T r e i z il e p lin e de e v e n i me n t e la R u ga
d e la B ecic her ecu M ic

Profitând de mini-vacanța de Sfânta Maria,
Primăria și Consiliul Local ale comunei Becicherecu Mic au organizat, timp de trei zile, o
serie de evenimente - sportive și culturale - pentru a sărbători Ruga din acest an. Hramul Bisericii Ortodoxe Române din Becicherecu Mic,
Adormirea Maicii Domnului, este una dintre
principalele sărbători locale, la care participă,
fără deosebire, locuitori de toate naționalitățile
și toate confesiunile religioase. Ruga este atât
un prilej pentru ca oamenii să se îndrepte spre
sfânta biserică, așa cum cere datina, cât și un
motiv de veselie și petrecere, date fiind
activitățile specifice organizate în cele trei zile.
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Noul an școlar 2017-2018 a debutat sub cele mai
bune auspicii la Becicherecu Mic. Aceasta pentru că
școala i-a întâmpinat pe elevi așa cum se cuvine. Sălile de clasă au fost primenite, astfel că nimic nu îi
poate opri pe cei mai tineri locuitori din Becicherecu
Mic să se dedice studiului. Mai ales că toate cadrele
didactice de la Școala Gimnazială „Dimitrie
Țichindeal” sunt dedicate meseriei și menirii lor, acelea de a lumina tânăra generație și de a le deschide noi
orizonturi. Elevii școlii au fost întâmpinați, în prima zi
de școală din noul an școlar, de directoarea instituției,
prof. Delia Cian, de Raimond-Ovidiu Rusu, primarul
comunei Becicherecu Mic, de viceprimarul AdrianSilviu Gherasim, de agent șef adjunct de poliție Alin
Cîrnariu, șeful Postului de Poliție Becicherecu Mic,
de Alin-Marian Hîldan, secretarul comunei, dar și de
preotul Ioan Jurji, parohul Bisericii Ortodoxe Române
din Becicherecu Mic.
Directoarea școlii, ca și primarul localității, le-au
adresat elevilor, în special „bobocilor” de la clasa pregătitoare - care au luat prima dată contact cu viitoarea
viață de școlar - un bun venit în școală și le-au urat
tuturor să aibă parte de un an școlar încununat de succese.
Spor la învățătură li s-a urat și elevilor clasei a VIII-

