slăbit al femeii.

Parcă trezit dintr-un coşmar, evadatul o îndemnă
pe tânăra mamă să nu se sperie, se aşeză alături şi
o întrebă ce probleme o fac atât de nefericită.
Aceasta, printre lacrimi, i-a răspuns că soţul ei a
murit pe front, că nu mai are nici un ban şi că, de
foame şi frig, copilaşul s-a îmbolnăvit.

– Lasă femeie, îi spuse puşcăriaşul, o să te ajut
eu.

– Nu vreau să furi pentru mine şi nici să sufere
cineva nu doresc.

– Nu-ţi face griji, nu va suferi nimeni! – i-a răs-
puns omul şi a luat-o pe femeie cu el. Când au
ajuns împreună în faţa poliţiei, aceasta l-a întrebat
mirată:

– Ce faci ?
– Lasă, ţi-am spus că n-o să sufere nimeni.

Vino!
Intrând cu ea în clădirea poliţiei, omul s-a pre-

dat, iar când şeful poliţiei a venit să vadă cu ochii

lui dacă periculosul puşcăriaş este, în sfârşit, prins,
acesta îi spuse:

– Femeia aceasta m-a găsit în casa ei, când în-
cercam să fur câte ceva şi m-a adus aici. Dă-i re-
compensa pusă pe capul meu, o merită!

Cu lacrimi de recunoştinţă în ochi, femeia n-a
mai spus nimic. Era o recompensă foarte mare, de-
oarece puţini credeau că cineva l-ar putea prinde
şi preda pe criminal. 

Bucuros că îl avea acum prizonier, şeful poliţiei
a plătit imediat femeii suma enormă, după care l-
a trimis pe fugar înapoi la închisoare, sub pază
strictă.

După câteva zile, femeia, cerând o audienţă la
directorul puşcăriei, i-a povestit acestuia totul, aşa
cum se întâmplase cu adevărat. 

Uimit de bunătatea deţinutului său, cu ocazia
Sfântului Crăciun ce se apropia, directorul l-a gra-
ţiat, căci era obiceiul ca, o dată pe an, să fie eliberat
puşcăriaşul care s-a purtat cel mai bine. 

Timpul a dovedit că omul acela se schimbase cu
adevărat, căci niciodată nu a mai făcut ceva rău.

Oamenii trebuie să se ajute unii pe alţii. Nu te
ajuţi pe tine decât ajutându-i pe ceilalţi. Dumne-
zeu vede cu ce preţ cauţi binele altora şi nu pe al
tău. 

Dacă un asemenea om – cu lanţuri la mâini şi
la picioare, obosit şi dornic de libertate, ce nu
ducea cu sine decât o groază de păcate – a putut
să o ajute pe femeia aceea, cu atât mai mult noi
îi putem ajuta pe cei din jurul nostru. 

Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea ocazii de
a face bine, fiindcă binele îl putem face cu sigu-
ranţă. 

Şi nu e zi, fără să nu se ivească un asemenea
prilej. Nu trebuie decât să-l vedem.

„Nu dărui celorlalţi după cum merită, ci după
cum au nevoie” (Sfântul Ioan de Kronstadt).

CCrriimmiinnaalluull sscchhiimmbbaatt Răsplata bunătăţii 
Un om, trecând pe o stradă, a văzut în faţa unei bi-

serici un bătrân sărman, cerşetor, ce trăia din miloste-
nia credincioşilor. De bătrân, s-a apropiat o fetiţă care
i-a întins câţiva bănuţi. Impresionat de gestul ei, tre-
cătorul a întrebat-o pe copilă:

– Spune-mi, de ce i-ai dat bătrânului bănuţii tăi?
– Ştiţi, domnule, tatăl meu a murit, iar mama, deşi

munceşte mult, nu prea are bani, aşa că o ducem destul
de greu. Dar aseară mama mi-a spus că, atunci când
faci un bine, Dumnezeu te răsplăteşte negreşit. Aşa că
azi, am luat bănuţii aceştia pe care eu i-am strâns şi i-
am dat bătrânului din faţa bisericii. El are, cu sigu-
ranţă, mai multă nevoie de ei. Iar Dumnezeu, fiindcă
am făcut un bine, se va îndura şi de mine.

Cucerit de bunătatea fetei, omul a întrebat-o ce îşi
doreşte ea cel mai mult.

– O, a spus fata, aş vrea un cojocel, că vine iarna şi
va fi foarte frig. Anul trecut am răcit rău de tot, fiindcă
nu am umblat bine îmbrăcată, dar Dumnezeu mi-a aju-
tat şi m-a însănătoşit. Mama a vrut să-mi cumpere un
cojocel, dar e tare scump şi nu se poate.

– E, uite că se poate, i-a mai spus omul. Vino cu
mine!

Ajunşi în faţa unui magazin mare, ce se afla peste
drum, omul i-a cumpărat fetei un cojocel călduros şi
tare frumos. Fetiţa nu ştia cum să-i mai mulţumească
străinului ce se îndurase de ea.

– Vezi, i-a mai spus omul, mama ta a avut dreptate.
Dumnezeu totdeauna te răsplăteşte pentru binele făcut.
Tu l-ai ajutat pe bătrân, iar Domnul mi-a dat mie oca-
zia să te întâlnesc tocmai în acel ceas. Eu te-am ajutat
acum pe tine, şi, fii sigură, Dumnezeu îmi va ajuta şi
mie mai târziu, fiindcă atunci când ne ajutăm unii pe
ceilalţi, şi Dumnezeu ne ajută pe noi.

Cu cât suntem mai buni şi avem mai multă grijă
unul de altul, cu atât Dumnezeu ne vede credinţa şi
ne fereşte de rele.

„Fiecare din noi e ajutat de celălalt în mod provi-
denţial” (Sfântul Marcu Ascetul).
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Hotărârea nr. 11 din 25 febr uarie 2019
privind aprobarea modificării statului de funcţii a

aparatului de specialitate al primarului comunei 
Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 12 din 25 febr uarie 2019
privind modificarea condițiilor de transfer a capaci-

tăţilor energetice recepţionate conform proiectului
„Extindere reţea pentru alimentare cu energie electrică
PUZ – zona de locuinţe Becicherecu Mic str. Bujorului,
Liliacului şi Lacului, jud. Timiş” către E-Distribuţie
Banat;

Hotărârea nr. 13 din 25 febr uarie 2019
privind stabilirea categoriilor de persoane care 

beneficiază de gratuităţi sau reduceri la plata transpor-
tului şi aprobarea tarifelor aplicabile pe ruta M44 
Timişoara – Becicherecu Mic – Dudeștii Noi şi retur
pentru anul 2019;

Hotărârea nr. 14 din 25 febr uarie 2019
privind aprobarea vânzării terenului intravilan în-

scris în CF nr. 401969, nr. cad. 401969 Becicherecu Mic,
cu suprafaţa de 497 mp, către domnul Glujdea Nelu,
pentru preţul total de 16.500 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 15 din 25 febr uarie 2019
privind aprobarea vânzării terenului intravilan în-

scris în CF nr. 402459, nr. cad. 3743/3483/42 –
3743/3483/49/1/1/2/55 Becicherecu Mic, cu suprafaţa
de 956 mp, către domnul Stanciu Dănilă, pentru preţul
total de 28.643 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 16 din 25 febr uarie 2019
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al

comunei Becicherecu Mic, în valoare de 12.020 lei,
notat asupra terenului înscris în CF nr.  400801, nr. cad.
400801, cu suprafaţa de 500 mp;

Hotărârea nr. 17 din 25 febr uarie 2019
privind aprobarea vânzării terenului intravilan în-

scris în CF nr. 400817, nr. cad. 400817 Becicherecu Mic,
cu suprafaţa de 500 mp, către Keszler Tibor Gabriel,
pentru preţul total de 15.500 lei TVA inclus, achitat in-
tegral;

