A j u t a ț i -m ă, c a s ă vă p ot a j u t a !

Știm cu toții că o administrație locală are nevoie și
de sprijin din partea administrației județene, a parlamentarilor județului și a Guvernului României pentru
a putea pune în practică proiecte și pentru a derula
investiții pentru comunitatea noastră. În acest context,
spre deosebire de Dudeștii Noi, unde sunt probleme
cu Drumul Județean de pe raza intravilanului comunei, care e plin de gropi, eu am avut la ce uși să bat și
am găsit deschidere la conducerea Consiliului
Județean Timiș, unde, după cum bine știți, președinte
este Sorin Grindeanu, președintele filialei Timiș a
PSD. Vă mulțumesc că ați înțeles cât este de important
ca, după ce m-ați ales pe mine ca primar, să alegeți
PSD și la conducerea CJT. Sper că mă veți ajuta încă
o dată în 11 decembrie, pentru a putea să vă ajut și eu,
deoarece avem în continuare proiecte majore pentru
comuna noastră, printre care amintesc introducerea
canalizării, a gazului metan și construirea unui nou
Cămin Cultural, pentru care avem nevoie de sprijin la
instituțiile pe care le-am enumerat la începutul acestui
articol. Ca și exemplu, la ce afirmam mai înainte, vă
pot da asfaltarea, în mai puțin de o zi, pe raza intravila-

nului, a Drumului Județean, pe strada Calea Dudeștilor,
cu un covor asfaltic de uzură de 6 cm grosime, printr-o
investiție a CJ Timiș. Iată de ce este important să ai la
ce uși să bați, iar acestea să ți se deschidă, pentru a putea
rezolva problemele comunității și pentru a nu ajunge
cu strada asfaltată în aceeași situație în care se află, pe
raza intravilanului, comuna vecină Dudeștii Noi.
De asemenea, prin programul PNDL, susținut de
Guvernul Ponta, am reușit să obținem finanțare pentru asfaltarea a 14 străzi. Una dintre ele a fost deja asfaltată - Biserica Românească, alta - strada Bujorul va fi asfaltată în săptămâna 4-11 decembrie, dacă vremea va fi favorabilă, iar temperatura din timpul zilei
va fi de cel puțin 5 grade. S-au decopertat, balastat și
pietruit străzile Fântânii, Izvorului și Stufului, urmând
ca în primăvara anului viitor acestea să fie asfaltate.
Același procedeu va fi aplicat apoi pe străzile din zona
Chertiz. Se va traversa apoi Drumul Național spre
Ferma 1, cuprinzând capătul Gării, până la ieșirea în
PUZ-ul nou de la intrarea în Becicherecu Mic.
Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic
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1 Decembrie, Ziua
Naţională a României
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1 Decembrie este Ziua Naţională a
României, adoptată prin lege după înlăturarea
regimului comunist, în decembrie 1989. Din
punct de vedere istoric, la 1 decembrie 1918
Adunarea Naţională de la Alba Iulia,
constituită din 1.228 de delegaţi şi sprijinită
de peste 100.000 de români veniţi din toate
colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o
Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi
Dunăre) şi Ţara Ungurească (Crişana, Sătmar
şi Maramureş) cu România. Ziua de 1 Decembrie 1918 încununează lupta românilor
transilvăneni pentru Unitate Naţională şi
marchează momentul creării României Mari,
situându-se în continuarea precedentelor
acţiuni unioniste din Basarabia (27 martie
1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918).
Poporul român a ştiut atunci să valorifice admirabil conjunctura internaţională favorabilă
creată în urma primului război mondial şi a
destrămării imperiilor Ţarist şi Austro-Ungar.
Marea Unire nu a fost rezultatul participării
României la război. Nici partizanii Antantei,
nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în
vedere revoluţia din Rusia şi destrămarea
monarhiei austro-ungare. Raţionamentul lor
s-a înscris formulei tradiţionale a raportului de
putere interstate: victoria Antantei ne va da
Bucovina, Transilvania şi Banatul, victoria
Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o
biruinţă o excludea pe cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum ar fi cu putinţă ca toate
aceste provincii să intre aproape simultan în
frontierele Vechiului Regat. Nu o victorie
militară a stat la temelia României Mari, ci
actul de voinţă al naţiunii române.

Noi vrem să ne unim cu Țara
Noi vrem să ne unim cu Țara!
Bunicii noștri au decis
La Alba Iulia, punând
În fapt străvechiul nostru vis.
La întâi Decembrie mai blând
Istoria privește-n noi
Să-nalță-n soare rând pe rând
Dragi chipuri de români eroi.

O necesitate istorică – naţiunea trebuie să
trăiască într-un stat naţional – s-a dovedit mai
puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenţă, şi, punând
în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă
ca peste toate adversităţile să dea viaţă
aspiraţiei sale: statul naţional.

Joi, 1 decembrie, la ora 15:30, vă
așteptăm la Sala de Sport pentru a
sărbători Ziua Națională. Cu această
ocazie, se va organiza o tombolă și se
vor oferi 98 de drapele, simbolizând
cei 98 de ani de la Marea Unire. Apoi,
cei prezenți vor putea servi tradiționala fasole cu cârnați și se va ciocni un
pahar de vin fiert. Sărbătoarea se va
încheia cu aprinderea Bradului de
Crăciun, la Căminul Cultural.
Cu această ocazie, vă invităm și la
prima ediție a Târgului de Crăciun,
organizată de Primăria și Consiliul
Local Becicherecu Mic, în perioada 12
decembrie 2016 - 8 ianuarie 2017.

Să ne-amintim mereu de ei,
Să-i prețuim, căci ne-au dat viață.
Mereu să căutăm în ei
Tărie, încredere, povață.
La întâi Decembrie-auzim
În suflet limpedea și clara
Strigare-a unui neam întreg:
Noi vrem să ne unim cu Țara!

