Sf ân t u l A n dr ei – A p os to l ul ro m ân i l or

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

Hristos se naşte în el în momentul în care Sfântul Ioan
rosteşte cuvintele: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce
ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29). Însă, chemarea sa la
apostolie se face mai târziu şi este relatată de Sfântul
Evanghelist Matei: „Pe când Iisus umbla pe lângă
Marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe Simon ce se
numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau
mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: «Veniţi
după Mine şi vă voi face pescari de oameni». Iar ei,
îndată lăsând mrejele, au mers după El” (Matei 4, 1820). Scriptura îl descoperă pe Andrei la înmulţirea
pâinilor şi a peştilor (Ioan 6, 8-9) şi după învierea lui
Lazăr când, împreună cu Filip, îi spune lui Hristos că
nişte elini, veniţi în Ierusalim cu prilejul sărbătoririi
Paştelui iudaic, doresc să-L vadă (Ioan 12, 20 - 22).

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, le urează „La mulți ani!”
tuturor locuitorilor care poartă numele de
Andrei, Andreea și derivatele acestora.
- continuare în pagina 2 -
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V e ș t i bu n e ș i v eș t i . . . r e le p en t r u
lo c u it o r i i di n B ec i c h er ec u M i c

În Becicherecu Mic s-au încheiat lucrările de modernizare a iluminatului stradal.
Aceasta înseamnă că vechile lămpi de pe
stâlpi au fost înlocuite cu unele noi, moderne, de tip LED. Pe lângă faptul că sunt
mai fiabile, aceste lămpi sunt și mai economice, ceea ce duce la o sumă mai mică

pentru plata iluminatului stradal. Astfel,
cheltuielile legate de plata acestui serviciu
s-au redus cu 50%. Menționăm că pentru
realizarea acestui proiect comuna Becicherecu Mic nu a alocat nici un leu, investiția
fiind suportată de către firma contractantă,
care își va amortiza cheltuiala în termen de
doi ani și jumătate, prin recuperarea

diferenței din factura către Enel.
Pe de altă parte, în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, consumatorii,
persoane fizice și juridice, au în continuare
probleme. Conducerea Enel nu dă nici un
semn că ar dori remedierea problemelor ce
apar foarte des, și anume întreruperea furnizării energiei electrice, în ciuda demersurilor
făcute de autoritățile locale.
Recent, Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, a vorbit în presa locală despre
aceste probleme: „La început oamenii
reacționau, dar cum penele de curent sunt
la ordinea zilei, a devenit o obișnuință. Am
încercat să găsim o rezolvare, însă ni s-a
spus că nu apărem pe lista de investiții a
Enel-ului. Am fost și la Protecția Consumatorului. De acolo ne-au îndrumat spre
Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei. Nici acolo nu am găsit
vreo rezolvare. Sunt zile în care stau la telefon o oră-două în încercarea de a vorbi cu
cineva de la Enel, însă dau doar de roboți.
Am strâns și semnături de la localnici pentru a sesiza problema și tot degeaba”.
Sunt multe situații în care aparatura localnicilor din comună se strică din cauza
acestor fluctuații de energie, dar sunt și
situații în care se poate interveni, în cazul
în care ar exista bunăvoință.
Cert este că la Enel este o delăsare totală, dacă nici după apariția articolului în
presa locală nu s-a sensibilizat cineva și nu
s-au luat măsuri pentru remedierea acestor
probleme. În tot acest timp, oamenii din
Becicherecu Mic, dar și alți timișeni care
„beneficiază” de acest tratament, plătesc în
continuare facturile la energie electrică, de
parcă nu s-ar întâmpla nimic... (A.B.)

Zece cupluri din Becicherecu
Mic cu peste 50 de ani
de căsnicie au fost premiate

Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic a acordat zece diplome
„Nunta de Aur - 50 de ani” cuplurilor din localitate care au împlinit 50
de ani sau mai mulți de căsnicie.
Festivitatea a avut loc cu prilejul
Kirchweich-ului, sărbătoarea sfințirii Bisericii Romano-Catolice din
Becicherecu Mic. Cel care a făcut
premierea a fost Raimond-Ovidiu
Rusu, primarul localității, care a
fost asistat de viceprimarul AdrianSilviu Gherasim. Primarul le-a urat
tuturor multă sănătate și casă de

piatră în continuare.
Pe lângă diplome, cuplurile premiate au primit și câte un cadou din
partea organizatorilor festivității.
Familiile premiate au fost următoarele: Maria și Emerich Huszar, Margareta și Ioan Cioancă, Maria și Ioan
Lauer, Niculina și Gheorghe Manole, Lucia și Ioan Mușat, Angelica
și Dumitru Prohap, Verona și Ion
Stănescu, Maria și Savu Todorov,
Ioana și Ion Voicu, Valentina și
Mihai Zamfir. (V.T.)
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Sfântul Andrei –
Apostolul
românilor
- continuare din pagina 1 -