Hotărârea nr. 18 din 25 febr uarie 2019
privind aprobarea încadrării doamnei Horoba La-

vinia Ionela în funcţia de asistent personal a persoane-
lor cu handicap pentru minorul Horoba David Patric
pe durată nedeterminată;

Hotărârea nr. 19 din 25 febr uarie 2019
privind implementarea proiectului „Realizare Parc

Central în comuna Becicherecu Mic, județul Timiș”;
Hotărârea nr. 20 din 25 febr uarie 2019
privind însuşirea, actualizarea, completarea şi mo-

dificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniu-
lui public al comunei Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 21 din 25 febr uarie 2019
privind înscrierea în Cartea Funciară a clădirii exis-

tentă pe terenul înscris în CF nr. 404365 – domeniul pu-
blic al comunei Becicherecu Mic, în administrarea
Consiliului Local Becicherecu Mic și stabilirea
destinației spațiilor construcției;

Hotărârea nr. 22 din 25 febr uarie 2019
privind aprobarea investiției locale „Construire Ca-

pelă Mortuară și Sală Multifuncțională”;
Hotărârea nr. 23 din 25 febr uarie 2019
privind aprobarea suplimentării finanţării progra-

mului educaţional „Şcoală după Şcoală” organizat de
către Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal” Beci-
cherecu Mic pentru anul şcolar 2018-2019;

Hotărârea nr. 24 din 25 febr uarie 2019
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului

local pe trimestrul IV – anul 2018;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Primăria Becicherecu Mic a or-
ganizat în perioada 18 februarie -
6 martie campania de curățenie
„Un mediu curat, o viață sănă-
toasă. Spune NU gunoaielor!”,
campanie pentru înfrumusețarea
comunei noastre, cu care cetățenii
au fost obișnuiți în fiecare an o
dată cu venirea primăverii. 

Întrucât timpul a permis, această
campanie a fost începută mai de-
vreme și au fost așteptați să parti-
cipe voluntari și cetățenii din
comună, aceștia fiind înștiințați
prin intermediul rețelelor de socia-
lizare.

S-a salubrizat extravilanul
localității pe marginea șoselei, în-
cepând de la linia ferată până la
CROIF, și intravilanul localității,
luându-se stradă cu stradă.

Acțiunea s-a dovedit un real
succes, contorizându-se la final
„doar” 386 de saci de 240 de litri
și o remorcă cauciucuri colectate
de prin șanțurile localității și de pe
marginea drumurilor față de 461
saci în anul 2018, vizibil o
îmbunătățire a situației din anii
trecuți. De exemplu, în anul 2017
s-au adunat peste 500 de saci de
gunoi.

Având în vedere că cele mai
multe gunoaie s-au adunat din fața
localurilor și a unităților comer-
ciale - constând în pet-uri, doze suc, ener-
gizante, pungi semințe -, ar trebui să acționăm
în viitor pentru educarea tinerilor, a elevilor și
a celor care frecventează localurile.

Aceleași tipuri de deșeuri au fost colectate și
din parcuri.

În urma acțiunii s-a constatat, ca și în anii an-
teriori, că circa 70% dintre cetățeni își onorează
obligațiile cetățenești legate de asigurarea
curățeniei, dar mai sunt și excepții. 

Probleme sunt la casele nelocuite și
terenurile părăsite și cu cetățenii care nu se
grăbesc să-și amenajeze spațiile din fața casei,
să decolmateze șanțurile și să adune resturile
menajere.

De lăudat sunt cetățenii care locuiesc pe
Calea Dudeștilor, aproape fără excepție, iar un
exemplu de urmat ar fi și doamna Angela
Morar, de pe strada Fântânii, care, probabil cu
câteva unelte pe care toți le avem în curte și cu
bunăvoința pe care de multe ori mulți nu o
avem, a amenajat exemplar spațiul din fața
casei.

Așa cum aminteam, au fost așteptați să 

participle și cetățenii din comună, iar pe această
cale, pe lângă personalul de la Primăria 
Becicherecu Mic, țin să le mulțumesc doamnei
Irina Manole, doamnei Alina Ungureanu,
domnișoarei Raluca Ferenț, domnului Simion
Cristea, domnului Daniel Cristea, domnului
Emanuel Cucuruzan, domnului Marius 
Viciriuc, domnului Daniel Micle și domnului
Daniel Ungureanu, atât cât timpul le-a permis
și lor să participle la această acțiune.

Paralel cu acțiunea de curățenie s-a făcut și
cea de colectare a crengilor și molozului,
acțiune care se va relua înaintea sărbătorilor de
Paști.

Acțiunile de voluntariat nu trebuie făcute
doar de Primărie. Fiecare dintre noi, în calitate
de cetățeni, putem contribui la păstrarea
curățeniei în localitatea în care trăim.

Acțiunea se va repeta și anul viitor înainte de
Paști, cu speranța că atunci vom aduna mai
puține gunoaie menajere și vom avea alături
mai mulți voluntari.

Adrian-Silviu GHERASIM, 
viceprimarul comunei Becicherecu Mic

CCaammppaanniiee ddee ccuurrăățțeenniiee îînn
ccoommuunnaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Alături de angajații din Primărie s-au aflat și mulți voluntari
din localitate, care au dat dovadă de spirit civic
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Consiliul Local Becicherecu Mic a aprobat, în ul-
tima sa ședință, un proiect de hotărâre privind cuan-
tumul tarifelor aplicabile serviciului public de
transport în comun de pe ruta M44 Timişoara – 
Becicherecu Mic – Dudeştii Noi şi retur, pentru anul
2019, precum și facilitățile care vor fi acordate unor
categorii de călători.

Astfel, costul unei călătorii este de 2,5 lei,
legitimația de o zi costă 12 lei, abonamentul pentru
persoane fizice pe 30 de zile costă 66 de lei, abona-
mentul general pentru persoane fizice - 30 de
zile costă 93 de lei, abonamentul general no-
minalizat pentru persoane juridice - 30 de zile
costă 177 de lei, iar abonamentul general ne-
nominalizat pentru persoane juridice - 30 de
zile costă 224 de lei. Aceste tarife nu conțin
TVA.

De asemenea, se acordă gratuitate pe trans-
portul public local de persoane pentru linia
M44 Timişoara – Becicherecu Mic – Dudeştii
Noi, în perioada 01.02.2019 – 31.12.2019, 
următoarelor categorii de persoane:

a) Pensionarii cu domiciliul în Becicherecu
Mic vor circula gratuit pe baza cuponului de
pensie însoţit de actul de identitate şi cardul de
călătorie emis de STPT;

b) Beneficiarii Legii nr.341/2004, a recunoştiinţei
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, pre-
cum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau
avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu
domiciliul în comuna Becicherecu Mic vor circula
gratuit pe baza documentului care atestă calitatea de
beneficiar al acestui act normativ însoţit de actul de
identitate şi cardul de călătorie emis de STPT;

c) Beneficiarii Legii nr.44/1994, privind veteranii
de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu domiciliul în comuna 
Becicherecu Mic vor circula gratuit pe baza docu-
mentului care atestă calitatea de beneficiar al acestui

act normativ însoţit de actul de identitate şi cardul de
călătorie emis de STPT;

d) Beneficiarii Decretului – Lege nr.118/1990, pri-
vind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instaurată cu începere
din 6 martie 1945, precum şi cele deportate în stră-
inătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, cu domiciliul în
comuna Becicherecu Mic vor circula gratuit pe baza
documentului care atestă calitatea de beneficiar al

acestui act normativ însoţit de actul de identitate şi
cardul de călătorie emis de STPT;

e) Beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul
minim garantat, republicată, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, care se află în evidenţele comunei
Becicherecu Mic, fără diminuarea ajutorului social
acordat familiei, vor circula gratuit pe baza unei ade-
verinţe emisă de compartimentul asistenţă socială din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comu-
nei Becicherecu Mic însoţită de actul de identitate şi
cardul de călătorie emis de STPT;

f) Copii în vârstă de până la 7 ani care domiciliază
în comuna Becicherecu Mic;

g) Nevăzătorii şi însoţitorii acestora care domici-
liază în comuna Becicherecu Mic, vor circula gratuit
pe baza legitimaţiei emisă de Asociaţia Nevăzătorilor

din România însoţită de actul de identitate şi cardul
de călătorie emis de STPT;

h) Persoanele cu handicap grav şi accentuat care
au domiciliul în comuna Becicherecu Mic, precum şi
următoarele persoane:

- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în pre-
zenţa acestora;

- însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în pre-
zenţa acestora;

- însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal
accentuat, în prezenţa acestora, pe baza an-
chetei sociale realizate de către asistentul so-
cial din cadrul compartimentului asistenţă
social din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Becicherecu Mic;

- asistenţii personali ai persoanelor cu han-
dicap grav;

- asistenţii personali profesionişti ai per-
soanelor cu handicap grav sau accentuat vor
circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberată
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Timiş însoţită de actul de
identitate şi cardul de călătorie emis de STPT;

i) Elevii de liceu şi studenţii cu domiciliul
în comuna Becicherecu Mic vor circula gra-
tuit pe baza carnetului de elev/student vizat

pentru anul şcolar/universitar în curs însoţit de actul
de identitate şi cardul de călătorie emis de STPT;

j) Profesorii care predau cursuri la Școala Gimna-
zială “Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic pe baza
unei adeverințe emise de primarul comunei Beciche-
recu Mic însoțită de actul de identitate și cardul de
călătorie emis de STPT.

Diferenţa costurilor de operare pentru biletele şi
abonamentele emise pe ruta de transport în comun
M44 Timişoara – Becicherecu Mic – Dudeştii Noi va
fi subvenţionată din bugetul local al comunei Beci-
cherecu Mic, în cuantum proporţional cu distanţa to-
tală parcursă pe raza administrativă a comunei
Becicherecu Mic.

A. BORBELY

TTaarriiffee șșii ffaacciilliittăățții ppeennttrruu sseerrvviicciiuull ppuubblliicc
ddee ttrraannssppoorrtt îînn ccoommuunn ddee ppee rruuttaa MM4444

Lucrările de amenajare
a curții interioare a Primă-
riei comunei Becicherecu
Mic au cuprins, printre al-
tele, și amenajarea unei
săli multi funcționale capa-
bile să găzduiască mai
multe tipuri de eveni-
mente, cum ar fi con -
ferințe sau sedințe ale
Consiliului Local.

Realizate cu bani de la
bugetul local, aceste lu-
crări au schimbat fața
acestui spațiu, transfor-
mându-l într-unul modern
și, în același timp, deose-
bit de util.

Cu prilejul primei
ședințe a Consiliului
Local Becicherecu Mic
din această lună, sala
multi funcțională a fost 
inaugurată. Sala are o
suprafață utilă de 414
metri patrați.

Vasile TOMOIAGĂ

Consiliul Local al co-
munei Becicherecu Mic a
aprobat suplimentarea
finanțării programului
educațional „Școală după
școală”, organizat de Şcoa -
la Gimnazială „Di mi trie
Ţichindeal” Becicherecu
Mic pentru anul şcolar
2018-2019, prin acordarea
sumei de 25.900 de lei
pentru perioada martie-
iunie 2019. În total, pentru
plata celor patru cadre di-
dactice, se va acorda suma
de 43.557 de lei. Anul tre-
cut a fost alocată suma de 17.700 de
lei, la care se adaugă cea aprobată re-
cent de Consiliul Local. Suma va fi
acordată Şcolii Gimnaziale „Di mi trie
Ţichindeal” Becicherecu Mic în baza
unei prezenţe lunare întocmită de
către cadrele didactice din care să
rezulte numărul de cursanţi. În pe-
rioada vacanţelor şcolare se suspendă
plata sumelor către Şcoala Gim -
nazială „Dimitrie Ţichindeal” Beci-
cherecu Mic. Finanțarea acordată va

acoperi doar costul cu resursele
umane, restul cheltuielilor fiind în
sarcina organizatorilor sau a părinților
care și-au înscris copiii în program.

Suplimentarea finanţării programu-
lui „Şcoală după Şcoală” pentru 
perioada martie-iunie 2019 s-a făcut
deoarece, conform unei informări 
a prof. Delia Cian, directoarea
instituției de învățământ din comună,
în acest moment sunt patru grupe 
însumând 50 de copii.

A. BORBELY

SS--aa ssuupplliimmeennttaatt ffiinnaannțțaarreeaa
pprrooggrraammuulluuii eedduuccaațțiioonnaall

„„ȘȘccooaallăă dduuppăă șșccooaallăă””

A fost inaugurată sala
multifuncțională a Primăriei

Becicherecu Mic
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34. Stema judeţului Lăpuşna

Judeţ în Basarabia (fost Chişinău), capitala
Chişinău, 4.181 kmp, 395.596 locuitori (1922),
are 6 plăşi, 2 comune urbane şi 88 rurale (1926),
face parte din circumscripţia Curţii de Apel din
Chişinău; are 3 şcoli primare urbane (afară de ca-
pitală) şi 257 rurale (1928-1929), 20 cooperative
de aprovizionare şi consum, cu capital de
952.000 lei, ţine de eparhia Arhiepiscopiei din
Cernăuţi. Chişinău, municipiu, capitala judeţului
Lăpuşna, 133.000 locuitori (1922), staţie CF linia
spre Iaşi şi Tighina, reşedinţa unei direcţii silvice,
reşedinţa unei mitropolii, are o Facultate de Teo-
logie (care ţine de Universitatea din Iaşi), 4 licee
de băieţi („Bogdan P. Haşdeu” înfiinţat în 1833,
„Mihail Eminescu“ în 1871, „Alex. Donici” în-
fiinţat în 1910, „Alecu Russo” înfiinţat în 1873,
3 gimnazii de băieţi, 3 licee de fete, 1 şcoală
eparhială de fete, 1 gimnaziu de fete, 4 şcoli nor-
male, 3 şcoli de comerţ, 3 şcoli profesionale,
şcoală de viticultură, 2 şcoli de meserii, 1 şcoală
de menaj, 28 de grădinițe de copii şi 48 de şcoli
primare, mai multe şcoli particulare, conservator
de muzică, teatru naţional, are 23 biserici orto-
doxe, 2 lipoveneşti, 1 baptistă, 1 catolică, 1 lute-
rană, 1 armeană, 1 templu şi 74 sinagogi
evreieşti. 

Aici este o curte de apel. Oraşul acesta e po-
menit în hrisoave în 1420 şi 1436, dar multă
vreme a fost un târguşor fără însemnătate. După
răpirea Basarabiei, stabilindu-se aici reşedinţa
guvernatorului provinciei s-a refăcut începând de
la 1834, după planurile unui guvernator Teodo-
rof, în partea mai ridicată, pe când oraşul vechi e
în partea mai joasă şi adesea este inundat. 

Aici s-a proclamat independenţa Basarabiei în
1918 şi apoi Sfatul ţării a votat unirea cu patria
mumă; fost judeţ în Basarabia; de la 1926 se nu-
meşte Lăpuşna.