S fi nţ i i Ar h ang he li M ih ail şi G av r il

2

Creştinii îi sărbătoresc, în 8 noiembrie, pe Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri, păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte şi călăuze ale sufletelor în
drumul acestora spre rai.
În fiecare an, pe 8 noiembrie, Biserica cinsteşte Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavril şi al tuturor Puterilor
cereşti celor fără de trupuri. Deci, pe 8 noiembrie nu
sunt prăznuiţi doar Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci toate cetele îngereşti care nu s-au despărţit de
Dumnezeu.
Arhanghelii din calendarul bisericesc sunt conducătorii cetelor de îngeri, având aripi şi purtând săbii, ca
simbol al biruinţei, şi sunt călăuze ale sufletelor în
drumul acestora spre rai.
Arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu la
Fecioara Maria să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului şi tot el a adus drepţilor Ioachim şi
Ana vestea zămislirii Maicii Domnului.
În folclorul religios românesc, Arhanghelul Mihail
este un personaj mai venerat în comparaţie cu Arhanghelul Gavriil. El poartă, uneori, cheile raiului, este
un înfocat luptător împotriva diavolului şi veghează
la capul bolnavilor, dacă acestora le este sortit să
moară, sau la picioarele lor, dacă le este hărăzit să mai
trăiască.
De multe ori îl întâlnim alăturându-se Sfântului Ilie,
atunci când acesta tună şi trăsneşte sau orânduieşte
singur grindina, cu tunul. El ţine şi ciuma în frâu, asemănător Sfântului Haralambie.
În trecut, în Bucovina, Arhanghelii erau sărbătoriţi
pentru că „ei sunt ei sunt păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora”.
Arhanghelii, în viziunea populară, asistă și la judecata de apoi, sunt patroni ai casei, ard păcatele acumulate de patimile omeneşti fireşti şi purifică, prin
post, conştiinţele.
În zonele muntoase, în care Arhanghelii erau celebraţi şi ca patroni ai oilor, stăpânii acestor animale fă-

ceau o turtă mare din făină de porumb, numită „turta
arieţilor” (arieţii fiind berbecii despărţiţi de oi), ce era
considerată a fi purtătoare de fecunditate. Această
turtă se arunca în dimineața zilei de 8 noiembrie în
târla oilor.
Dacă turta cădea cu faţa în sus era semn încurajator,
de bucurie în rândul ciobanilor, considerându-se că în
primăvară toate oile vor avea miei. Dacă turta cădea

I n t r a r ea Ma ic i i D o m n ul u i î n B is e r ic ă
Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, Sărbătoarea Luminii, orânduită în calendar în data de 21 noiembrie,
este prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului. În tradiţia populară,
sărbătoarea este cunoscută sub numele
Vovidenia sau Ovidenia, denumire întâlnită în Moldova, Muntenia şi Oltenia. La
o săptămână de la Începutul Postului
Naşterii Domnului, creştinii ortodocşi
cinstesc sărbătoarea care aminteşte de
momentul în care Fecioara Maria, în vârstă de trei ani, a fost adusă de părinţii săi,

Ioachim şi Ana, la Templul din Ierusalim.
Intrarea Maicii Domnului în Biserică este
cea mai nouă sărbătoare închinată Maicii Domnului, înscrisă în calendar în secolul al VI-lea. Evenimente legate de
naşterea şi copilăria Fecioarei Maria nu
sunt prezentate în Evanghelii sau în cărţi
ale Noului Testament. Dar amănunte referitoare la aceste etape ale vieţii Maicii
Domnului sunt prezentate într-o scriere

apocrifă din secolul al II-lea, cunoscută
sub denumirea de Evanghelia după
Iacov sau Protoevanghelia. În tradiţia religioasă se spune că ziua de 21 noiembrie
a anului 543 reprezintă data sfinţirii unei
biserici ce poartă hramul acestei sărbători. Sfântul lăcaş a fost construit de Iustinian cel Mare lângă zidul ruinat al
Templului în care s-a rugat Maica Domnului. În Apus, sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică a fost adoptată
de Papa Grigorie al XI-lea, fiind celebrată pentru prima dată în anul 1374 la
Avignon. În Galileea acelor
timpuri era o mare ruşine să
nu ai copii, iar Ioachim şi
Ana s-au rugat lui Dumnezeu
să-i scape de ruşinea lumii,
binecuvântându-le viaţa cu
un copil. În tradiţia Bisericii
se spune că, după rugăciunile
fierbinţi adresate lui Dumnezeu de Ioachim şi Ana, îngerul Gavriil i-a adus Anei
vestea că Dumnezeu le-a împlinit dorinţa şi vor avea un
copil.
Aceasta şi-a exprimat bucuria şi a promis că, pruncul atât de dorit
va fi dăruit lui Dumnezeu. Intrarea în
Templul din Ierusalim a Maicii Domnului s-a întâmplat într-o zi de 21 noiembrie, pe când Fecioara Maria împlinise
trei ani. Atunci, părinţii ei, Ioachim şi
Ana, şi-au amintit de făgăduinţa făcută
cu câţiva ani în urmă, în faţa îngerului
Gavriil, că atunci când vor fi părinţi, vor
închina copilul lor bunului Dumnezeu.

cu faţa în jos era mare supărare.
În calendarul popular, soborul Sfinţilor Mihail şi
Gavril se serbează trei zile, în 8, 9 şi 10 noiembrie.
Prima zi se numeşte capul Arhanghelului, a doua zi
mijlocul Arhanghelului, iar a treia zi coada Arhanghelului.
Despre Arhanghelul Mihail se ştie că este conducătorul oştilor cereşti-îngereşti, iar despre Arhanghelul Gavril ştim că este vestitorul Fecioarei Maria că
va naşte pe Mântuitorul lumii, pruncul Iisus.
Totodată, un vechi obicei spune că de sărbătoarea
Sfinţilor Mihail şi Gavril se aprind lumânări atât pentru oamenii în viaţă, cât şi pentru cei trecuţi la cele
sfinte fără lumânare sau dispăruţi în împrejurări năprasnice.
Altfel, în ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril
se făcea marea pomenire pentru toţi morţii din familie. Ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril se serbează fiindcă ei iau sufletele oamenilor când mor.
Se spune că cel care lucrează în această zi, de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, se va chinui în ceasul
morţii până la ieşirea sufletului.
Ziua de 8 noiembrie este totodată „Vara Arhanghelilor”, care ţine o zi. Pe lângă aceasta, între Arhangheli
şi Crăciun trebuie să mai fie între două şi patru zile
senine şi călduroase care se numesc popular „Vara iernii”.
În sâmbăta dinaintea sărbătorii se fac praznice pentru sufletul morţilor. Ofrandele date de pomană pentru
morţi, din Ajun sau din Ziua Arhanghelilor, se numesc
„Moşii de Arhangheli”.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul
comunei Becicherecu Mic, urează
un sincer „La mulți ani!” tuturor
locuitorilor care poartă numele Sfinților
Arhangheli Mihail și Gavril sau derivate
ale acestora.