Potrivit tradiţiei, teologilor şi istoricilor,
Sfîntul Apostol Andrei a fost primul
propovăduitor al Evangheliei la geto-daci. În
Istoria bisericească, Eusebiu de Cezareea (+
339/340) afirma: „Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului, precum şi ucenicii lor, s-au împrăştiat
în toată lumea locuită pe atunci. După tradiţie,
lui Toma i-au căzut sorţii să meargă în Parţia,
lui Andrei în Sciţia, lui Ioan în Asia”. Calendarul gotic (secolul al IV-lea) şi Martirologiile
istorice occidentale (secolele VIII-IX) susţin și
ele ipoteza misiunii Sfântului Andrei în Sciţia.
Tradiţia că Sfântul Apostol Andrei a predicat
la sciţi a fost reluată şi de scriitori bisericeşti.
De exemplu, călugărul Epifanie (secolul VIII),
în „Viaţa Sfântului Apostol Andrei”, afirmă că
între popoarele evanghelizate de el se numărau
şi sciţii. Sinaxarul Bisericii constantinopolitane
menţionează că Andrei „a predicat în Pont,
Tracia şi Sciţia”.
După un alt izvor, păstrat în acelaşi Sinaxar,
Sfântul Apostol Andrei ar fi hirotonit ca episcop la Odyssos sau Odessos (Varna de azi) pe
ucenicul său Amplias, pe care Biserica
Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare an la 30 octombrie. Probabil este Amplias cel amintit de
Sfântul Apostol Pavel în epistola către Romani
(16, 8). Prezenţa colindelor, legendelor, obiceiurilor din Dobrogea, închinate Sfântului
Andrei, întăresc credinţa că acesta a vestit
Evanghelia lui Hristos în ţara noastră.
Sfântul Andrei a murit ca martir la Patras.
Deşi nouă ne este cunoscută tradiţia care
afirmă că Apostolul Andrei a murit pe o cruce
în formă de X, se susţine că această tradiţie
datează din secolul al XIV-lea. Nu se cunoaşte
data martirizării.
Unii istorici o fixează în timpul persecuţiei
împăratului Nero, prin anii 64-67, alţii în vremea persecuţiilor iniţiate de Domiţian (81-96).
În anul 357, moaştele Sfântului Andrei au
fost aşezate în Biserica Sfinţilor Apostoli din
Constantinopol, cu prilejul sfinţirii acestei
biserici.
Cardinalul Petru de Capua va duce moaştele
Sfântului Andrei în Italia, în catedrala din
Amalfi, în timpul Cruciadei a IV-a. În anul
1462, în vremea papei Pius al II-lea, capul
Sfântului Andrei ajunge la Roma, iar de aici a
fost dus în Catedrala din Patras, în biserica cu
hramul Sfântul Andrei.
Peştera în care se crede că a vieţuit Sfântul
Apostol Andrei, cât timp a propovăduit pe
teritoriul românesc, se află la aproximativ
patru kilometri sud-est de localitatea Ion
Corvin, judeţul Constanţa.
În actuala biserică din peşteră, în pronaos,
într-o nişă, se află un fel de pat, scobit iniţial în
piatră, despre care tradiţia spune că pe el se
odihnea Apostolul Andrei. În vara anului 1944,
peştera transformată în biserică a fost sfinţită
de către Episcopul Tomisului, Chesarie
Păunescu.
La scurt timp după aceasta, trupele ruseşti
invadatoare au distrus-o. Abia după 1990, prin
râvna cuviosului monah Nicodim Dincă,
biserica a fost refăcută şi redată cultului.
Astăzi, mii de credincioşi vin aici pentru a se
ruga pe locul unde a trăit Apostolul Andrei.
Sfântul Sinod al Biserici Ortodoxe Române
a hotărât în anul 1995 ca sărbătoarea Sfântului
Andrei să fie însemnată cu cruce roşie în
calendarul bisericesc, iar în anul 1997 Sfântul
Andrei a fost proclamat „Ocrotitorul
României”. Ziua de 30 noiembrie a fost
declarată sărbătoare bisericească naţională.

Sfi n ţi i A r ha n g hel i M i ha i l ş i G a v r i l

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. 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.
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 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, le urează „La mulți ani!”
tuturor locuitorilor care poartă numele
de Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela și
derivatele acestora.