35. Stema judeţului Maramureş

Judeţ în nordul Transilvaniei, capitala Sighet,
3.381 kmp, 151.542 locuitori (1923), are 4 plăşi,
1 comună urbană şi 50 rurale (1926), face parte

din circumscripţia Curţii de Apel din Oradea, are
5 şcoli primare urbane şi 73 rurale (1928-1929),
9 cooperative de aprovizionare şi consum, un ca-
pital de 436.000 lei şi 2 cooperative pentru ex-
ploatarea de pădure (1925). Aici a fost în
vechime un voievodat românesc. 

De aici s-a produs în secolul al XIV-lea
emigrația care a dat naştere principatului Moldo-
vei.

Sighet, comună urbană, capitala judeţului Ma-
ramureş, 30.000 locuitori, staţie CF. Are şcoală
normală de băieţi, liceu de băieţi şi liceu de fete.

36. Stema judeţului Mehedinţi

Judeţ în Oltenia, capitala Turnu-Severin; 5.320
kmp, 287.000 locuitori (1915), are 9 plăşi, 3 co-
mune urbane şi 204 comune rurale (1926), face
parte din circumscripţia Curţii de Apel din Cra-
iova, are 10 şcoli primare urbane şi 335 rurale
(1929), 102 cooperative de aprovizionare şi con-
sum cu capital 3.898.000 lei (1925), 55 coopera-
tive pentru exploatarea pădurilor, cu capital
1.730.000 lei (1925), 317 biserici, ţine de eparhia
Râmnicului.

Turnu Severin, comună urbană, capitala jude-

ţului Mehedinţi, 30.967 locuitori, port la Dunăre.
Are şantier pentru reparat şi lucrat corăbii şi va-
poare, liceu de băieţi şi fete, şcoală normală de
băieţi şi de fete, numeroase şcoli primare, o 
bibliotecă publică fondată de I. G. Bibicescu, o
clădire impunătoare pentru teatru. 

În faţa internatului s-au descoperit temeliile
unei aşezări romane, iar lângă Dunăre e piciorul
podului făcut de Apolodor. 

Bustul lui Traian se află în grădina publică din
centru. În ziua de 23 noiembrie 1916 s-a dat în
jurul oraşului o mare luptă de către trupe româ-
neşti pentru a recuceri oraşul ocupat prin surprin-
dere de germani. 

Rezistenţa ocupanţilor e înfrântă, dar situaţia
trupelor noastre e primejduită din alte părţi şi de
aceea ele sunt nevoite să se retragă spre SE.

37. Stema judeţului Mureş

(Fost Mureş-Turda), judeţ în Transilvania, ca-
pitala Târgu-Mureş, suprafaţa 4.203 kmp,
245.941 locuitori (1923), are 11 plăşi, 3 comune
urbane, 237 comune rurale (1926), ţine de cir-
cumscripţia Curţii de Apel din Târgu-Mureş, are
12 ocoale primare urbane şi 187 rurale (1929),
36 cooperative de aprovizionare şi consum cu ca-
pital 624.000 lei, 1 cooperativă de exploatarea
pădurilor cu capital 1.002.000 lei (1925).

Târgu-Mureş, comună urbană, capitala judeţu-
lui Mureş, 34.500 locuitori, staţie CF de unde se
poate merge spre Petru-Rareş – Adjud – Galaţi,
spre Războieni (de unde spre Cluj şi Teiuş) şi
spre Praid, pe linia îngustă. Aşezat la 318 m alti-
tudine, oraş vechi, are clădiri din secolul al XV-
lea. 

Aici e Curtea de Apel, e un muzeu regional im-
portant. Şcoli: normală, liceu militar, liceu de 
băieţi, liceu de fete, şcoală comercială inferioară
şi superioară, şcoală de meserii, mai multe şcoli
primare. 

Biserici: ortodoxă, unită, unitară, 3 catolice, 
reformată, sinagogă, mănăstire franciscană şi a
Ursulinelor, frumos palat cultural.

Apariție editorială aparte, în anul 
Centenarului - Lazăr Pomorișaț, „Stemele

județelor, România Mare, 1926” (6)
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Așa cum i-a obișnuit pe locuitorii comunei Beci-
cherecu Mic, și în acest an Raimond-Ovidiu Rusu,
primarul localității, a oferit gratuit câte doi pomi fruc-
tiferi locuitorilor care au plătite la zi taxele și impo-
zitele locale. Așadar, fiecare cetățean a putut opta
doar pentru doi pomi fructiferi, soiurile rămânând la
alegerea lor.

Pomii au fost împărțiți în săptămâna 1-8 martie,
săptămână dedicată tuturor femeilor.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Beci-
cherecu Mic, ne spune despre această inițiativă: „În
primul rând, mă gândeam ce să fac cu salariul de pri-
mar, pentru că am venit ca primar să fiu în slujba con-
sătenilor mei, nu să mă folosesc de un salariu
consistent. Astfel, îmi doream foarte mult ca acești
bani din salariu să-i întorc cumva în comunitatea din
Becicherecu Mic. 

Nu mi-am dorit să fiu primar pentru a lua bani de
la Primăria Becicherecu Mic, respectiv de la oamenii
din comună. M-am gândit, așadar, să fac un lucru util
pentru cetățenii comunei cu acești bani. Așa s-a năs-
cut acțiunea de împărțire a pomilor fructiferi, pe care
am început-o în primăvara anului 2013. 

Numărul de pomi a fluctuat, dar dacă e să fac o
medie, aș spune că am dat în jur de 1.500 de pomi
anual. În acești șapte ani am dat peste 10.000 de pomi
și aș putea spune că ei alcătuiesc câteva livezi con-
sistente. 

Pomii sunt aduși direct de la producător, baza de
la Sânnicolau Mare, sunt certificați și altoiți. Sunt
aclimatizați, solul este cam același și am considerat
că astfel au șanse mai mari să se prindă. 

Voi continua acțiunea și în anii următori, pentru că
mi-am propus ca din salariul de primar să fac două
lucruri: am dat pomi fructiferi pentru cetățeni, iar de
8 martie, câte o floare din partea mea pentru doam-
nele și domnișoarele din localitate”.

Am stat de vorbă și cu câțiva dintre locuitorii din
Becicherecu Mic care au venit la sediul Primăriei
pentru a-și ridica cei doi puieți.

Gheorghe Hegeduș vine de trei-patru ani pentru 
a-și ridica puieții. „Anul acesta am luat un prun și un
păr. În anii trecuți am luat cais și vișin”, ne spune
acesta.

Gheorghe Șurubaru, de asemenea, în fiecare an -
de la materializarea inițiativei domnului primar - a
venit să-și primească pomii fructiferi. „Anul acesta
am luat doi meri, un prun și un piersic. Pomii pe care
i-am luat în anii trecuți s-au prins”, ne-a declarat
domnul Șurubaru.

Dumitru Apetrei, un alt localnic ce a venit să-și ia
pomii, ne spune: „Iau pomi încă de la început. Toți
pomii pe care i-am primit până acum s-au prins. Am
și mâncat fructe de la acei pomi. Anul acesta am luat
un piersic și un cais”.

Constantin Cotmena vine după pomi încă din
prima primăvară în care aceștia au fost împărțiți lo-
cuitorilor. Ne spune că și la el pomii primiți de la
domnul primar s-au prins. Fiind „mandatat” de vecini
și de fiul său, anul acesta a luat doi vișini, un măr, un
prun și un piersic.

Daniela Roșu este la al patrulea an în care ridică
pomi fructiferi de la Primărie. „Toți pomii pe care i-
am primit s-au prins. Am cireși, peri. Am și mâncat
deja pere din acei pomi. Cireșe s-au făcut mai puține,
fiind la început. Anul acesta am luat din nou prun,
păr, cireș și vișin”.