S f ân tu l A p o s t o l A n d r e i ,
o cr o ti t o r u l R o m ân ie i

Nu există ceva
mai aproape de inima
noastră de români şi
creştini în acelaşi
timp, decât a vorbi de
moşii şi strămoşii
noştri, de părinţii
care ne-au născut
prin
Evanghelie.
Multe şi minunate au
fost darurile pe care
le-a transmis Iisus
Hristos ucenicilor
Săi.
Cel mai important dar, după Înviere, a fost acela al primirii Sfântului Duh şi al propovăduirii cuvântului
adevărului la toată făptura (Marcu
16, 15) şi iată: „Eu cu voi sunt până la
sfârşitul veacurilor” (Matei 28,20).
Din această făptură au făcut parte
şi strămoşii noştri şi „cu noi este
Dumnezeu” (Matei 1, 23) prin Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat
la apostolat şi primul trimis în glia
noastră străbună.
Fiind înclinat spre rugăciune şi
meditaţie, simţind chemarea spre înţelegerea tainelor lui Dumnezeu, Andrei se apropie de Ioan Botezătorul în
pustia Iordanului şi, deşi era foarte
tânăr, devine ucenicul acestuia.
Şi la botezul lui Iisus, fiind
aproape de profetul Ioan, i-a ascultat

spusa: „Iată Mielul lui
Dumnezeu, care ridică
păcatele lumii!” (Ioan
1, 29). Cunoscând
bine profeţiile mesianice, cu dorinţa fierbinte şi curiozitatea
tinerilor înflacăraţi şi
dornici de a şti cât mai
multe despre viaţă şi
lume, cu încredere în
Ioan şi cu dragoste
pentru Cel botezat,
Andrei se apropie şi-L
întreabă: „Unde locuieşti? Vino şi
vezi!” (Ioan 1, 39). Şi s-au dus împreună. Andrei a copleşit cu ştiinţa sa
pe Iisus.
Acum înţelegea că Iisus este Mesia
cel profeţit, că S-a coborât de la
Dumnezeu pe pământ, aşa cum profeţise Moise (Ieşire 33, 23), dar mai
ales că de acum Fiul lui Dumnezeu o
să trăiască printre oameni, că ne va
deschide cerul, aceea lume din care a
venit şi ce va face aici, începând cu
„familia” Sa sfântă, Iosif şi Fecioara
Maria.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu
Mic, urează un sincer „La
mulți ani!” tuturor locuitorilor
care poartă numele Sfântului
Andrei.

I nf r a c ț i u n i e l e ct o r a l e

În contextul desfășurării alegerilor parlamentare din data de 11
decembrie 2016, supunem atenției
opiniei publice prevederile Codului Penal, cu scopul prevenirii comiterii unor infracțiuni electorale,
după cum urmează:

Articolul 385: Împiedicarea
exercitării drepturilor electorale:

(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se
pedepsește cu închisoarea de la 6
luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace,
asupra localului secției de votare se
pedepsește cu închisoarea de la 2
la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
Articolul 386: Coruperea alegătorilor:

(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul
determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de
candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 6
luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu
valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice.
Articolul 387: Frauda la vot:

(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are
dreptul un alegător, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi;
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unei cărți de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.
Articolul 388: Frauda la votul electronic:

Tipărirea și utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a
sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu
la 5 ani.
Articolul 389: Violarea confidentialității votului:

(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu
amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al
secției de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
Articolul 390: Nerespectarea regimului urnei de vot:

(1) Deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare ori transportarea acesteia de către alte
persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege se pedepsește
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
Articolul 391: Falsificarea documentelor și evidențelor electorale:

(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și înscrierea în copia de pe
lista electorală permanentă ori de pe lista electorală complementară a
unor persoane care nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii
care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obținute în secțiile
de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor
legii se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeași pedeapsă se sancționează introducerea de date,
informații sau proceduri care duc la alterarea sistemului informațional
național necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
Șeful Postului de Poliție Becicherecu Mic,
agent șef adjunct de poliție Alin CÎRNARIU
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Hotărârea nr. 100 din 21 noiembrie 2016
privind aprobarea finanţării programului educaţional „Şcoală după Şcoală”, organizat de Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal”Becicherecu Mic pentru anul şcolar 2016-2017 cu suma de 5.600 lei/lună;
Hotărârea nr. 101 din 21 noiembrie 2016
privind delegarea dreptului de semnătură al Consiliului Local Becicherecu Mic,
pentru încheierea actelor de rezoluţiune pentru contractele de vânzare nr. 138 din
25.02.2014 şi nr. 139 din 25.02.2014, conform prevederilor Hotărârii Consiliului
Local Becicherecu Mic nr. 59 din 29.08.2016 şi a Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.60 din 29.08.2016;
Hotărârea nr. 102 din 21 noiembrie 2016
privind aprobarea actualizării componenţei Consiliului Comunitar Consultativ al
comunei Becicherecu Mic în perioada 2016-2020 după cum urmează: 1. Rusu Raimond Ovidiu – primar, 2. Cian Delia – director şcoală gimnazială, 3. Cîrnariu Alin
Ştefan – şef de post, 4. Oglindă Constanţa Florina – asistent social, 5. Jurji Ioan –
preot ortodox român, 6. Miocovici Milan – preot ortodox sârb, 7. Dumea Bonaventura – preot romano-catolic, 8. Moroti Vasile – pastor, 9. Işfan Mariana – medic de familie, 10. Rus Georgeta Aurelia – medic de familie, 11.Buzatu Constantin – om de
afaceri, 12. Paşca Vasile – om de afaceri, 13. Merluţ Gheorghe – om de afaceri, 14.
Ungureanu Gheorghe – om de afaceri, 15. Ţăran Ionel – cetăţean;
Hotărârea nr. 104 din 21 noiembrie 2016
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic înscris
asupra terenului intravilan înscris în CF nr. 403704, nr.cad. 403704 ;
Hotărârea nr. 105 din 21 noiembrie 2016
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic înscris
asupra terenului intravilan înscris în CF nr. 400129, nr.cad. 963 –964/1;
Hotărârea nr. 106 din 21 noiembrie 2016
privind închirierea prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.
403432, nr. cad. 403432 cu suprafaţa de 710 mp;
Hotărârea nr. 107 din 21 noiembrie 2016
privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Becicherecu Mic a
terenului intravilan înscris în CF nr. 400843, nr. cad. 400843, cu suprafaţa de 776 mp
pentru a soluţiona solicitarea doamnei Golban Darinca, moştenitoarea numitului
Milin Isa;
Hotărârea nr. 108 din 21 noiembrie 2016
privind reeşalonarea plăţii terenului intravilan înscris în CF 400874 achiziţionat de
către Jurchela Nicoleta – Vuţa prin licitaţie publică;
Hotărârea nr. 109 din 21 noiembrie 2016
privind reeşalonarea plăţii terenului intravilan înscris în CF 400884 achiziţionat de
către Prohap Gioni Robert prin licitaţie publică;
Hotărârea nr. 110 din 21 noiembrie 2016
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III – anul
2016;
Hotărârea nr. 111 din 21 noiembrie 2016
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic pentru trimestrul
IV anul 2016;
Hotărârea nr. 112 din 21 noiembrie 2016
privind aprobarea organizării „Târgului de Crăciun Becicherecu Mic – Ediţia I”de
către comuna Becicherecu Mic prin primar şi Consiliul Local Becicherecu Mic, în
parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal”Becicherecu Mic în perioada
12.12.2016-8.01.2016, pe platoul amplasat în centrul comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 113 din 21 noiembrie 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF
nr. 403868, nr. cad. 403868, cu suprafaţa de 342 mp, la preţul de pornire de 10.000 lei
TVA inclus;
Hotărârea nr. 114 din 28 noiembrie 2016
privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă a cadrelor didactice ale Școlii
Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic pe luna octombrie 2016;
Hotărârea nr. 115 din 28 noiembrie 2016
privind aprobarea încheierii unui contract de asistent personal între comuna Becicherecu Mic și doamna Ichim-Huțu Mihaela;
Hotărârea nr. 116 din 28 noiembrie 2016
privind ridicarea privilegiului imobiliar al comunei Becicherecu Mic notat pe terenul extravilan înscris în CF nr. 400875;
Hotărârea nr. 117 din 28 noiembrie 2016
privind modificarea HCL nr. 112 din 21.11.2016;
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Sâmbătă, 5 noiembrie, și duminică, 6 noiembrie,
în Becicherecu Mic a fost mare sărbătoare. Comunitatea germană, și nu doar ea, a sărbătorit din nou
Kirchweich-ul, un eveniment care a strâns laolaltă
locuitori de toate vârstele. Cu toții s-au bucurat de
momente ce se înscriu în tradiția acestei sărbători:
au admirat alaiul îmbrăcat în frumoase costume
populare germane, pomul de Kirchweich bogat împodobit, muzica specif ică intonată de Fanfara de
la Recaș. Au fost două zile pline, care au culminat
cu balul de Kirchweich, ținut la Sala de Sport din
Becicherecu Mic.