I n t r a r e a î n B i s e ri c ă a M a i c i i D o m n u l u i

Împlinindu-se trei ani de la naşterea Preacuratei Fecioare
Maria, drepţii ei părinţi Ioachim şi Ana şi-au adus aminte de
făgăduinţa lor de a o aduce în dar lui Dumnezeu pe copila
lor. Chemând toate rudeniile din Nazaret, unde vieţuiau, şi
aducând şi cete de fecioare tinere, au pregătit făclii multe şi
au împodobit pe Preacurata Fecioară cu podoabă
împărătească. Despre aceasta mărturisesc Sfinţii Părinţi cei
de demult. Astfel, Sfântul Iacob, Arhiepiscopul Ierusalimului, spune cuvintele zise de Ioachim: „Chemaţi fiice evreice curate să ia făclii aprinse!”. Iar cuvintele dreptei Ana le
spune Sfântul Gherman, Patriarhul Constantinopolului,
astfel: „Făgăduinţele pe care le-au făcut buzele mele le voi
da Domnului. Pentru aceasta am adunat cete de fecioare cu
făclii, şi am chemat preoţi, şi pe rudeniile mele, zicând tuturor: Bucuraţi-vă împreună cu mine toţi, că m-am arătat
astăzi şi maică, şi înainte povăţuitoare, dând pe fiica mea,
nu împăratului celui pământesc, ci lui Dumnezeu,
Împăratul ceresc”. Iar pentru podoaba cea împărătească a
dumnezeieştii prunce, Sfântul Teofilact, arhiepiscopul Tesalonicului, grăieşte aşa: „Se cuvenea ca intrarea pruncei celei
dumnezeieşti să fie după vrednicia ei, şi astfel de un
mărgăritar ca acesta prealuminat şi de mult preţ să nu se
lipească haine proaste. Deci era de trebuinţă să o îmbrace
cu haină împărătească, spre slava şi frumuseţea cea mai
mare”. Pregătind cele ce se cuveneau pentru cinstita şi
slăvita intrare, au făcut calea din Nazaret la Ierusalim timp
de trei zile. Ajungând în cetatea Ierusalimului, au mers cu
cinste la Biserică, ducând într-însa pe prunca cea de trei
ani, pe Curata Fecioară Maria. Cete de fecioare cu lumânări
aprinse mergeau înaintea ei, după mărturia Sfântului
Tarasie, Arhiepiscopul Constantinopolului, care povesteşte
că Sfânta Ana ar fi grăit aşa: „Purtaţi, fecioare, făclii şi
călătoriţi înaintea mea şi înaintea dumnezeieştii copile!”.
Iar sfinţii ei părinţi, luând de mâini pe fiica lor cea dăruită
lui Dumnezeu, cu blândeţe şi cu cinste o duceau între
dânşii. Toată mulţimea rudeniilor, vecinilor şi cunoscuţilor
urma cu veselie, ţinând făclii în mâini şi înconjurând-o pe
Preasfânta Fecioară ca stelele pe luna cea luminoasă, spre
mirarea Ierusalimului. Toţi lăudau ieşirea ei, toate rudeniile, vecinii şi câţi erau în legătura dragostei urmau părinţilor
ei. Părinţii se bucurau împreună cu părintele, maicile cu
maica, iar copilele şi fecioarele mergeau înaintea
dumnezeieştii copile, purtând făclii, şi erau ca un şir de
stele care strălucesc împreună cu luna. Deci, s-a adunat tot
Ierusalimul, văzând acea nouă petrecere, cum pe o copilă
de trei ani o duc împodobită cu atâta slavă şi cu multe lumini; şi nu numai cetăţenii de jos ai Ierusalimului, ci şi cei

de sus, adică sfinţii îngeri, s-au adunat să vadă preaslăvita
aducere a Preacuratei Fecioare Maria. Deci împreună cu
ceata pământească cea văzută a fecioarelor celor curate era
şi ceata cea nevăzută a celor fără de trup, ducând înăuntru,
întru cele sfinte, pe Preacurata Fecioară Maria, înconjurând-o ca pe un vas ales al lui Dumnezeu, după porunca
Domnului. Atunci, după povestirea Sfântului Teofilact, au
ieşit preoţii care slujeau în biserică întru întâmpinarea
acelei preaslăvite fiice a lui Dumnezeu şi cu cântări au întâmpinat pe Preasfânta Fecioară, pe aceea care avea să fie
Maica Arhiereului celui Mare. Pe aceasta aducând-o Sfânta
Ana la uşile bisericii, precum scrie Sfântul Tarasie, zicea
aşa: „Vino, fiică, către Cel ce mi te-a dăruit! Vino chivot al
sfinţeniei către mult înduratul Stăpân! Vino, uşa vieţii, către
Milostivul dătător! Vino, chivotul Cuvântului, către lăcaşul
Domnului, intră în biserica Domnului, bucuria şi veselia
lumii!”.
Iar către Zaharia a zis Ioachim, ca şi către un prooroc,
arhiereu şi rudenie a lor: „Primeşte, Zaharia, pe cortul cel
curat; primeşte, preotule, sicriul cel fără de prihană;
primeşte, proorocule, cădelniţa şi cărbunele cel nematerialnic, primeşte dreptule tămâia cea duhovnicească”. Apoi
dreapta Ana a zis către arhiereu, precum povesteşte Sfântul
Gherman: „Primeşte, o proorocule, pe fiica cea dăruită mie
de Dumnezeu; primeşte-o şi o sădeşte pe ea în muntele cel
sfânt, în locaşul cel gata al lui Dumnezeu, nimic ispitind,
până când Dumnezeu, Care a chemat-o aici, va aduce la
săvârşire cele ce bine a voit pentru dânsa”.

STOP accidentelor rutiere,
viața are prioritate!