a, care, la sfârșitul anului școlar 2017-2018, vor face
pasul spre viața de liceean. La finalul ceremoniei de
deschidere, însoțiți de învățători sau diriginți, elevii
din Becicherecu Mic s-au îndreptat spre sălile de
clasă. Apoi, pe rând, clasele au fost vizitate de către
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, viceprimarul Adrian-Silviu Gherasim, directoarea Delia Cian
și părintele Ioan Jurji, care a sfințit fiecare sală de studiu și i-a binecuvântat pe copii și dascăli.
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, a ținut
să salute pe fiecare elev în partea, urându-le, încă o
dată, mult succes. De asemenea, el s-a adresat și
părinților elevilor, amintindu-le că trebuie să fie alături de copiii lor, dar și de școală și dascăli, pentru că
procesul educațional al unui tânăr nu depinde doar de
școală, ci și de educația pe care fiecare o primește
acasă, în sânul familiei.
Primarul din Becicherecu Mic le-a readus aminte
elevilor din ciclul gimnazial că, la finele anului școlar,
pot beneficia de o excursie gratuită, singura condiție
fiind aceea de a avea rezultate bune și foarte bune la
învățătură. O provocare pe care elevii au acceptat-o și
ale cărei rezultate se vor vedea în luna iunie a anului
viitor.
Anton BORBELY
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Biserica Ortodoxă ne învaţă despre Maica Domnului cele arătate de Sfânta Tradiţie şi de Sfânta Scriptură
şi, zi de zi, o cinsteşte în Bisericile sale, cerând ajutorul şi acoperământul ei. Cunoscând faptul că bucurie
îi aduc doar laudele care sunt pe potriva adevăratei
sale slave, Sfinţii Părinţi şi imnografii au înălţat
rugăciuni fierbinţi către ea şi Fiul ei, pentru a fi
învăţaţi cum să o cinstească.
Din tradiţia noastră cunoaştem că Născătoarea de
Dumnezeu era fiica bătrânilor Ioachim şi Ana;
Ioachim se trăgea din spiţa regească a lui David, iar
Ana din familie preoţească. În ciuda neamului lor ales,
erau săraci. Însă nu acest lucru îi supăra pe aceşti doi
oameni plini de virtuţi, ci faptul că nu aveau copii şi nu
puteau nădăjdui că urmaşii lor Îl vor vedea pe Mesia.
Şi iată, odată, fiind dispreţuiţi de evrei pentru nerodirea lor, cu durere în suflet au înălţat amândoi rugăciuni
către Dumnezeu – Ioachim în munte, unde se retrăsese
când preotul nu a voit să-i primească jertfa sa la templu, iar Ana în grădina sa, plângându-şi sterpiciunea
– acolo li s-a arătat un înger care le-a făcut cunoscut
faptul că vor naşte o fiică. Plini de bucurie, au făgăduit
să închine copilul lui Dumnezeu.
Peste nouă luni li s-a născut o fiică, cu numele
Maria, care încă de la o vârstă fragedă a arătat cele
mai mari virtuţi. Când avea trei ani, părinţii săi,
plinindu-şi făgăduinţa, au condus-o cu alai pe micuţa
Maria în Templul din Ierusalim. A urcat scările înalte
şi, prin descoperire de la Dumnezeu, a fost condusă în
Sfânta Sfintelor, de către Arhiereul care a întâmpinato. A adus cu sine harul lui Dumnezeu ce se odihnea
asupra ei, în templul care până atunci era fără de har.
S-a stabilit în adăpostul pentru fecioare aflat în templu.
Dăruia atât de mult timp rugăciunii în Sfânta Sfintelor,
încât se poate spune că trăia numai în rugăciune. Fiind
împodobită cu toate virtuţile, a arătat o viaţă deosebit
de curată. Era smerită şi ascultătoare fa ă de toţi, nu a
jignit vreodată pe cineva, nu a spus vreodată cuiva
vreun cuvânt aspru, era blândă către toţi şi nu a primit
niciodată vreun gând necurat.
Era străină de orice cădere provenită din păcat, dar
nu era străină de ispitele păcătoase. Doar Dumnezeu
este fără de păcat, în timp ce omul va avea întotdeauna

înlăuntrul său ceva care va trebui îndreptat şi
desăvârşit, pentru a se împlini porunca lui Dumnezeu:
„Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt
sfânt”. Cu cât mai curat şi desăvârşit este cineva, cu
atât mai mult ia seama la nedesăvârşirile sale şi se
consideră pe sine însuşi din ce în ce mai nevrednic.
Fecioara, afierosindu-se întru totul lui Dumnezeu,
deşi nu a consimţit să primească vreun imbold spre
păcat, a simţit neputinţa firii omeneşti mult mai mult
decât alţii şi îşi dorea cu ardoare venirea Mântuitorului. În smerenia sa, se considera nevrednică chiar de a
o sluji pe Fecioara care Îl va purta în pântece. Pentru
a nu lăsa nimic să o abată de la rugăciune, Maria i-a
făgăduit lui Dumnezeu să nu se mărite, astfel încât săI placă doar Lui în întreaga sa viaţă. Era logodită cu
bătrânul Iosif. Când vârsta nu i-a mai îngăduit să mai
rămână în templu, s-a stabilit în casa lui din Nazaret.
Aici Fecioara a încuviinţat cele spuse de Arhanghelul
Gavriil, care i-a adus vestea îmbucurătoare a naşterii