Sărbătoarea de Kirchweich a început sâmbătă, la
ora 15, când în centrul comunei s-a ridicat pomul de
Kirchweich. La acest moment tradițional a participat
și Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei.
Apoi, alaiul a plecat de la Biserica Catolică și s-a
îndreptat spre casele familiilor care urmau să fie invitate la sărbătoare. Conform datinii, fiecare familie invitată a primit un măr, în schimbul căruia a făcut o
mică donație.
Au fost invitați: Gheorghe Merluț, Emilia Isac, familia Miron, familia Negrea, familia Lauer, familia
Lăcătuș, familia Adrian Cheț, familia Manea, familia
Gheorghe Ungureanu.
A doua zi, de dimineață, alaiul de Kirchweich a plecat de la Casa Parohială și s-a oprit pentru a le invita
la sărbătoare la familiile Lutz, Buzatu, Gherasim și
familia primarului comunei, Raimond Ovidiu Rusu și
Camelia Domnica.
Pe lângă familiile invitate cu alaiul la sărbătoare,
organizatorii țin să le mulțumească în mod special familiilor Prohap și Brumar, care au achiziționat și ele
câte un măr tradițional.
La ora 16, preotul paroh al Bisericii Romano Catolice din Becicherecu Mic, Bonaventura Dumea a oficiat slujba religioasă, la care au participat și
componenții celor zece perechi ale alaiului de Kirchweich de anul acesta.
După slujbă, perechile s-au deplasat la Sala de
Sport, unde, așa cum cere tradiția, au prezentat un program folcloric german.
Au urmat apoi momentele culminante, adică licitarea pălăriei și a baticului, dar și a pomului de
Kirchweich.
Pomul de Kirchweich a fost adjudecat de
Gheorghe Ungureanu, ceea ce înseamnă că el va fi,
anul viitor, nașul sărbătorii.
Pălăria și baticul i-au revenit viceprimarului comunei Dudeștii Noi, Adrian-Silviu Gherasim.
Nu doar aceștia au fost câștigătorii de anul acesta
de la Kirchweich, ci și mulți alți participanți la sărbătoare. Aceasta pentru că, în urma tombolei organizate,
tot în mod tradițional, cu această ocazie au fost acordate peste 60 de premii. Organizatorii au oferit peste
200 de bilete de participare la tombola al căror sponsori au fost Marinela Bobeș, familia Sechi și familia
Lauer.
Programul artistic a fost susținut de Fanfara de la
Recaș, Ansamblul „Cavaleria Tradițiilor” și DJ Ghiță
Grozav.
La buna desfășurare a evenimentului din acest an
și-au adus contribuția Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic, Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, Karin Lauer, Sfetlana Chisăr, Marinela Bobeș.
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Kirwai, rugă, negeie.
Relația între
semnificația
originală și folclor