În vederea prevenirii producerii accidentelor rutiere grave, în
conținutul acestui articol vom supune atenției conducătorilor auto, în primul rând, unele dintre cauzele producerii accidentelor rutiere și, în al doilea rând, infracțiunile contra siguranței circulației pe drumurile publice.
Principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere sunt: viteza, în special neadaptată la condiţiile de drum sau trafic, traversarea neregulamentară de către pietoni, neacordarea de prioritate pietonilor care traversează
regulamentar, neacordarea de prioritate vehiculelor şi conducerea imprudentă. În ceea ce priveşte conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, aceasta nu este o cauză principală a producerii accidentelor de
circulaţie, ci una complementară.
Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice

Art. 334
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
(1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui
tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la unu la
trei ani sau cu amendă.
(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui
tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la
cinci ani sau cu amendă.
(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.
(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în
alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la șase luni la doi
ani sau cu amendă.
Art. 335
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană
care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la cinci ani.
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea
deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau
care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la șase
luni la trei ani sau cu amendă.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează un vehicul pentru care
legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile
publice unei persoane despre care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau
alin. (2) sau sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive.
Art. 336
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea
deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare
de la unu la cinci ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului
de conducere.
(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează
transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul
desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa
este închisoarea de la doi la șapte ani.
Art. 337
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea
deţinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului
pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 338
Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia
(1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează
cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în
procesul de instruire, ori de către examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un
accident de circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea de la doi la șapte ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare
la faţa locului.
(3) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului când:
a) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;
b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuşi persoanele
rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală necesară şi la
care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului;
c) conducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de îndată poliţia, iar după
terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare;
d) victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea
mai apropiată unitate de poliţie.
Agent șef adjunct de poliție, Alin CÎRNARIU
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Hotărârea nr. 153 din 16 octombrie 2017
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat doamnei Toma Mirabela asupra terenului identificat prin CF nr. vechi
4014, nr. cad. Cc 559/1/13, cu suprafaţa de 497 mp;
Hotărârea nr. 154 din 30 octombrie 2017
privind aprobarea decontării cheltuielilor transportului cadrelor
didactice ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu
Mic pentru luna septembrie anul 2017;
Hotărârea nr. 155 din 30 octombrie 2017
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu Mic cu suma de 7 mii lei – venituri şi cheltuieli – pe trimestrul
IV anul 2017;
Hotărârea nr. 156 din 30 octombrie 2017
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic, în valoare de 19.618 lei, notat asupra terenului înscris
în CF nr. 400874, nr. cad. 400874, cu suprafaţa de 858 mp;
Hotărârea nr. 157 din 30 octombrie 2017
privind aprobarea vânzării cotei de ½ din imobilul – locuință
înscris în CF nr. 400948, nr. cad. 650 – 651/2 Becicherecu Mic, cu
suprafaţa utilă de 90,55 mp, către doamna Szücs Ilonka, pentru
preţul total de 14.100 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 158 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea încheierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor
municipale în Zona 1 Timișoara, județul Timiş, în condițiile prevăzute de documentația de atribuire în baza căreia s-a derulat procedura de achiziție, cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE
S.A. care a fost desemnat câștigător prin Raportul procedurii de
atribuire nr. 1394/31.07.2017;
Hotărârea nr. 159 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea compensării sumei de 433,94 lei datorată de
comuna Becicherecu Mic domnului David Vasile Nicolae cu suma
de 2.109,85 lei datorată de domnul David Vasile Nicolae comunei
Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 160 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1433
din 01.05.2011, încheiat între comuna Becicherecu Mic şi domnul
Hangu Florin, pe o durată de 5 ani, pentru o chirie anuală de 3
lei/mp;
Hotărârea nr. 161 din 6 noiembrie 2017
privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 403091, nr.
cad. 728 – 729/a/1/2 Becicherecu Mic din proprietatea Statului
Român în domeniul privat al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 162 din 6 noiembrie 2017
privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 403092, nr.
cad. 728 – 729/a/2/2 Becicherecu Mic din proprietatea Statului
Român în domeniul privat al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 163 din 6 noiembrie 2017
privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 403094, nr.
cad. 728 – 729/a/3/2 Becicherecu Mic din proprietatea Statului
Român în domeniul privat al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 164 din 6 noiembrie 2017
privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 403115, nr.
cad. 758 – 759/c Becicherecu Mic din proprietatea Statului Român
în domeniul privat al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 165 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea plății cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de
comuna Becicherecu Mic, judeţul Timiş către Asociaţia Grupul de
Acţiune Locală „Triplex Confinium”, în cuantum de 10.000 lei;
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Duminică, 5 noiembrie 2017, creștinii din Becicherecu Mic au serbat în jurul creștinilor romanocatolici din localitate aniversarea sfințirii și
inaugurării bisericii acestora în urmă cu 206 ani, în
luna noiembrie. După o perioadă capricioasă a vremii
în zilele premergătoare, a dat Dumnezeu în această
duminică un timp minunat, cu soare călduț și foarte
luminos pentru șirul de perechi de copii și tineri
îmbrăcați în colorate și bogate costume populare
șvăbești ce fac legătura cu cei care în ultimile două
sute și ceva de ani au dus la înflorire Becicherecu Mic,
tineri care acum, conduși de perechea ce poartă pe sus
un buchet (sau Strauss), simbol nelipsit de la Rugă sau
Kirwai, străbat chiuind străzile satului, însoțiți de ritmurile vioaie ale fanfarei din Recaș, familiară deja la
astfel de solemnități, precum și de cei dragi ai lor, în-