Î n ă lț a re a S f in t e i C ru c i

Biserica Ortodoxă prăznuiește, pe 14 septembrie,
Înălțarea Sfintei Cruci, una
dintre cele mai vechi sărbători creștine. Spre deosebire
de alte praznice împărătești,
Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru că ea ne
aduce aminte de Patimile și
Moartea Mântuitorului.
Crucea pe care Mântuitorul Hristos a fost răstignit este
pentru creștini obiectul unei
cinstiri deosebite. Cultul
Sfintei Cruci s-a dezvoltat
mai ales după descoperirea ei
la Ierusalim, în anul 326, de
către Sfânta Elena, mama
Împăratului Constantin cel
Mare.
Ierusalimul, după patimile
Mântuitorului și după Înălțarea la cer, a cunoscut o serie întreagă de evenimente istorice, care au fost tragice pentru
locuitori. Ierusalimul a fost distrus și s-a tras cu
plugul peste Templu și peste ceea ce a mai rămas
după distrugerea de către romani, în anul 70.
Probabil că atunci au fost distruse și crucile care
au căzut în prapastia de la poalele stâncii acestui
munte, nu foarte înalt, Golgota, unde a fost răstignit Mântuitorul. Acolo a mers Sfânta Elena și
a făcut cercetări arheologice. Se păstrează astăzi
la Ierusalim locul unde s-a descoperit Sfânta

Cruce. Este un fel de grotă
și chiar se spune că aici a
stat Sfânta Elena și a supravegheat lucrările. Au fost
descoperite cele trei cruci pe
care au fost răstigniți Mântuitorul Hristos și cei doi tâlhari. Nu s-a știut care dintre
ele este Crucea Mântuitorului Hristos și, atunci, Sfânta
Elena și episcopul de atunci
al Ierusalimului, Macarie,
au socotit că este bine să
aducă trupul unui evreu bolnav care să fie atins de cele
trei cruci. Într-adevăr, un
tânăr care era foarte grav
bolnav a fost atins de cele
trei cruci, iar când s-a atins
de Crucea Mântuitorului, el
s-a facut sănătos, și atunci
s-a stabilit că această cruce
este cea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus
Hristos. La 14 septembrie 335, la Ierusalim,
Sfânta Cruce a fost înălțată pentru prima dată în
fața credincioșilor, moment ce a avut loc la Biserica „Învierea Domnului”, ridicată de Împăratul Constantin cel Mare. De la evenimentul de la
14 septembrie 335 vine și numele sărbătorii de
astăzi: „Înălțarea Sfintei Cruci”. De-a lungul
timpului, însă, Sfânta Cruce a fost fragmentată în
diverse împrejurări, părți din lemnul sfânt ajungând în diferite locuri.

din ea a Fiului Celui Preaînalt: „Bucură-te, ceea ce eşti
plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti
tu între femei. (…) Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi
Sfântul care Se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se
va chema”. Maria a primit îmbucurătoarea veste
îngerească cu smerenie şi cu supunere.
Maria nu a spus nimănui de apariţia îngerului, dar
îngerul însuşi i-a descoperit lui Iosif zămislirea
minunată a Mariei de la Duhul Sfânt, iar după naşterea
lui Hristos, cu o mulţime de cete îngereşti, le-a vestit
şi păstorilor.
Deşi era plină de har, nu înţelesese încă în ce va
consta lucrarea mântuitoare şi măreţia Fiului ei.
Înţelegerea pe care o aveau evreii asupra lui Mesia îi
era cunoscută, iar simţăminte fireşti o făceau să se
neliniştească pentru El, ocrotindu-L de lucrări şi pericole care puteau părea exagerate. Drept urmare, la început L-a ocrotit pe Fiul ei fără să-şi dea seama, lucru
care L-a făcut pe Acesta să arate că rudenia
duhovnicească este superioară celei trupeşti.
Trecând prin toate greutăţile vieţii pământeşti,
Mijlocitoarea neamului creştinesc vede fiecare
lacrimă, ascultă fiecare suspin şi rugăciune fierbinte
adresată ei. Mai cu seamă alături de ea sunt cei care
lucrează în lupta împotriva patimilor şi îşi doresc
fierbinte o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Dar şi în grijile pământeşti este un ajutor de neînlocuit. „A tuturor
necăjiţilor bucurie şi a asupriţilor ocrotitoare, a
săracilor hrănitoare, a străinilor mângâiere, a celor
învăluiţi adăpostire, a bolnavilor cercetătoare, al celor
neputincioşi acoperământ şi sprijin, toiag al orbilor şi
al orfanilor ajutor tu eşti Preacurată Maica Dumnezeului Celui Preaînalt”. „Nădejdea şi mijlocirea şi
scăparea creştinilor”; „Întru rugăciuni neadormită
Născătoare de Dumnezeu”, „ajutătoarea cea tare a
lumii”, „ziua şi noaptea te rogi pentru noi şi sceptrele
conducătorilor, cu rugăciunile tale se întăresc”.
Mintea nu poate cuprinde, nici cuvinte nu sunt, pentru a spune măreţia Celei ce s-a născut în neamul omenesc cel păcătos, dar care a devenit „mai cinstită decât
heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât
serafimii”.