Cine a avut ocazia de a se afla la Ierusalim seara în
ajunul sărbătorilor săptămânale evreiești în apropierea uriașului zid ce a mai rămas din templul distrus de
ocupanții romani cu aproape două mii de ani în urmă,
și care zid sprijină lateral un înalt și întins platou pe
care ulterior au apărut alte construcții controversate,
poate că au putut vedea cum de pe șoseaua din partea
de sud a zidului apar șiruri de bărbați prinși cu brațele
unii cu alții pe după umeri, cântând și dansând, apropiindu-se în semicerc de zidul numit acum al „plângerii”, unde zeci sau sute de evrei vin acum să se
roage în vale, la poalele zidului, amintindu-și de templul măreț al lui Dumnezeu, admirat odinioară de așa
de mulți, inclusiv de apostolii lui Isus.
Unii se roagă cu lacrimi în ochi la poalele zidului
unde era odinioară „Casa lui Dumnezeu”, cum a
numit-o chiar Isus, locul în care omul se simțea mai
aproape de Dumnezeu în sanctuarul său. Și totuși,
alții vin cântând și dansând la acel loc, amintindu-și de
regele credincios David, care nu se rușina să meargă
dănțuind în procesiuni religioase, de bucurie că poate
slăvi pe Domnul sau amintindu-și de îndemnurile
psalmilor 122(121),149 sau 150: „Aleluia! Cântați
Domnului un cântec nou... în adunarea credincioșilor
săi! Să se bucure Israel de creatorul său... să tresalte
de bucurie... să laude numele lui în dansuri... să-i
cânte psalmi cu tobe și cu harpa!”.
Aceste lucruri vor să arate că participarea noastră la
slujbele religioase, ca și orice facem de dragul lui
Dumnezeu și al Bisericii sale sau pentru alți oameni,
după învățătura lui Isus, nu trebuie făcut în silă, cu suflet posomărât, ci, cum insistă și apostolul Pavel, din
toată inima și cu bucurie.
Se vede că aceasta a fost și a ceea ce a determinat
ca la sărbătorirea anuală a sfințirii unei biserici (= Kirchweihe, în limba germană, uzuală în multe așezări
bănățene) sau la hramul sau ruga (sau negeie, cum se
spune în unele locuri), când e sărbătoarea unui sfânt
ocrotitor al bisericii, lumea să-și exprime bucuria și
recunoștința și prin cântec, muzică și dans și în afara
lăcașului de cult, vrând să arate ospitalitate și
oaspeților veniți la sărbătoare. Această bucurie exterioară din afara bisericii a luat cu timpul diverse forme
folclorice, adaptate diferitelor etnii din regiunea Banatului sau altor provincii.
Tot cu timpul, în multe locuri credința a slăbit, numărul celor care frecventează casa lui Dumnezeu a
scăzut, încât îndemnul de a merge dansând de bucurie pentru a-l întâlni și a auzi cuvîntul lui Dumnezeu
are tot mai puțin răsunet în prea multe inimi umplute
cu altceva, încât nu mai este loc pentru ceea ce
depășește satisfacțiile materiale.
Astfel se poate ajunge la situația că se serbează
ruga, hramul, negeia sau Kerwaiul de prea puțini cu
bucuria atașamentului față de Dumnezeu și cu folos
pentru suflet, iar restul se mulțumesc doar cu petrecerea și folclorul, ca pretext. Nu o fi oare prea puțin?
E nevoie de a avea un „zid al plângerii” pentru a
descoperi că Dumnezeu și-a făcut o casă între oameni
nu numai din piatră și cărămidă, ci chiar din sufletele
celor botezați, încât apostolul Pavel întreaba: „Nu știți
voi, că voi, cei botezați, formați un templu viu al lui
Dumnezeu? Doamne, deschide-ne sufletul și inima,
spre a înțelege că ne-ai încredințat lumea aceasta spre
a ne folosi de dânsa, dar că ne-ai creat pentru mai
mult!
Preot paroh Bonaventura DUMEA
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C o m b a t e r e a d ă u n ă to r i l o r î n pe r i o a da r e c e ( I I )

Vine anotimpul rece și majoritatea legumicultorilor, în spațiile protejate (sere, solarii),
se pregătesc de ciclul I de producție, de
semănatul semințelor și obținerea răsadurilor,
operațiuni ce se fac iarna (sfârșitul lui decembrie până la jumătatea lunii februarie), iar
plantarea se face primăvara devreme.
În această perioadă, preocuparea principală
a legumicultorului trebuie să fie eliminarea
potențialelor surse de infestare masivă cu
dăunători. Aceste surse sunt: resturile culturilor
desființate, solul infestat sau îngrășământul organic
adăugat ca fertilizant ori zonele din spațiile protejate
locuri pentru hibernare a unor dăunători periculoși.
Principalii dăunători care pot crea probleme viitoarelor culturi: nematodul galicol al rădăcinilor,
coropișnița, viermii albi, viermii sârmă, limacșii,
melcii cu cochilie, păianjenul lat, musculița albă de
seră, păduchele castraveților de seră, tripsul Californian, musca miniera.

Coropișnița

Coropișnița face parte din familia Gryllotalpidae și
este răspândită în aproape toată lumea. În țara noastră
este prezentă peste tot, în special în grădinile de
legume, sere, solarii și răsadnițe cu soluri bogate în
materie organică, unde produce pagube considerabile.
În grădini ea atacă căpşunile, viţele de vie şi numeroase soiuri de legume.
De asemenea, este semnalată și în cultura de câmp.
Dăunător frecvent întâlnit pe terenurile structurate
și bine aerate. Produce pagube de până la 40% în
primele 10-15 zile de la plantarea răsadurilor, prin distrugerea rădăcinilor și secționarea tulpinilor din zona
coletului. La culturile semănate direct, coropișnitele
circulând pe rândurile de semănat, dislocă semințele în
germinare, aparând numeroase zone goale. În anii
ploioși și răcoroși, atacă mai frecvent. Prezența

Îngrijirea gazonului
în sezonul rece

coropișniței se face cu ușurință după prezența pe sol a
unor galerii sinuoase, cu aspect solzos, care merg de
la o plantă la alta.
Ea se hrăneşte cu material vegetal, rădăcini, insecte
târâtoare mai mici şi viermi (râme). Numai în perioada
de împerechere coropişniţa iese la suprafaţă, unde îşi
caută un partener, cu care să se reproducă. După reproducere, în mai/iunie femelele sapă în pământ un
culoar, iar la capătul lui, la aproximativ 10-30 cm
adâncime a solului, îl lărgesc sub forma unei
concavităţi de dimensiunile unui pumn, iar pereţii
acesteia îi consolidează cu o secreţie. În această gaură
femela depune aproximativ 200-600 ouă gălbui, de
circa 2-3 mm fiecare.
După o perioadă de evoluţie embrionară de 2-3
săptămâni, eclozează larvele, care iniţial au culoarea
albă, dar care devin în scurt timp maro. Acestea nu au
încă aripi în acest stadiu de evoluţie. Femela mamă
îngrijeşte în acest timp ouăle, iar mai târziu şi larvele.
Acestea se hrănesc cu rădăcini subţiri şi cu particule
de humus. După 1-2 năpârliri, larvele părăsesc cuibul
şi sapă singure noi coridoare subterane. În octombrie
ele se îngroapă la 30-100 cm adâncime în pământ,
unde hibernează. În general ele năpârlesc de mai multe
ori, până devin adulte.
Plantele atacate și daune: Coropișnița este
omnivoră, hrănindu-se cu substrat vegetal, dar și cu
pradă vie (râme de ploaie și diverse larve) sau cu cadavre de insecte.
Daunele produse sunt directe, prin roaderea sis-