dreptându-se spre biserică, unde în acea după-amiază
s-a celebrat Sfânta Liturghie ca recunoștință că Dumnezeu a binevoit să aibă o casă a lui în mijlocul lor.
Aici, în biserică, stau alături, cântă, se roagă și
ascultă cuvântul lui Dumnezeu nu numai catolici locali, ci și oaspeți și creștini de alte confesiuni, precum
și reprezentanți ai autorităților locale, auzind din
Evanghelia Duminicii glasul lui Isus îndemnându-ne
să evităm pofta de ranguri mari și titluri pompoase,
lingușitoare, pentru că toți suntem frați și surori, copii
ai Tatălui ceresc.
La aceeași Liturghie ne vorbește și Apostolul Paul
sau Pavel prin Epistola întâia către creștinii din Tesalonik, un oraș din nordul Greciei, unde el adusese pe
mulți locuitori la credința în Cristos acum aproape
două mii de ani și între care se instaurase un sentiment

admirabil de dragoste și de atașament, pentru că ei
primiseră cuvintele apostolului nu ca pe un cuvânt
omenesc, ci, așa cum era în realitate, ca pe un cuvânt
dumnezeiesc...
Un exemplu minunat pentru atmosfera și relația
care e de dorit să existe între un păstor sufletesc și comunitatea celor păstoriți în credință!
Fie ca veselia celor care de la biserică au plecat
apoi spre seară la o mică petrecere cu cântece, dansuri
și voie bună să fie o expresie a bucuriei și
recunoștinței că Dumnezeu a binevoit să aibă o casă
în mijlocul nostru, mai trainică sau mai puțin trainică,
dar în care ne putem întâlni cu dânsul, ca o pregătire
pentru a fi odată în casa lui cea veșnică cu toți îngerii
și sfinții!
Preot Bonaventura DUMEA
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Sâmbătă, 4 noiembrie, și duminică, 5 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 specifică 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, când
în centrul comunei s-a ridicat pomul de Kirchweich.
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.
Duminică, alaiul a pornit din nou pe străzile
localității și s-a oprit mai întâi la nașul din acest an al
sărbătorii, Gheorghe Ungureanu. De aici, tinerii,
însoțiți de fanfară, s-au îndreptat spre casa preotului
pensionar Ilie Dumitru, unde s-au întâlnit cu Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, și cu familia
acestuia. Mai departe, alaiul de Kirchweich a ajuns la
casa lui Adrian-Silviu Gherasim, viceprimarul
localității, după care invitații și tinerii s-au îndreptat
spre casa parohială, unde preotul Bonaventura Dumea
a săvârșit Sfânta Liturghie.
Preotul Bonaventura Dumea a rostit și un cuvânt de
învățătură în fața celor prezenți: „Fecioara Maria cea
preacurată este ocrotitoarea bisericii și comunității
credincioșilor din Beicherecu Mic. Dar biserica a fost,
într-adevăr, inaugurată și sfințită într-o zi din noiembrie. Numărul anilor este pus pe frontispiciul bisericii,
care a fost sfințită nu de sărbătoarea patroanei ei, ci
mai devreme cu o lună. Acest lucru s-a întâmplat poate
și din cauza vremii, pentru că în decembrie vremea,
de multe ori, nu e favorabilă pentru a sărbători. Pe de
altă parte, intrăm și în Postul Crăciunului. Ceea ce în
germană se numește kirchweihe, sfințirea bisericii,
s-a întâmplat în luna noiembrie.
În general, în localitățile noastre, sărbătoarea hramului bisericii se ține când în calendar este
sărbătoarea sfântului sau sfintei care este celebrată în
acea zi. La germani este sărbătoarea patronului
bisericii. Dar sfințirea, kirchweich-ul, este un alt lucru.
Sunt două lucruri diferite, așadar. Dar cuvântul
kirchweich s-a generalizat pentru ambele ocazii.
Noi unim, într-adevăr, sfințirea bisericii cu
sărbătoarea Sfintei Maria, de la 8 decembrie. Noi
celebrăm cu ceea ce avem noi mai sfânt: sfânta
Liturghie. Aceasta pentru că Isus a spus așa: «Când
doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în
mijlocul lor». Și noi ne-am adunat în numele lui
Cristos. Și marșul cu fanfara, și costumele frumoase
sunt o bucurie pentru noi. Dar când ne-am adunat în
biserică, ne-am adunat în numele lui Dumnezeu. Suntem în jurul lui Cristos, care va veni pe altar sub chipul
pâinii și al vinului din sfânta împărtășanie și prin cuvintele din Sfânta Scriptură. Înainte să apărem în fața
lui Dumnezeu, ne-am îmbrăcat frumos. Dar trebuie să
arătăm frumos și sufletește în fața lui Dumnezeu.
Această aniversare a bisericii, în afară că se
perpetuează folclorul și obiceiurile care au fost din
vechime, să fie și spre slava lui Dumnezeu și spre
binele sufletelor noastre. Mulțumesc și autorităților locale, și celor care s-au implicat pentru ca acest lucru să
continue de-a lungul anilor”.
După slujbă, cei prezenți s-au deplasat la sala de
sport din localitate, acolo unde a avut loc balul și s-au
desfășurat tombola și licitația pentru pom, pălăria și
baticul de Kirchweich. Înainte de aceste două momente, tinerii din Ansamblul „Cavaleria Tradițiilor”
au prezentat un program de dansuri tradiționale
șvăbești, muzica fiind asigurată de fanfara de la Recaș.
Anul acesta pomul și baticul de Kirchweich au fost
adjudecate la licitație de către Adrian-Silviu
Gherasim, viceprimarul comunei, iar pălăria a fost
adjudecată de Gheorghe Merluț.
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Străzile din Becicherecu Mic sunt, rând
pe rând, asfaltate. Astfel de lucrări s-au derulat aproape pe întreg parcursul acestui an,
fiind cuprinse în proiect nu mai puțin de 14
străzi, pe lângă cele care au fost asfaltate în
anii trecuți (Zambilei, Crizantemei și Dimitrie Țichindeal - din fonduri europene).
„Cele 14 străzi prinse în acest proiect sunt:
Biserica Românească, Bujorului, Fântânii,
Izvorului, Stufului, Nufărului, Chertiz, Nucului, Salciei, Morii, Câmpului, Agronomului. În curs de asfaltare se află strada
Preot Lazăr Babeu, iar în primăvara anului
viitor vor începe lucrările de asfaltare pe
strada Trandafirului. Primăria, împreună cu
constructorul, au decis, de comun acord, să
nu se facă lucrările de decopertare pe
această stradă, deoarece se apropie, cu pași