Constantin Dupalău a venit pentru prima dată să
primească pomi fructiferi din partea domnului pri-
mar. „Am luat doi vișini, pe care îi voi planta pe lângă
ceilalți pomi pe care îi am. Am învățat de pe internet
să îngrijesc pomii, să-i tund, să-i aranjez”, ne spune
acesta.

Ioan Negru a luat și el pomi în anii trecuți. Anul
acesta a luat un păr și un vișin. „Toți pomii pe care 

i-am luat în trecut s-au prins. Am pomi care sunt deja
pe rod. Am vreo 35 de pomi fructiferi în grădină”.

Marinela Simon primește de patru ani pomi fruc-
tiferi de la domnul primar: „Am luat meri, peri, caiși.
Îi pun cu tata, avem deja și pe rod din cei pe care 
i-am primit. Acum am luat cais, măr, păr și prun”.

Sorin Crăciun a venit pentru prima dată să ia pomi
de la Primărie și ne spune că îi va planta cu încredere
în ograda sa.

Lajos Kadar a venit și el pentru prima dată să ri-
dice pomii oferiți de domnul primar. „Am luat un
prun și un măr. Aici la noi prunul și mărul merg foarte
bine”, ne spune.

Vasile Topolniceanu este printre locuitorii din Be-
cicherecu Mic care vine după pomi în fiecare primă-
vară. „Un singur cireș nu s-a prins din cei pe care
i-am primit, în rest s-au prins toți pomii. Anul acesta
am luat patru pruni și doi meri. Din pomii pe care 
i-am luat anii trecuți am câțiva care sunt deja pe rod”,
ne spune acesta.

Sava Stan vine după pomi încă din prima primă-
vară în care Raimond-Ovidiu Rusu îi oferă localnici-
lor. Acum a luat un cireș și un măr, pe care îi va planta
alături de ceilalți pomi pe care îi are.

Emilia Ghiță a luat anul acesta un cais și un prun.
A luat pomi și în anii trecuți, însă un măr, care a făcut
fructe chiar în primul an, a rămas fără vârf din cauza
roadelor. Ne spune că pune pomii pentru copii, să
aibă fructe în viitor.

Nicuță Ispas a luat anul acesta un cais și un măr. În
anii trecuți a luat păr, vișin și ne spune că s-au prins
foarte bine. „Depinde de pământ cum merg pomii - ne
spune. Dacă stai într-o zonă mai joasă, trebuie să
schimbi puțin pământul. La mine, în schimb, merg toți
pomii. Când vin nepoatele la mine consumă pere din cei
opt peri pe care îi am. Mai am și alte soiuri de pomi:
piersic, vișin, pe care îi pun și îi îngrijesc singur”.

Teodor Chelaru a mai luat pomi și în anii trecuți.
Ne spune că unii sau prins, alții nu. Anul acesta a luat
un vișin și un cais. „Mă ocup singur de pomi. Încerc
tot timpul să învăț cum să-i îngrijesc. Mai am și alți
pomi acasă. Merii merg mai bine, cireșii, de exemplu,
depind foarte mult de vreme”.

Sanda Juravle crește pomii din pasiune, împreună
cu soțul Gică, pentru a-i lăsa moștenire copiilor.

Elena Gocan a luat de fiecare dată pomi din cei
oferiți de domnul primar. Anul acesta a luat cireși. „Îi
mulțumim domnului primar pentru acest cadou pe
care ni-l face în fiecare prmăvară”, ne spune doamna
Gocan.

Florea State, zis Codin, a luat anul acesta un cais
și un prun. Din păcate, ne spune că a luat în toți anii
pomi, dar nu s-a prins niciunul.

Virginia Mihoc a luat anul acesta un prun și un
cireș. A luat și în anii anteriori, pomii s-au prins și
merg bine, ajungând să dea roade. „La noi merg bine
prunii. Mai puțin bine merg cireșii, însă încercăm 
să-i creștem”.

Milan Subin, împreună cu fiica sa, a luat un gutui,
un vișin, un prun și un cais. A luat și în anii trecuți,
unii pomii s-au prins, alții nu. Se ocupă singur de
pomi și are vreo 20 în grădină. Cel mai bine, ne
spune, merg merii, perii și prunii.

Ana Milin are foarte mulți pomi fructiferi acasă,
peste 160. A luat și în anii trecuți de la Primărie. „Cel
mai bine merg prunii - ne spune. Am avut rod bun și
de la meri și peri. Pomii i-am cumpărat și din altă
parte. Mă ocup de ei împreună cu soțul meu”.

Ion Mingea a luat și el pomi în fiecare an. „Pomii
pe care i-am primit s-au prins, asta și pentru că cei
care mi-i pun au mână bună. Am deja 47 de pomi,
dintre care vreo 42 sunt pe rod. Cel mai mulțumit
sunt de meri, peri, pruni și caiși.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

NNiiccii oo pprriimmăăvvaarrăă ffăărrăă ppoommii ddee llaa ddoommnnuull pprriimmaarr!!

Primăvara la Becicherecu Mic
Supliment special al ziarului „Pescărețul Mic” • patru pagini
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Ca în fiecare an, în ziua de 8 Martie, Ziua
Internațională a Femeii, domnișoarele și doamnele din
Becicherecu Mic au avut parte de o surpriză extrem de
plăcută.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, le-a oferit
tuturor reprezentanelor sexului frumos din localitate
câte o floare, în semn de prețuire.

Trei echipe, conduse de Adrian-Silviu Gherasim, 
viceprimarul comunei Becicherecu Mic, au străbătut la
pas localitatea și au bătut la fiecare poartă, „solii” 

mesajului primarului fiind întâmpinați cu bucurie și
emoție de doamnele și domnișoarele din sat.

„Acțiunea cu o floare pentru fiecare femeie din 
Becicherecu Mic a început cu mai mulți ani în urmă, cu
câțiva ani buni înainte de a deveni primarul comunei și
ea se datorează unei bucurii firești pe care am avut-o
odată cu nașterea ficei mele Alexia, care a venit pe lume
într-o noapte de 8 spre 9 martie. Acesta a fost cel mai
frumos cadou care mi s-a făcut vreodată. În semn de
recunoștiință pentru fiica mea, pentru soția mea, pentru

mama mea și pentru toate femeile din lume, am decis ca
în fiecare an să acord în această frumoasă și simbolică zi
câte o floare tuturor femeilor din comuna noastră.

Ulterior, prin încrederea dumneavoastră am devenit
primarul comunei și de atunci  continui să dau florile
de 8 martie din salariul care mi se cuvine în fiecare lună,
să-l strâng, iar din acești bani să fac aceste lucruri 
pentru comunitate în fiecare primăvară: pomi roditori
pentru gospodari și flori pentru femei”, ne-a spus 
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei.

Flori pentru... florile din Becicherecu Mic
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Supliment realizat de Petru Vasile Tomoiagă, Anton Borbely și Constantin Duma
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FARMACIA NATURII
Ridichea neagră combate artroza

Artroza e o formă de reumatism degenera-
tiv, localizat în special la nivelul genunchilor,
soldurilor şi coloanei vertebrale, și duce, pe
termen lung, la deteriorarea şi distrugerea car-
tilajelor articulare. Simptomele sunt: dureri 
articulare şi musculare, „înţepeniri”, inflama-
tii, tumefiere, roşeaţă locală. Suferindele - căci
femeile sunt cele mai afectate - sunt meteo
sensibile: durerea se acutizează la schimbările
de vreme.