Mă supăr doar
când vreau eu

Un călugar era irascibil.
Se supăra foarte repede, aproape din orice.
Deşi se ruga neîncetat lui Dumnezeu să îl scape de supărare, de fiecare dată când se ridica de la rugăciune, se
mânia pe unul dintre fraţi.
La un moment a îndrăznit să-I spună lui Dumnezeu:
„Doamne, nu Te-am rugat eu să mă scapi de supărare?
De ce mă laşi să mă cert cu fraţii aşa des?”.

pildă creștină

Dumnezeu i-a răspuns: „Cum vrei tu să exersezi refuzul supărării fără materie primă? Nu Mi-ai spus tu să te
scap de supărare?
De aceea îţi trimit mereu pe cineva, ca să ai ocazie să
nu te superi chiar dacă îţi dă motiv.
Tu poţi să înveţi să înoţi într-un bazin fără apă? Tot aşa
este şi cu răspunsul Meu la rugăciunile tale!
Numai tu eşti stăpân pe reacţiile tale”.
Călugărul s-a luminat şi de atunci îşi spunea mereu:
„Mă supăr doar când vreau eu”.
Şi aşa a scăpat călugărul de supărare.

Noul an școlar

Deschiderea noului an şcolar ne
oferă nouă, poliţiştilor, un bun prilej
de a le ura celor mai mici cetăţeni,
precum şi dascălilor lor, cât mai
multe succese şi realizări în noul an
de învăţământ!
Pentru Poliţia Română, siguranţa
în unităţile de învăţământ constituie,
şi în cursul acestui an şcolar, o prioritate. Vom continua derularea de activităţi pentru creşterea gradului de
securitate atât în incinta unităţilor de
învăţământ şi în zonele adiacente, cât
şi pe traseele de acces către şcoli.
Colaborarea permanentă pe care o
vom avea cu doamna director a unităţii de învăţământ, cu învăţătorii,
profesorii şi diriginţii va asigura premisele unui parteneriat eficient care să conducă la prevenirea incidentelor ce ar putea perturba desfăşurarea orelor de curs.
Pe tot parcursul anului, vom organiza întâlniri şi dezbateri cu elevii
pentru a contribui la însuşirea de către aceştia a recomandărilor cu caracter preventiv, la formarea unor comportamente pozitive şi evitarea situaţiilor periculoase. În cazul în care, însă, se înregistrează incidente,
nu ezitaţi să semnalaţi aceste fapte Poliţiei şi conducerii şcolii pentru a
preîntâmpina amplificarea lor. Pentru situaţii de urgenţă, care reclamă
prezenţa şi intervenţia rapidă a poliţiştilor, apelaţi numărul unic 112.
La fel de importantă este şi implicarea dumneavoastră, a părinţilor.
Educaţia primită la şcoală trebuie să fie completată cu sfaturile şi exemplele oferite de familie, deoarece acestea au o influenţă mai mare asupra copiilor decât toate cuvintele şi explicaţiile ulterioare. De asemenea,
printr-o comunicare constantă cu cadrele didactice, puteţi corija, în timp
util, eventuale comportamente deviante ale copiilor care, altfel, le-ar
afecta evoluţia şcolară.
Responsabilitatea pentru siguranţa elevilor ne revine tuturor: autorităţi locale, profesori, părinţi, poliţişti. Cu toţii vrem să-i ştim protejaţi,
la adăpost de orice pericol. În ceea ce ne priveşte, ne dorim să conlucrăm
pentru un mediu şcolar în care profesorii să-şi predea cursurile în condiţii optime, iar copiii să se întoarcă cu bine acasă.
În încheiere, le dorim tuturor elevilor un an plin de succese şi numai
note bune!
Șeful postului de poliție
Agent șef adjunct de poliție
Alin CÎRNARIU