Cu toate că iarna se află la doi pași de noi, să nu uităm de
gazon. Pentru aceasta sunt de urmat câțiva pași pentru a ne bucura și anul următor de un gazon sănătos și aspectos.
Îndepărtaţi frunzele căzute de pe gazon, pentru a permite luminii să ajungă la el şi pentru a evita uscarea sau înnegrirea acestuia.
Înţepaţi gazonul cu o furcă, pentru a îmbunătăţi drenajul şi
aerisirea. Cu ajutorul unei furci clasice sau cu un aerator de
gazon care pătrunde cu lamele ascuțite 0,5-2 cm în sol, se fac
canale de aer care permit rădăcinilor să respire. Acestă lucrare se
execută odată la doi ani.
Dacă este o iarnă blândă, continuaţi să tăiaţi gazonul dacă mai
creşte, dar setaţi lamele maşinii de tuns la un nivel de tăiere mai
înalt. Un gazon înalt este un bun adăpost pentru rozătoare și alți
dăunători care distrug peluza.
Evitaţi să călcaţi pe gazon atunci când acesta este îngheţat sau
se află sub un strat greu de zăpadă, deoarece se va deteriora.
Toamna este, de fapt, anotimp pentru fertilizare, mai ales aplicarea complexului cu trei substanțe active, și anume azot, fosfor, potasiu.
Fosforul va ajuta creșterea rădăcinilor, iar prin dezvoltarea
rădăcinilor înainte de venirea iernii vă asigurați o înverzire mai
rapidă a gazonului primăvara, precum și creșterea rezistenței la
boli și secetă. Recomandat este să se realizeze un test de sol,
care arată exact ce nutrienți lipsesc. Testați nivelurile de azot,
fosfor și potasiu precum și pH-ul solului. Dacă nu plouă în
următoarele trei zile de la aplicarea fertilizatorului, udați gazonul
pentru a grăbi procesul de descompunere a îngrășământului.
Dacă în gazon au apărut goluri, acestea se vor însămânța cu
același tip de semințe, într-o cantitate înjumătățită față de necesarul pentru o peluză nouă.
A se menține peluza curată, fără bușteni, jucării, mobilier, în
timpul iernii. Asigurati-vă că ați eliberat gazonul și nu a rămas
nici un obiect după ultima tundere a anului. Dacă un obiect este
uitat pe iarbă în perioada vremii reci și a căderilor de zăpadă,
acesta creează porțiuni mari de zone moarte, datorită greutății
sale și a lipsei de lumină. Primăvara, această zonă va fi mai rară
decât restul peluzei.
Evitați traficul excesiv, deoarece se pot forma cu ușurință
poteci.

temului radicular al plantelor (retează tulpinile în
momentul răsăririi sau repicării) sau indirecte,
prin galeriile săpate pentru deplasare, scoțând la
suprafața solului semințele încolțite sau plantele
tinere. Plantele atacate se veștejesc și se apleacă
pe sol, smulgându-se ușor din sol.
Este considerată cea mai periculoasă specie
polifagă a plantelor legumicole, atât în răsadnițe,
cât și în grădinile de legume. Atacă tomatele,
ardeiul, vinetele, castraveți, ceapa, morcovul,
cartoful, tutunul, ridichii, varza, conopida etc.
Larvele produc cele mai mari pagube. Ele se hrănesc
cu rădăcini tinere şi moi, iar acest fapt duce la
scăderea vigorii plantelor şi, în cazuri extreme, la
moartea acestora.
Atacul coropișniței se prezintă sub formă de caverne sau rosături la colet, rădăcini, bulbi, tuberculi, rizomi. Atacul se manifestă în vetre, putând fi
recunoscut prin mici ridicături la suprafața solului
(mai ales după ploaie sau irigare).

Combatere coropișniței

Pentru prevenire se recomandă:
- folosirea unui gunoi de grajd care nu este infestat
cu coropișnițe;
- în toamnă, efectuarea unor arături adânci pentru a
expunea la temperaturi scăzute toate stadiile de
coropișniță aflate în hibernare;
- prin efectuarea unor prașile repetate se distruge
un număr mare de cuiburi, larve, ouă și adulți;
– toamna se recomandă crearea unor șanțuri
capcană care se vor umple cu gunoi de grajd, în care
coropișnițele vor găsi condiții favorabile hibernării.
Iarna gropile se distrug, împrăștiind gunoiul la
suprafață; astfel coropișnițele nu vor supraviețui gerului.
Combaterea chimică se poate face cu: MESUROL
2 RB, OPTIMOL 4G, AGROSAN B, SINTOGRILL
SUPER, COROCID.

V ie r m e l e s â r m ă

În țara noastră sunt mai
multe specii de viermi sârmă,
dar cea mai răspândită este
specia Agriotes lineatus,
având o adaptabilitate mare la
o gamă largă de tipuri de sol,
dar condiții optime de dezvoltare au în solurile umede
și grele. A nu se confunda cu
alte insecte din sol cu aspect
cilindric, dar cu multe, foarte
multe picioare (miriapozi);
viermii sârmă nu au picioare. Lăsarea pârloagă a
terenului favorizează puternic înmulțirea viermilor
sârmă. Sunt răspândiți pe tot globul.
Adulții prezintă corpul alungit, îngustat posterior, de culoare brun-roșcat până la brunnegricioasă, 7-11 mm lungime. Posternul prezintă
o prelungire ca un pinten, care pătrunde într-o cavitate a mezosternului. Cu ajutorul acestui dispozitiv,
insectele adulte ajunse într-o poziție nefavorabilă
de mers revin la poziția initială executând un salt
energic, având loc și un pocnet caracteristic, de
unde și denumirea de „gândaci pocnitori”.
Oul este oval, de 0,5 mm lungime, de culoare
deschisă și cu chorionul (coaja) rezistent.
Larva este denumită popular „vierme sârmă”,
are corpul alungit și subțire, iar la dezvoltarea
completă este de 18-25 mm, culoare galben pal
până la galben-brun. Pupa este de tip liberă, 7-10
mm lungime, la început de culoare deschisă, după
care devine brună.
Dezvoltă o generație la 4-5 ani și iernează în sol
ca larvă de diferite vârste și ca adult. Adulții apar
primăvara, când temperatura ajunge la 15 grade.
Femela depune ouăle sub bulgării de pământ sau în
crăpături. Ouăle sunt depuse în grupuri de 3-20,
adesea în șiruri de câte 4-5 bucăți. Fiecare femelă
depune câte 150-200 de ouă; acestea sunt mici,
transparente, fiind dificil de observat cu ochiul
liber, au doar 0.5 mm lungime.
Larvele apar după 3-4 săptămâni de incubație,