O cauză este legată de procesul de îmbătrâ-
nire propriu-zis, care duce, invariabil, la uzura
cartilajelor; o alta este cauzată de carențe
nutriționale, dar și de un stil defectuos de
viaţă. Suprasolicitarea unor articulaţii anume,

lipsa exerciţiilor fizice sau traumatismele repetate pot declanşa afecţiunea.
Boala se atenuează dacă faci următoarea cură, timp de 3 săptămâni: ia o ridiche neagră mare,

spal-o, dă-o pe răzătoarea mică cu tot cu coajă şi las-o la macerat într-un litru de vin alb sec, timp
de 2 săptămâni. Agită sticla zilnic şi strecoară amestecul înainte de folosire. Bea în fiecare dimi-
neaţă, pe stomacul, un pahar din această „licoare”. 

Cartoful - sănătos şi gustos
Ştiai că banalul cartof are de trei ori mai

mult potasiu decât o portocală şi că asigură o
bună parte din necesarul zilnic de vitamina C?

Cartoful este un nepreţuit ingredient în bu-
cătăria de pretutindeni şi este apreciat nu
numai pentru savoarea lui, dar şi pentru con-
ţinutul bogat în principii alimentare sănătoase.
Astfel, este o sursă bună de vitamine B1 şi B6,
dar mai ales de vitamină C (10 mg la 100 g).

Incredibil, dar 300 grame de cartof acoperă
un sfert din necesarul tău zilnic de vitamină
C! Fibrele, solubile şi insolubile, cu rol în
tranzitul intestinal, fac şi ele parte din zestrea
cartofului - la fel şi magneziul.

În piramida alimentară, cartoful se situează
la acelaşi nivel cu pâinea şi feculenţii, fiind bogat în glucide complexe (zaharuri lente), stocate sub
formă de amidon.

Glucidele complexe contribuie la reglarea glicemiei şi au rol în secreţia de insulină. Aşadar graţie
cartofului scapi de oboseală şi nici nu stochezi grăsimi inutile.

Probabil că încă eşti convinsă că sănătosul cartof „îngraşă”. Ei bine, nu! Valoarea energetică a
unui cartof mediu (150 g) nu depăşeşte 110 kcal. Ai grijă însă cu ce-l asociezi!

Ceapa - medicamentul
universal

Pe lângă faptul că dă savoare mâncărurilor, ceapa are nu-
meroase beneficii asupra organismului. Bogată în vitaminele
A, C şi E, crom, acid folic şi fier, are proprietăţi antibacte-
riene şi antiseptice.

Datorită conţinutului de crom, ceapa ajută diabeticii 
să-şi echilibreze nivelul glicemiei. 

Persoanele care consumă ceapă în mod constant îşi 
măresc rezistenţa organismului în faţa agenţilor bacterieni,
prevenind astfel apariţia anumitor boli. 

Dacă mesteci ceapă timp de 2-3 minute, omori o bună
parte din germenii cavităţii bucale.

Pentru a preveni scăderea nivelului de fier din organism,
consumă ceapă roşie. 

Fierul are un rol important în producerea hematiilor, 
reducând riscul apariţiei anemiei feriprive. De asemenea,
consumul de ceapă scade colesterolul rău, prevenind insta-
larea afecţiunilor cardiovasculare.

Ceapa e bună şi în dormitor! Pentru că, în combinaţie cu
ghimbirul, contribuie la îmbunătăţirea vieţii sexuale.

Pentru rezultate vizibile bea de 3 ori pe zi o lingură de
suc de ghimbir în combinaţie cu o lingură de suc de ceapă.

Datorită proprietăţilor antiinflamatorii, ceapa este reco-
mandată şi persoanelor care suferă de artrită sau de gută.
Conţinutul său de oligo-zaharide, substanţe care stimulează
dezvoltarea bacteriilor bune la nivelul colonului, scade 
riscul apariţiei cancerului de colon.

Fasolea uscată - sănătoasă
şi hrănitoare

Fasolea uscată este
hrănitoare, consistentă şi
bogată în principii nutri-
tive: vitamine din 
complexul B, potasiu,
se leniu, magneziu, fibre
solubile şi insolubile.

Micşorează riscul de
cancer la colon, reduce
colesterolul din sânge şi
riscul apariţiei diabetului
de tip 2, întăreşte siste-
mul imunitar.

Iată o reţetă cu delicioasa fasole, pentru întreaga familie:
Ingrediente: ulei, 1 ceapă tăiată, o ţelină mică, rozmarin, 3

frunze dafin, 1 l zeamă de legume, 2 cutii fasole gătită în sos de
roşii, 200 g spanac, 5 căţei de usturoi, 4 linguriţe pastă de 
tomate, 1 linguriţă boia de ardei iute, sare şi piper, o lămâie, 2
cârnaţi de casă, tăiaţi şi prăjiţi. 

Preparare: Încălzeşte uleiul într-o cratiţă mare, căleşte ceapa,
usturoiul şi ţelina, până se înmoaie. Adaugă rozmarinul şi frun-
zele de dafin. Toarnă peste zeama de legume, fasolea şi spana-
cul, lasă să dea în clocot.

Amestecă pasta de tomate cu boia, sare, piper şi zeama de 
lămâie, toarnă-le în supă. Dă iar în clocot, micşorează apoi focul
şi fierbe încă 10 minute. Toarnă în castroane şi garniseşte cu
rondelele de cârnaţi prăjiţi.

Varza
Consumul a 300 de grame de varză pe zi

previne tumorile maligne şi anemiile, susţin
experţii. 

Varza albă, sortimentul românesc, este un
aliment nutritiv, energi-
zant, remineralizant, 
diuretic, antihemoragic,
an tiseptic, ci ca trizant, an-
tidiabetic şi antianemic.
Bogată în vitamine şi cu
un rol terapeutic excelent,
ea este recomandată în
orice sezon. În prezent, se
cunosc patru tipuri de
varză: albă, roşie, creaţă şi
de Bruxelles. Crudă sau gătită, varza este in-
dicată a se consuma de două ori pe săptămână.
Se pare că varza roşie ar conţine şi mai multe
vitamine decât cea verde. Aceasta are mai
mulţi antioxidanţi, vitamina C şi reduce riscul
apariţiei de cancer la sân, datorită efectului său
asupra estrogenului. Deoarece este săracă în
calorii, la fel ca şi minunata roşie, varza poate
fi folosită în lupta împotriva kilogramelor în
plus (cura se face doar câteva zile pe lună) şi
este recomandată femeilor însărcinate datorită
conţinutului de acid folic. Este recomandată şi
în dieta diabeticilor. Un consum frecvent, dar
fără excese, poate avea un efect benefic împo-
triva cancerului de colon.

Morcovul
Morcovul redă pielii culoarea si vitalitatea,

iar uleiul de morcov are un rol important în în-
cetinirea procesului de îmbătrânire a pielii.
Graţie proprietăţilor sale active, uleiul de mor-

cov păstrează pielea stră-
lucitoare şi tânără.

Protejează pielea îm-
potriva razelor ultravio-
lete.

Cercetările arată că an-
tioxidanţii din compoziţia
morcovilor protejează
pielea de efectele nega-
tive ale razelor UV, 
prevenind îmbătrânirea

prematură a pielii.
De asemenea, betacarotenii din compoziţia

morcovilor stimulează producţia de melanină,
care contribuie la menţinerea strălucirii pielii.

Reduce ridurile şi petele maronii. Datorită
conţinutului de vitamina A, morcovii previn
uscarea pielii și apariţia ridurilor. Aşadar, pen-
tru estomparea liniilor fine din jurul ochilor şi
gurii, prepară un ulei natural din morcovi și
ulei de nucă de cocos.