Reguli și măsuri generale de
prevenire și stingere a incendiilor

Numai în ultimii trei ani, pe teritoriul României au fost înregistrate
43.165 de incendii de vegetație, ceea ce înseamnă o medie de 40 de incendii pe zi.
Principala cauză ce generează aceste incendii este utilizarea focului
deschis pentru curățarea și/sau igienizarea terenurilor agricole. Această
operațiune executată fără luarea unor măsuri de siguranță, fără supravegherea arderii, în lipsa unor mijloace de primă intervenție și fără
anunțarea serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență conduce la numărul extrem de ridicat de incendii de vegetație.
De asemenea, fumatul în zonele cu vegetație uscată, în apropierea lanurilor de cereale, a generat, pe fondul neglijenței, un număr semnificativ de incendii de vegetație.
Nu utilizați focul deschis și nu fumați la distanțe mai mici de 40 de
metri față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile,
vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 metri față de materiale
sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum,
ulei etc., și 50 de metri față de culturile de cereale păioase în perioada
coacerii și recoltării sau în zonele împădurite.
Nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp
de vânt.
Atenție! Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se
impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se
supravegherea permanentă a arderii și numai pe baza permisului de lucru
cu foc, după informarea prealabilă a serviciului voluntar/privat pentru
situații de urgență.
Nu aprindeți focul și nu fumați în pădure sau la o distanță mai mică
de 10 metri față de zonele împădurite.
Nu aprindeți focul în perioadele caniculare sau atunci când bate vântul.
Fapte care se sancționează cu amenzi de la 1.000 la 2.500 de lei:
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale
combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea
măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți;
- amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și
la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite,
culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți.
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Hotărârea nr. 119 din 17 august 2017
privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului „Înființare rețea de canalizare menajeră Comuna Becicherecu Mic, canal de legătură între Becicherecu Mic
și Dudeștii Noi și extindere Stație de epurare în comuna Dudeștii Noi, județul
Timiș”și solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 2.700.000 lei pentru implementarea acestuia;
Hotărârea nr. 120 din 28 august 2017
privind aprobarea decontării cheltuielilor transportului cadrelor didactice ale
Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal”– Becicherecu Mic pentru luna iulie anul
2017;
Hotărârea nr. 121 din 28 august 2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul II – anul
2017;
Hotărârea nr. 122 din 28 august 2017
privind dezlipirea terenului intravilan înscris în CF nr. 403937, nr. cad. 403937
în trei loturi cu suprafeţe diferite;
Hotărârea nr. 123 din 28 august 2017
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic
înscris asupra terenului intravilan înscris în CF nr. 400884, nr. cad. 400884 ;
Hotărârea nr. 124 din 28 august 2017
privind aprobarea încheierii unui contract de asistent personal între comuna
Becicherecu Mic şi domnul Muller Iosif ;
Hotărârea nr. 125 din 28 august 2017
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic pentru trimestrele III și IV anul 2017;
Hotărârea nr. 126 din 28 august 2017
privind modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Torontal și desemnarea Consiliului Director pentru mandatul 2017-2021;
Hotărârea nr. 127 din 4 septembrie 2017
privind acordarea avizului pentru modificarea planului de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar al Şcolii Gimnaziale „DimitrieŢichindeal” Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 128 din 4 septembrie 2017
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic înscris asupra terenului intravilan înscris în CF nr. 401605, nr. cad. 3743/3483/48 –
3743/3483/49/1/1/2/61;
Hotărârea nr. 129 din 4 septembrie 2017
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Becicherecu
Mic nr. 59 din 28.08.2016 privind aprobarea rezoluţiunii contractului de vânzare
autentificat sub nr. 138 din 25.02.2014 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi
domnul Ciontoş Cristian;
Hotărârea nr. 130 din 4 septembrie 2017
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Becicherecu
Mic nr. 60 din 28.08.2016 privind aprobarea rezoluţiunii contractului de vânzare
autentificat sub nr. 139 din 25.02.2014 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi
domnul Ciontoş Cristian;
Hotărârea nr. 131 din 4 septembrie 2017
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 126 din
28.08.2017 privind modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Torontal și desemnarea Consiliului Director pentru mandatul 2017-2021;
Hotărârea nr. 132 din 4 septembrie 2017
privind acordarea unui mandat special de reprezentare primarului comunei
Becicherecu Mic pentru a reprezenta interesele comunei Becicherecu Mic în
Adunarea Generală a Asociaţilor a A.D.I. Apă-Canal Timiş din data 13.09.2017;