larva având 9 mm lungime,
este transparentă și puțin
vizibilă.
Perioada pagubelor produse de viermele sârmă coincide cu cea a răsăriri sau
apariția primelor faze de dezvoltare a plantelor. După
câteva zile de la plantare,
planta atacată se recunoaște
ușor prin aspectul ofilit.
Larva pătrunde aproape de
rădăcină, în porțiunea de tulpină îngropată, și se
hrănește cu interiorul tulpinii, urcând apoi în partea
inferioară. Plantele atacate sunt distruse, iar cultura
trebuie reînsămânțată sau replantată.
Larvele sunt polifage, hrănindu-se cu părțile
aeriene ale plantelor, preferând cerealele, plantele
care alcătuiesc pajiștile, tuberculiferele și
rădăcinoasele. Dintre cereale, porumbul este cel
mai afectat. În perioada răsăririi plantelor și primele
faze de vegetație, larvele atacă boabele pe cale de
germinare sau rădăcinile abia formate. La
rădăcinoase și tuberculifere, viermele sârmă produce galerii în interiorul acestora și se instalează
microorganisme patogene care duc la altererea
acestora. Pentru prevenire se recomandă arătura de
toamnă cât mai adancă, cultivarea de plante mai
puțin atacate de viermele sârmă (mazăre, fasole,
linte, bob, rapiță, muștar, coriandru, etc.).

Combatere

Combaterea chimică nu este disponibilă sută la
sută în momentul actual, se recomandă dezinfecția
solului înainte de plantare cu Actara 25 WG 0,05% (250 grame/100 mp de grădină), îmbăierea
semințelor într-o soluție de Actara cu apă (6g/10 l
apă) și a plantelor. Nemathorin 10 G (15 kg/ha)
este o altă soluție dar cu o tehnologie mai greu de
aplicat, fiind necesară încorporarea în sol la o adâncime de 15-20 cm.
Pagină realizată de drd. ing. Vasile Andraș-Sauca

Mica publicitate

Vând cazan de țuică, din cupru, 80 de
litri, tablă de 3 mm grosime, cu bazin de
răcire. Tel: 0256-378.578.
Vând 800 mp de grădină pentru
construcție casă. Tel: 0256-378.578.
Vând scaun cu măsuță, nefolosit, pentru masa copiilor mici. Preț: 200 RON.
Tel: 0765-632.195.
Vând grătar mare, cu greutăți - 250 kg.
Tel: 0765-632.195.
Vând teren intravilan, 1.496 mp, pe
Strada Sârbească nr. 326. Tel: 0723698.843 sau 004915166233155.

Vând țiglă în stare bună, 40 de bani
bucata. Tel: 0256-378.471.
Vând albine pe rame Dadant 1/1 și
miere de albine. Tel: 0724-961.503.
Vând moară de măcinat porumb, plus
compresor, toate la 220V. Tel: 0256378.623.
Vând teren, 1.300 mp, pe strada
Sârbească nr. 26. Tel: 0762-200.547.
Vând boia de casă, calitate foarte
bună, cu 70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau
0740-994.593.

- repar calculatoare
(inclusiv la domiciliu)
- montez camere
de supraveghere
- tai şi crap lemne

- lucrări cu tractor mic:
frezat, arat
- tai iarbă

Sergiu Hornar, execut servicii:
Telefon: 0762-287.667

PFA Barabaș Costică
Ofertă operațiuni (tel. 0721-005.971)

• Curățat coș orificiu canal de
gaz/lemne - 15 lei/mc
• Curățat coș cu cuiburi - 25
lei/mc
• Curățat coș centrală termică 40 lei/mc
• Rostuit și liniat cu oxid pe exteriorul sobei - 100 lei/buc
• Montat ușițe de protecție coș
de fum - 100 lei/buc
• Montat plasă pe coș de fum 200 lei/buc

• Fixare ușă de serviciu - 30

lei/buc

• Schimbare grătar sobar - 25

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
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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 AUTOCITIRE CONTOR APĂ
noiembrie-decembrie

lei/buc

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

normală de teracotă - 800 lei/buc

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

• Demontat și montat sobă
• Demontat și montat sobă

dublă de teracotă - 1.500 lei/buc

• Desfundat sobă de teracotă -

200 lei/buc

Vă oferă servicii de:
F izioterapie:
Electroterapie
U ltrasunet
Mag netoterapie
Kinetoterapie
Terapie LASER
Infi
filltraţii per i-/intraar ticulare
ACUPUNCTURĂ
SERVICII DE AMBULATORIU CLINIC:
Bilete de tr imitere laborator,
alte specialităţi, RMN
Tratamente GRATUITE (în cadrul fondurilor de la CJAS
- Timiş, cu bilet de trimitere)
Tratamente la DOMICILIU
ORAR: LUNI-VINERI 8-12; 16-20
Programări la număr ul de telefon: 0745-382.949
de luni până vineri, între orele 8-20

Începând cu data de 16 februarie 2016, s-a deschis fitofarmacia
S.C. AGRO HEALTH A.V. S.R.L.
pe str. Bisericii Româneşti nr. 45
(în apropierea Bisericii Ortodoxe)
care comercializează îngrăşăminte,
insecticide, erbicide, fungicide, tratamente seminţe, seminţe legume şi
flori, cereale, folie solar şi tip agril,
instalaţii de irigat, unelte agricole,
concentrat păsări / purcei / iepuri /

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

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

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.

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:...............................................................................

Semnătura

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

55
În ultima vreme au plecat dintre noi
Codrea Marin (73 de ani)
Crăciun Dorel (46 de ani)
Dumnezeu să îi odihnească în pace!

miei, pui găină / raţă / curcă / gâscă etc.
Prin specialist drd. ing. Vasile Andraş-Sauca, fitofarmacia oferă consultanţă
agricolă gratuită şi plan de tratamente.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721-957.726.