St ra da Ch er t iz

repezi, iarna și vrem să evităm ca oamenii
să circule prin noroaie. De asemenea, în
această perioadă se continuă lucrările de
amenajare a șanțurilor pluviale, tuburilor și
podețelor pe străzile asfaltate. Am reușit ca
în decursul acestui an să achiziționez, în
două rânduri, din banii proprii, criblură asfaltică, care a fost împrăștiată și compactată
pe toate străzile din Becicherecu Mic care
nu sunt încă asfaltate. Consider că prin
această măsură am reușit să rezolvăm problema circulației pe drumurile publice din
comună. Astfel, în maximum 300 de metri
orice cetățean poate să ajungă, de pe un
drum reabilitat cu criblură asfaltică, la un
drum asfaltat”, ne-a declarat Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei. (V.T.)

St rad a C ri z ant em ei și Z am bi l ei

St r ada D im it rie Ți chi nde al

S trad a B is eri ca R o mân ească

St ra da B ujor ului

St ra da Fâ nt ân ii

St ra da Izvo rul ui

St r ada St uf ulu i

S t ra d a Nu fă r u l u i

St ra da Nu cul ui

St r ad a S a l c i e i

St r ada M or ii

St r ad a C â mp u l u i

S tr a d a Ag ro n o mu l u i

A le g e o c ar ie r ă î n J an da r m e r i a r o m ân ă!

Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș
desfășoară activități de recrutare a candidaților pentru următoarele instituții de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), sesiunea de admitere
2018, după cum urmează:
1. Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi
„Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani - 350 de locuri, din care trei locuri pentru romi, două locuri
pentru alte minorități;

2. Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi
„Petru Rareș” Fălticeni - 350 de locuri, din care
trei locuri pentru romi, două locuri pentru alte
minorități.
Cererile de înscriere la concursurile de admitere
se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi
Județean Timiș, situat în municipiul Timișoara, str.

G. Barițiu nr. 19-21, județul Timiș (Serviciul
Resurse Umane), în perioada 23 noiembrie 5 decembrie, în zilele lucrătoare, de luni până joi
între orele 8-16, vinerea între orele 8-14.
Dosarele în volum complet se vor depune la sediul
Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, situat în
municipiul Timișoara, str. G. Barițiu nr. 19-21, județul
Timiș (Serviciul Resurse Umane), până la data de 22
decembrie 2017.
Tematica, bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfășurării concursurilor, precum și alte elemente de interes pentru candidați pot fi accesate de pe
paginile de internet ale instituțiilor de învățământ respective.
Pentru a participa la concursurile de admitere la
instituțiile de învățământ postliceal ale Ministerului
Afacerilor Interne, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții și criterii specifice:
a) să aibă cetățenia română și domiciliul în
România;
b) să cunoască limba română scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și
psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți
sau să îi împlinească în cursul anului în care
participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de
Bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică
sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă în ultimii șapte ani;
k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în
anul participării la concurs, pentru candidații pe
locurile destinate formării inițiale a personalului
militar și pe locurile MAI la instituțiile de
învățământ ale Ministerului Apărării Naționale;
m) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m
bărbații și 1,65 m femeile;
n) să nu aibă semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
o) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor
liceale, media de cel puțin 9, cu excepția
candidaților care au absolvit instituții de
învățământ liceal în state membre ale Uniunii
Europene în care nu se evaluează prin notă/
punctaj/calificativ purtarea elevului;
p) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri
disciplinare dintr-o instituție de învățământ.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, situat în
municipiul Timișoara, str. G. Barițiu nr. 19-21 sau la
telefon 0256-490.990 interior 24507, 24557 sau
24570 de luni până joi între orele 8-16, vinerea între
orele 8-14.