T r ei z il e p l in e d e e ve ni m en t e l a R ug a
de l a Be ci ch er ecu Mi c
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Profitând de mini-vacanța de Sfânta Maria, Primăria
și Consiliul Local ale comunei Becicherecu Mic au organizat, timp de trei zile, o serie de evenimente - sportive și culturale - pentru a sărbători Ruga din acest an.
Hramul Bisericii Ortodoxe Române din Becicherecu
Mic, Adormirea Maicii Domnului, este una dintre

Prima zi

principalele sărbători locale, la care participă, fără
deosebire, locuitori de toate naționalitățile și toate
confesiunile religioase. Ruga este atât un prilej pentru
ca oamenii să se îndrepte spre sfânta biserică, așa cum
cere datina, cât și un motiv de veselie și petrecere, date
fiind activitățile specifice organizate în cele trei zile.

Dogariu. Din cauza emoțiilor, probabil, cei doi au părăsit competiția încă din primul tur, pierzând, însă, la
limită partidele.
Semifinalele Cupei Rugii au adus față în față
cuplurile Cornel Hornar - Dorel Roșu (partida încheindu-se cu victoria celui din urmă, la limită, 5-4) și
Dănuț Stan - Gheorghe Guraliuc (primul s-a impus categoric, cu scorul de 5-0).
Cornel Hornar a câștigat finala mică, după ce s-a
impus la limită, 5-4, în fața lui Gheorghe Guraliuc.
Tot la limită s-a încheiat și finala mare, care i-a dat
câștig de cauză, cu 5-4, lui Dorel Roșu, care l-a
depășit pe Dănuț Stan.
Fiecare participant a primit diplome care să le
aducă aminte că au fost prezenți la ediția din acest an
a Cupei Rugii la table, iar câștigătorii au primit, pe
lângă diplome, și premii în bani.
Seara primei zile dedicate Rugii din acest an s-a încheiat pe platoul din centrul comunei, acolo unde s-a
dat startul petrecerii. Pe scenă a urcat formația care ia acompaniat pe Ionuț Andrieș și Roxana Popovici,
cei care, din mijlocul locuitorilor din Becicherecu
Mic, au interpretat melodii populare bănățene și nu
numai. S-a dansat până seara târziu, alături de cei doi
soliști vocali, într-o atmosferă de veselie specifică
unei sărbători așa cum este Ruga în Banat.

Ziua a treia

Ziua a doua

Cea de-a doua zi a sărbătorii din Becicherecu Mic
nu a început sub cele mai bune auspicii. Aceasta pentru că organizatorii celei de-a VI-a ediții a Cupei Rugii
la pescuit sportiv au fost nevoiți să scurteze
competiția. Aceasta pentru că, deranjați de canicula
de afară, peștii din balta Bujorul nu au fost convinși cu