Răzuieşte un morcov, peste care adaugă ulei
de nucă de cocos. Amestecul se ţine la mace-
rat, în soare, timp de o lună, după care com-
poziţia se strecoară, iar uleiul obţinut se toarnă
într-o sticluţă de culoare închisă.
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Gazonul. Primii pași în întreținerea lui sunt: fer-
tilizarea de primăvară cu fertilizanți bogați în azot +
microelemente pentru revigorarea gazonului. Acestea
îl vor ajuta să crească și îi vor reda culoarea și
prospețimea. Înlătură toate buruienile și acoperă
golurile cu semințe de gazon pentru completare dacă
este necesar, fă irigarea, scarificarea (după primul
tuns). Din loc în loc, este bine să înțepi gazonul cu o
furcă, pentru a îmbunătăți drenajul și a per-
mite o pătrundere mai bună a aerului în sol.
Nu uita să-l tunzi ori de câte ori este necesar.
Primul secret al unei grădini roditoare este
curățenia generală.

Pregătește solul pentru noile culturi,
îndepărtează buruienile și afânează-l. Aprilie
este perioada în care se plantează varza,
salata, usturoiul, cartoful, mazărea, mor-
covul, spanacul, conopida, ceapa, ridichea,
hreanul, sfecla roșie, iar spre sfârșitul lunii,
porumbul și fasolea, ardei gras, dovlecel și
castraveți.

Aprilie este un moment bun și pentru
semănarea plantelor aromatice: busuioc,
mentă, cimbru, rozmarin, salvie, mărar etc,

Înainte de plantarea legumelor este bine să
verifici solul.

Dacă buruienile au început să-ți invadeze
pământul, erbicidează, pentru a le stopa dez-
voltarea.

Lumina este un factor determinant în viața
plantelor legumicole. Intensitatea luminii
influențează creșterea plantelor, durata și ritmul de
desfășurare a proceselor fiziologice.

Cunoașterea nivelului de intensitate a luminii de
la care începe activitatea fiziologică pentru fiecare
specie legumicolă este importantă în ce privește
alegerea zonelor de cultură, stabilirea epocilor de

înființare a culturilor și aplicarea lucrărilor de îngri-
jire.

Printre plantele legumicole pretențioase la lumină
se numără: tomatele, ardeii, fasolea, vinetele, pepenii
verzi și galbeni.

Cele mediu și puțin pretentioase sunt morcovul,
pătrunjelul, varza, salata, țelina, ceapa.

Legumele au conținut mare de apă, între 70-95%,

astfel că apa are un rol extrem de important în
creșterea și dezvoltarea plantelor legumicole.

Majoritatea plantelor legumicole au cerințe ridi-
cate față de apă, consumul variind în funcție de faza
de vegetație, lipsa apei din sol, determinând reduc-
erea producției și deprecierea calității.

Solul este suportul material și o importantă sursă
de hrană pentru majoritatea plantelor legumicole, el
trebuie să aibă un grad ridicat de fertilitate, stratul

arabil profund, conținut ridicat în substanță organică,
cu textura ușoară, nisipo-lutoasă, structură bună, ca-
pacitate bună de reținere a apei, care se lucrează ușor,
se încălzește și se zvântă repede.

Cele mai indicate soluri pentru cultura legumelor
sunt solurile aluviale, molisolurile (cernoziom, cer-
noziom argilo-iluvial) și nisipuri stabile.

Textura reprezintă una dintre cele mai importante
însușiri ale solului, ea influențează structura,
capacitatea de reținere a apei, capacitatea de
aerație, permeabilitatea, rezerva de substanțe
nutritive și eficienta îngrășămintelor aplicate.

Speciile legumicole au pretenții diferite
față de reacția solului. Majoritatea preferă
soluri neutre spre ușor acide pH 6,7-7,0 și
chiar ușor alcaline pH 7,5. Cele mai multe
plante legumicole nu suportă un pH sub 5 și
nici o reacție prea alcalină a solului, unde pH
depășește 8,5, determinând o blocare a
absorbției microelementelor, dar și a unor
macroelemente.

În ce privește reacția solului, cele mai
pretențioase plante legumicole sunt cele de la
care se consumă rădăcinile și bulbii.

Slab acid spre neutru: tomate, ardei,
castraveți, dovlecel, salată, praz, spanac.

Slab acid spre alcalin: varza albă, varza
creață, varza roșie, conopida, mazărea, fa-

solea, ceapa.
Neutru: morcov, sfecla roșie, țelina, varza de 

Bruxelles.
Bucură-te cât mai poți de frumusețea lalelor, zam-

bilelor și narciselor.
Începe să plantezi bulbii pentru florile de vară.

Este vorba despre bulbii de dalii, gladiole, iriși etc.

Drd. ing. Vasile Andraș-Saucă

LLuunnaa aapprriilliiee,, pplliinnăă ddee ggrrăăddiinnăărriitt!!
Aprilie este o perioadă cu multe activităţi în grădină, deci să ne apucăm de treabă!

Vești bune pentru cultivatorii de ustu-
roi. Aceștia pot accesa bani pentru fie-
care hectar cultivat cu usturoi, în cadrul
unui program național de susținere a
producției pentru această plantă. Suma
care se acordă este de 1.000 de euro pen-
tru fiecare hectar cultivat.

Prevederile schemei de susținere se
aplică:

- producătorilor agricoli persoane fi-
zice care dețin atestat de producător;

- producătorilor agricoli persoane fi-
zice autorizate, intreprinderi individuale
și intreprinderi familiale;

- producătorilor agricoli persoane ju-
ridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii care
solicită ajutorul de minimis pentru cul-
tura de usturoi trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele criterii de eligibi-
litate:

- să dețină o suprafață cultivată cu us-
turoi de minimum 3.000 mp;

- să valorifice cantitatea de usturoi de
minimum 5.000 kg/ha, dovedită cu do-
cumente justificative;

- să fie înregistrați în evidențele regis-
trului agricol deschis la primăriile în a
căror rază administrativ-teritorială se află
suprafețele cultivate;

- să facă dovada producției realizate.
Pentru accesarea programului de

susținere a producției de usturoi, benefi-
ciarul depune o cerere de înscriere până
la data de 15 mai, însoțită de următoarele

documente:
- copie a BI/CI al/a solicitantului per-

soană fizică sau, după caz, împuterni-
cire/procură notarială și o copie a BI/CI
al/a reprezentantului legal;

- copie a certificatului de înregistrare
la Oficiul Național al Registrului
Comerțului/Registrul național al
asociațiilor și fundațiilor sau a actului în
baza căruia își desfășoară activitatea;

- dovadă cont activ bancă/trezorerie;
- adeverință în original care să ateste,

conform înscrisurilor din registrul agri-
col, suprafața de teren utilizată de solici-
tant în anul de cerere;

- declarație pe propria răspundere.
Valoarea spijinului financiar care se

acordă beneficiarului este de 4.650
lei/ha, care reprezintă contravaloarea în
lei a 1.000 de euro/ha.

Plata se acordă proporțional cu
suprafață efectiv cultivată.

Pentru obținerea sprijinului, benefi-
ciarii au obligația să depună la direcțiile
pentru agricultură județene documente
justificative (bon fiscal, factură, filă, fi-
lele din carnetul de comercializare) care
să ateste comercializarea producției de
usturoi obținute pe terenul declarat până
la data de 29 noiembrie, inclusiv.

Pentru detalii sunați la Direcția pentru
Agricultură Județeană Timiș, telefon
0256-220.921. Persoană de contact, 
Nicolae Demenovschi, telefon 
0745-707.847.

Ajutor de minimis pentru 
aplicarea programului de

susținere a producției de usturoi



15

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
martie-aprilie

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

Isac Stanislau (81 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
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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.

Vând lemn de foc și cărbune. Pentru de-
talii, Ovidiu Zorilă, tel. 0726-110.660.

Angajez muncitori. Pentru detalii, Ovidiu
Zorilă, tel. 0726-110.660.