Mica publicitate

Vând boia de casă, calitate foarte bună, cu
70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau 0740-994.593.
Electrician, execut instalații electrice de la A
la Z, depuneri acte Enel pentru branșare etc. Tel:
0721-411.895.
Vând Paulownia. Tel: 0722-768.460.
Angajăm personal tinichigerie și vopsitorie,
cu sau fără experiență. Pachet salarial atractiv.
Tel: 0756-370.104.
Vând urgent orgă electronică 6 octave cu
trepied, preț 50 de euro. Telefoane: 0727-

357.445; 0256-378.902.
Vând vană de baie cu suport, preț 100 lei.
Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
Vând WC Ambacat nou, preț 50 de lei. Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
Vând televizor color, preț 100 de lei. Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
Vând până la 500 de oi țurcane. Județ Caraș
Severin, localitatea Gherteniș. Informații la telefon: 0740-659.338

ANUNŢ

Începând cu data de 15.10.2017, se pot depune cererile privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pentru perioada sezonului rece: noiembrie,decembrie 2017; ianuarie,
februarie, martie 2018.
Cererile se depun la Primărie, biroul social
ACTE NECESARE
încălzire 2017 - 2018

- Cerere tip;
- Xerocopii, acte de identitate de la toţi membrii familiei care locuiesc în imobil (B.I., C.I., C.I.P., certificat naştere pentru copii sub 14 ani);
- Xerocopie, acte de proprietate sau închirieri (contract de locuinţă): terenuri,
clădiri, spaţii locative, alte bunuri mobile şi imobile sau declaraţie legalizată de
la proprietar;
- Certificat fiscal cu bunurile aflate în proprietate (Primărie);
- Adeverinţă de venit (Finanţe);
- Adeverinţă de pământ (Primărie);
- Dovada tuturor veniturilor (adeverință salariu şi valoarea tichetelor de masă,
cupon pensie, indemnizaţii, alocaţii, declaraţie pe propria răspundere de la notar
în cazul în care nu sunt venituri etc.)
Limita maximă a venitului net/membru de familie este de 615 lei.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului
pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
gospodăreşti;
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
Bunuri mobile
1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu accesibile;
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,
rulote, autobuze, microbuze;
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric, aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
Terenuri/animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală
depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie.

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 /

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.

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
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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

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

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
noiembrie-decembrie

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

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

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

Semnătura

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

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

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Nicolae Armășoiu cu Nicoleta Gheorghe

Casă de piatră!

În ultima vreme au plecat dintre noi
Hîldan Nicolae (86 de ani)
Bilan Dumitru (60 de ani)
Băicoianu Ilie (82 de ani)
Achim Elisabeta (75 de ani)
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Fortuna Becicherecu Mic
continuă marșul
triumfal în Seria I a
Campionatului Județean

Fortuna Becicherecu Mic merge „ceas” în acest tur de campionat în
Seria I a Campionatului Județean de Fotbal Timiș. Nu numai că a
câștigat toate cele 12 partide disputate până acum, dar echipa condusă
de antrenorul-jucător Vasile Luță nici măcar nu a primit vreun gol, o
performanță extraordinară, indiferent de care nivel al fotbalului românesc vorbim. Cu 36 de puncte după 12 meciuri, Fortuna are un golaveraj de invidiat: 65 de goluri marcate și, așa cum spuneam, nici unul
primit.
De la ultima apariție a ziarului nostru s-au consemnat rezultatele:
etapa a IX-a: AS Tricoul 1 Iunie Timișoara - AS Fortuna Becicherecu
Mic 0-3; etapa a X-a: AS Fortuna Becicherecu Mic - AS FC Unirea
Jimbolia 8-0; etapa a XI-a: AS FC Mureșul Cenad - AS Fortuna Becicherecu Mic 0-4; etapa a XII-a: AS Fortuna Becicherecu Mic - CS
Comloșu Mare 4-0.
Meciul cu cei din Comloșu Mare a fost întrerupt în minutul 50,
întrucât oaspeţii, deși au început partida cu 11 jucători, au ieşit de la
vestiare după pauză numai în şapte iar în minutul 50 un alt component
s-a accidentat stupid, arbitrul fiind nevoit să pună capăt partidei. Până
în acel moment golurile liderului seriei au fost marcate de Adrian
Negruț în minutul 9 și Flavius Cioancă (min. 31, 37 şi 42). Acest
rezultat va fi omologat cel mai probabil de Comisia de Disciplină.
În etapa viitoare, a XIII-a, programată în ziua de 11 noiembrie, de la
ora 14, AS FC Voința Valcani va primi vizita liderului, Fortuna
Becicherecu Mic.