Colegiul de redacţie

Execut lucrări de topografie şi cadastru: PUZ-uri, intabulări,
dezmembrări, alipiri, apartamentări, ridicări topografice etc.
Persoană fizică autorizată categoria B, ing. Valentina Gherasim
Nr.tel.: 0749432605

Semnătura
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AS Fortuna Becicherecu Mic,
campioană de toamnă
în Seria I a Campionatului
Județean „Promoție”

CURIOZITĂŢI

O groapă imensă din mijlocul
oraşului Fukuoka, surpată
aparent fără motiv, reparată
Echipa feminină a Fortunei a terminat turul de japonezi în doar două zile
campionatului pe primul loc în Liga a II-a

Japonezii au reparat în 48 de ore o groapă imensă din oraşul Fukuoka,
arată ziarul birtanic The Guardian.
Groapa imensă a apărut în centrul oraşului Fukuoka în după-amiaza zilei
de 8 noiembrie când pământul s-a surpat, aparent fără motiv. Nimeni nu a
fost rănit. Zona a fost imediat evacuată. După ce împrejurimile au fost asigurate s-a început munca de reconstrucţie.

Echipa de fotbal AS Fortuna Becicherecu Mic a reușit să termine pe primul loc turul
sezonului 2016-2017 în Seria I a Campionatului Județean „Promoție”. În cele zece jocuri disputate, Fortuna a înregistrat opt victorii, un egal și o singură înfrângere, acumulând 25 de puncte. Echipa a marcat 46 de goluri și a primit doar zece.
Parcursul echipei condusă de pe banca tehnică și din teren de Vasile Luță a fost aproape
fără greșeală, drept pentru care îl menționăm și noi, pentru statisticieni, în cele ce urmează: AS Dudeștii Noi - Fortuna 2-2, Fortuna - AS FC Spartak Gottlob 8-0, AS Avântul Bobda - Fortuna 1-2, Fortuna - AS Triplex Beba Veche 12-0, AS Checeana - Fortuna
3-2, Fortuna - CS Banatul Teremia Mare 5-3, CS Șoimii Pesac - Fortuna 0-4, Fortuna AS Steaua Roșie Bulgăruș 3-0, AS Pindul Dudeștii Noi - Fortuna 1-4, Fortuna - AS Progresul Iecea Mare 4-0.
Lupta în această serie se dă între Fortuna și vecinii de la AS Dudeștii Noi, echipă clasată pe locul secund, cu 22 de puncte. Avantajul echipei noastre este acela că meciul dintre cele două echipe, din returul campionatului, este programat la Becicherecu Mic, fapt
ce o face pe Fortuna favorită nu doar în derby-ul local, ci și la promovarea în Campionatul Județean, la finele acestui sezon.
Tot pe primul loc, de data aceasta în Liga a II-a de fotbal feminin, a încheiat turul și
echipa de fete a Fortunei Becicherecu Mic.
Sperăm ca, la vară, să asistăm la o dublă promovare: echipa de băieți, în Campionatul
Județean, echipa de fete - în Liga I...
A. BORBELY

Drumul a fost reconstruit în doar 48 de ore, iar în restul zilelor s-a lucrat
la reparaţia canalizării, instalarea de noi felinare şi alte lucrări de verificare.
Drumul a fost redeschis pentru circulaţie marţi 15 noiembrie.
Primarul oraşului Fukuoka, Soichiro Takashima, a spus că terenul afectat
este acum de 30 de ori mai puternic decât înainte şi că un grup de experţi încearcă să afle cauza prăbuşirii.
Media locală japoneză scrie că groapa avea 30 pe 27 de metri şi 15 metri
adâncime şi a fost cauzată de o extensie a unei linii de metrou.
Muncitorii care au umplut groapa cu 6.200 de meri cubi de nisip şi ciment
în 48 de ore au fost intens lăudaţi pe reţelele de socializare.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Răbdarea este un unguent bun pentru toate rănile. (Anglia)
♣ Nu medicamentele sunt cele care vindecă, ci vorba medicului. (Vechi aforism
medical)
♣ Fericirea poate ȋncepe ȋn mod paradoxal, atunci cȃnd ne pierdem speranțele.
(Ioan Romoșan)
♣ Mȃine, nu azi, spun toți leneșii. (Grecia Antică)
♣ Proștii vorbesc de trecut, ȋnțelepții de prezent, nebunii de viitor. (Napoleon)
♣ Un ȋndrăgostit este un om care vrea să fie mai amabil decȃt poate; iată de ce
toți ȋndrăgostiții sunt ridicoli. (Franța)
♣ Acela norod e mai mărit pe lume, care e mai de omenie și mai făcător de bine.
(D. Ţichindeal)
♣ Mai bine te ȋntoarce decȃt să rătăcești. (Proverb romȃnesc)
♣ Vȃfurile noastre se află ȋn subteran. (Čotrić)
♣ De voiești să știi multe, ascultă de la alții și vorbește întotdeauna puțin. (Cilibi
Moise)
♣ Părinții să nu fie icoane, ci pilde.
♣ Vai de tine cȃnd nu te crede acela pe care ești dator să-l crezi. (N. Iorga)
♣ Dacă nu ne folosim de ceea ce avem și căutăm ce nu avem, vom fi lipsiți de
unele din pricina soartei, iar de altele din pricina noastră. (Cugetări antice)
♣ Cȃnd lăcomia bate la ușă, dreptatea fuge din casă. (Persia)
♣ Fericirea dă multora prea mult, dar nimănui destul.

SFATURI

Nu justifica, cere iertare.

PROVERBE… RECONDIŢIONATE

• Omul înțelept își face iarna car și vara sanie. Acum își ia mașină, că-i mai bună
pentru toate anotimpurile.
• Fuga e rușinoasă, dar nesănătoasă… cȃnd se fuge de răspundere.
• De la dragoste la ură nu-i decȃt un pas… greșit.
• Cȃnd pisica n-ajunge la slănină… prinde șoareci.
• Vorba dulce, mult aduce. Uneori o… lingușire.
CU O RȂNDUNICĂ NU SE FACE PRIMĂVARĂ

Maxima a lui Aristotel din „Etica nihomahică” - cartea I, cap. 6 se referă la problema fericirii: „Precum o rȃndunică nu face primăvară…”, tot așa o singură zi sau
un răstimp scurt nu face pe nimeni deplin fericit, a devenit proverb ȋn multe limbi.
Ȋl găsim și la noi ȋn aceeași formă și cu același înțeles.