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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VICTORIE LA CLUJ!
Fortuna Becicherecu Mic a înregistrat în prima

etapă a returului sezonului o victorie istorică pe tere-
nul multiplei campioane „U” Olimpia Cluj, învin-
gând-o cu scorul de 1-0, după un meci cu multe faze
periculoase de partea noastră.

După ce în tur scorul a fost de 5-0 în favoarea clu-
jencelor, echipa noastră a muncit, a crescut și s-a unit.
Iar acest lucru s-a văzut în partida de ieri. În prima
repriză s-a jucat mai mult la mijlocul terenului, am-
bele echipe încercând să găsească breșe spre poarta
adversă. „U” Olimpia nu a amenințat poarta apărată
de Mihaela Durlă, în schimb Fortuna a scăpat de trei
ori periculos spre poarta apărată de olandeza Selena
Babb, viteza Alexandrei Lunca făcând diferența, însă
Denisa Heisu și Bianca Ienovan nu au reușit să con-
cretizeze centrările Alexandrei.

Cu 0-0 la pauză, ambele echipe au ieșit de la ve-
stiare mult mai hotărâte să rezolve partida. Diferența
însă a făcut-o din nou viteza Alexandrei, care a scăpat
spre poarta adversă după o pasă a Melisei Sodincă și
a reușit să deschidă scorul în minutul 53. Cum era de
așteptat, clujencele s-au avântat spre poarta noastră,
lăsând spații în apărare, ceea ce a dus la alte faze în
care Fortuna a ajuns aproape de careul advers, necon-
cretizând însă fazele. 

Spre finalul partidei, Bianca Ienovan a obținut o
lovitură de la 11 m după o pătrundere frumoasă din
bandă, însă Lunca nu a reușit să transforme, ea șutând
peste poartă.

Cu această victorie, Fortuna Becicherecu Mic urcă
pe locul 3 cu 17 puncte, la egalitate cu Universitatea
Alexandria, ocupanta locului secund, reducând
diferența față de liderul Olimpia la 7 puncte.

„Am întâlnit una din echipele vechi, de tradiție ale
fotbalului feminin românesc, echipa la care am și
jucat o perioadă îndelungată, însă consider că noi ne-
am pregătit pe măsură și de aceea am și reușit acest
rezultat. Suntem o echipa nou formată, încă la înce-
put, cu jucătoare talentate și pline de calități. Am de-
monstrat că suntem o echipă, am fost unite și, deși
am marcat golul victoriei, e de fapt golul muncit al
tuturor fetelor și oamenilor care sunt implicați aici.
Sunt fericită pentru această victorie, însă conștientă
că e doar începutul și mai avem foarte mult de muncit
împreună. Dedic acest gol familiei mele și sunt foarte
mândră de echipa mea”, a spus Alexandra Lunca.

Fortuna Becicherecu Mic: Mihaela Durlă – Larisa
Grigore, Cristina Codrescu (cpt.), Claudia Bistrian,
Lidia Șuveț, Bianca Ienovan, Monica Tomesc (Cris-
tina Costa 74′), Cristina Sucilă, Denisa Heisu, Melisa
Sodincă (Mariana Voinea 78′), Alexandra Lunca.

Rezerve neutilizate: Sabina Scurtu, Oana Stoianov,
Denisa Hațegan, Rebeca Pavel, Florina Abrudan.

Foto: Diana Coltofean
Articol preluat de pe fortunabecicherec.ro

Performanță incredibilă!
O echipă din Timiș a produs
șocul campionatului în Liga

1 feminină.
Olimpia Cluj a fost o echipă de neatins până acum.

Opt titluri din opt posibile, la rând, și neînvinsă în is-
torie pe teren propriu. De fapt, în campionat trupa ar-
deleană a pierdut doar de două ori în nouă ani. Am
scris, însă că a fost de neatins, pentru că tocmai ci-

neva a reușit miracolul și a învins la Cluj. Este vorba
despre ACS Fortuna Becicherecu Mic, formație
timișeană aflată la al doilea sezon de primă ligă.

Deși nimeni nu-i dădea vreo șansă, echipa
bănățeană a jucat aproape perfect și a dominat partida
disputată pe terenul echipei ce avea și în acest sezon
un bilanț perfect cu 8 meciuri câștigate în 8 partide.
Fetele pregătite de Florin Pădurean au dat dovadă de
o ambiție și de un spirit de sacrificiu ieșite din comun,
acestea fiind principalele coordonate prin care s-a
produs minunea.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Alexandra
Lunca, o jucătoare puternică și explozivă, cu finali-

zări de efect. Ea a marcat în minutul 53
din pasa Melisei Sodincă, ambele jucă-
toare revenind în fotbalul românesc după
ce au evoluat în străinătate, în Austria,
respectiv Anglia. 

Victoria putea fi și mai clară, Lunca
irosind un penalty în ultimele minute, însă
per total evoluția bănățencelor nu a lăsat
loc de interpretări, fiind net superioară
campioanelor.

În urma acestui succes, Fortuna 
Becicherecu Mic a urcat pe locul 3 în 
clasament, la egalitate de puncte, 17, cu
ocupanta locului secund, dar la 7 lungimi
în spatele Olimpiei, care rămâne pe prima
poziție.

În acest sezon, după finalul campiona-
tului regulat va urma un play-off, asemă-
nător cu cel din Liga 1 a băieților, în care
punctele se înjumătățesc, așadar în acest
an orice este posibil.

Articol scris de Daniel Neacșu 
pentru site-ul opiniatimisoarei.ro

PPaaggiinnăă ddee iissttoorriiee,, ssccrriissăă ddee ffeetteellee
ddee llaa AACCSS FFoorrttuunnaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Campioana de toamnă a Diviziei D Timiș nu și-a
uitat peste iarnă bunele obiceiuri din tur și a debutat
cu dreptul în campania pe care dorește să o parcurgă
tot pe locul I, primele 3 puncte fiindu-i de folos în
acest sens: ASO Deta – ACS Fortuna Becicherecu
Mic 0-1 (0-1).

Organizatorii s-au străduit să le vină de hac în
dimineața meciului celor peste o mie de mușuroaie
de furnici de pe gazonul arenei din Deta, iar vizita-
torilor le-a luat apoi mult mai puțin timp pentru a des-
chide scorul.

Astfel a demarat așadar returul ligii a patra
timișene în sudul județului, cu o „mare” de
mușuroaie, luate cu asalt, și cu un triumf la limită al
fruntașei în deplasare.

Organizatorii au rezolvat neașteptata problemă cu
o oră înainte de fluierul de început al jocului, după
care liderul din „D” Timiş a transpirat, ba chiar a mai
și tremurat până în final pentru a-și conserva avanta-
jul și a smulge toate cele trei puncte „verzilor” din
Deta.

Aspect bifat de nou-promovați după 96 de minute

de joc.
Unicul gol al meciului avea să fie marcat încă din

minutul 5, de Sorin Oneţ, cu o lovitură de cap din ca-
reul mare, mingea fiind catapultată în vinclu, după o
centrare de pe flancul stâng, de la Costel Zurbagiu.

ASO Deta: Marta – Danciu, Nohai, Barburescu,
Berceanu, Duţu, Chiticariu (cpt.), Gaidoş, Crişanov
(min. 46, Cosmin Bogdan), Raţiu, Paulevici.

Antrenor: Florin Albu.
Pe bancă: Frank, Boiţiu, Semeniuc, Râmneanţu,

Marincu, Jigum.
Fortuna: Culda – Hodiş, Oneţ, Toma, Szalkai,

Radu, Zurbagiu (cpt.), Filimon (min. 70, Adrian 
Neagoie), Dragu (min. 80, Miheţ), Pecarov, Anagor
(min. 65, Negruţ).

Antrenor: Vasile Luţă. (A.B.)

Început perfect pentru băieții lui Vasile Luță în returul Ligii a IV-a