AS Fortuna Becicherecu
Mic pierde teren în Seria
I a Campionatului
Județean „Promoție”

P r i m u l p u n c t p e n t r u A S F o r t u na
B e c i c h e r e cu M i c î n S u p e r l i g a
de f ot b a l f e m i n in

Acomodarea cu aerul tare al
Superligii de fotbal feminin a
României se prelungește pentru
AS Fortuna Becicherecu Mic,
fetele antrenate de Florin Pădurean nereușind până acum să
simtă gustul victoriei. Au fost
la un pas, în etapa a V-a, însă au
terminat nedecis jocul de pe
teren propriu cu CSS
Târgoviște, scor 2-1. Cu o etapă
înainte, AS Fortuna a venit înfrântă din deplasarea de la Universitatea Alexandria, echipa
teleormăneană impunându-se cu 7-0.
După remiza cu CSS Târgoviște, Fortuna
a jucat din nou acasă, de data aceasta cu
Heniu Prundu Bârgăului, echipă ce a plecat
de la Becicherecu Mic cu toate cele trei
puncte, dar și cu cinci goluri în plus în dreptul golaverajului.
Cel mai greu meci pentru AS Fortuna
Becicherecu Mic a fost în etapa a VII-a,
când s-a deplasat la Cluj Napoca, pentru
meciul cu Olimpia Universitatea Tehnică
Cluj, echipă care conduce clasamentul Superligii și care, mai mult ca sigur, va câștiga

un nou titlu de campioană.
Fetele lui Florin Pădurean s-au întors,
cum se spune, cu sacul plin, încasând zece
goluri fără să reușească să marcheze nici
unul.
Etapa viitoare, programată în ziua de 12
noiembrie, Fortuna Becicherecu Mic
întâlnește, pe propriul teren, echipa AFC
Fair Play București, ocupanta locului 6 în
clasament. Pentru că aminteam de clasament, AS Fortuna Becicherecu Mic ocupă
ultima poziție, cu un singur punct acumulat
până acum.

Cea de-a doua echipă din Becicherecu Mic, divizionara a șasea AS
Fortuna, a pierdut teren în clasamentul Seriei I a Campionatului
Județean „Promoție”, ca urmare a ultimelor rezultate.
În ultimele patru jocuri, Fortuna a înregistrat trei înfrângeri și un rezultat de egalitate: etapa a VIII-a: AS Fortuna Becicherecu Mic - AS
Progresul Iecea Mare 2-3; etapa a IX-a: AS Avântul Bobda - AS Fortuna
Becicherecu Mic 4-2; etapa a X-a: AS Fortuna Becicherecu Mic - AS
Gelu 2-2; etapa a XI-a: AS Meget Remetea Mare - AS Fortuna Becicherecu Mic 1-0.
Cu 19 puncte, obținute ca urmare a șase victorii și un rezultat de egalitate, AS Fortuna Becicherecu Mic ocupă poziția a cincea.
Etapa a XII-a, programată în data de 12 noiembrie, de la ora 14 va
opune, pe terenul din Becicherecu Mic, echipele AS Fortuna și CS
Sînandrei.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Când este o ființă liberă? Când se află în armonie cu propria existență.
♣ Douăzeci de greșeli pot fi iertate mai ușor decât o singură nesocotire a
adevărului.
♣ Nimănui nu i-a reușit până acum să fie atât de viclean, încât să-și poată ascunde această calitate.
♣ Nedreptatea permisă față de unul este o amenințare pentru toți.
♣ Iubirea nu are vârstă, ea este mereu tânără.
♣ Feriți-vă de lingușitori – aceștia sunt tâlhari deghizați.
♣ Primul se supără cel care nu are dreptate.
♣ Când domnitorul se supune legii, nimeni nu îndrăznește s-o încalce. (Petru I)
♣ Cuvintele sunt asemenea frunzelor: copacul care face foarte multe frunze dă
foarte puține fructe.
♣ Cea mai sigură cale de a fi înșelat e aceea de a te considera mai viclean decât
ceilalți.
♣ Certurile între oameni n-ar dura atât de mult dacă toată vina ar fi de o singură

parte.
♣ Rareori înțelegem până la capăt ce vrem de fapt.
♣ Legile sunt ca o pânză de paianjen în care sunt prinși doar cei mici și nu bondarii sau viespile.
♣ Nu te grăbi să spui „nu” până nu ești întrebat.
♣ Omul trăiește numai cu speranța. Practic, speranța este unicul său bun.
♣ Minciuna este cel mai dăunător dintre păcate.
„CORB LA CORB NU SCOATE OCHII”
Tradus din latină, citatul acesta circulă ca proverb în multe graiuri.
Macrobius, scriitor latin de la începutul veacului al V-lea, este primul autor la
care găsim acest proverb.
Se citează în sensul că oamenii lacomi și asupritori, aidoma corbilor, legați prin
interesul comun, prada sau oamenii cu aceleași apucături și năravuri, nu-și fac
niciodată rău unul altuia.