Evenimentele sportive organizate cu prilejul Rugii
din acest an au debutat duminică 13 august, cu ediția
a IV-a a Cupei Rugii la table. Competiția a fost organizată la Bibliotecă și s-a bucurat de prezența a 24 de
jucători. Aceștia au jucat în sistem eliminatoriu, urmând ca, până la urmă, doar patru dintre ei să-și dispute întâietatea.
Trebuie remarcat că printre jucători, alături de
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, s-a regăsit și senatorul de Timiș Eugen

nici un chip să participe la concurs. Astfel, pescarii au
fost nevoiți să-și strângă bețele și celelalte ustensile
și, probabil, să aștepte anul viitor pentru o captură mai
bună.
Dar, așa cum s-a întâmplat la toate celelalte ediții
ale acestui concurs, nu au lipsit veselia și voia bună,
pescarii amatori din Becicherecu Mic luând parte la
deja tradiționalul grătar, pregătit chiar pe malul bălții
de către viceprimarul Adrian-Silviu Gherasim și ajutoarele sale. Așadar, nimeni nu a plecat supărat de la
balta Bujorul...
Ca de fiecare dată în ultimii ani, alături de locuitorii din Becicherecu Mic cu prilejul Rugii s-a aflat și
DJ Ghiță, cel care a mixat în seara celei de-a doua zile
pe scena amplasată în centrul comunei.

Cea de-a treia zi a Rugii din acest an de la Becicherecu Mic a început cu o competiție devenită și ea
tradițională. Cea de-a zecea ediție a Cupei Rugii la
minifotbal, desfășurată la UGH Prest Serv SRL, sub
coordonarea viceprimarului Adrian-Silviu Gherasim
și a patronului UGH Prest Serv SRL, Gheorghe Ungureanu, a adus la startul ei șase echipe: Gruppo Select, FC Electrica, FC Gara, AS Dudeștii Noi, FC
Cerbu Ciucaș (Iecea Mare) și Raimond Team. Cele
șase echipe au fost împărțite în două grupe, jucânduse pe sistemul fiecare cu fiecare. La finalul meciurilor
din grupe, primele două clasate au jucat semifinalele.
După o serie de meciuri spectaculoase și disputate, sau stabilit și ierarhiile celor două grupe. Astfel, în
Grupa I pe primele două locuri s-au clasat Gruppo Select - 6 puncte și FC Cerbu - 3 puncte. În Grupa a IIa primele două clasate au fost AS Dudeștii Noi - 6
puncte și FC Gara - 3 puncte. Astfel, în semifinale sau întâlnit Gruppo Select cu FC Gara și FC Cerbu
Ciucaș Iecea Mare cu AS Dudeștii Noi. După două
meciuri spectaculoase, în finală s-au calificat Gruppo
Select și AS Dudeștii Noi. Fotbaliștii din comuna vecină au reușit să câștige trofeul pus în joc și să devină
cea de-a zecea câștigătoare a Cupei Rugii la minifotbal. La festivitatea de premiere care a urmat
competiției au fost premiați și jucătorii care s-au remarcat în această competiție. Astfel, cel mai bun portar a fost desemnat Foamin Nicola, de la echipa FC
Cerbu Ciucaș Iecea Mare. Cel mai bun marcator al
competiției din acest an a fost Ionel Poclid, de la
Gruppo Select, în timp ce Raimond-Ovidiu Rusu a
primit diploma pentru „Cel mai bun marcator de minute întârziate”.

Punctul culminant al zilei a fost slujba Vecerniei,
de la Biserica Ortodoxă Română, dedicată sărbătorii
Adormirii Maicii Domnului. Aceasta a fost oficiată de
un sobor de preoți alcătuit din preotul paroh Ioan Jurji,
preotul pensionar Ilie Dumitru, preotul Nicolae-Dorin
Jurji, din parohia Traian Vuia, și preot Cristian Pais.
Conform tradiției, soborul de preoți, alături de
enoriașii prezenți, a înconjurat de trei ori biserica, aducând rugăciuni și mulțumiri ocrotitoarei acestei parohii, Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului.
Cu acest prilej, au fost sfințiți și tăiați colacii de
Rugă care, mai apoi, au fost împărțiți enoriașilor
prezenți. Alături de ei, au fost prezenți nașii Rugii din
acest an, familia Rațcu, Constantin și Felicia, primarul și viceprimarul comunei, Raimond-Ovidiu Rusu și
Adrian-Silviu Gherasim, consilieri locali, localnici și
invitați.
La finalul slujbei religioase, parohul Bisericii
Ortodoxe Române din Becicherecu Mic, preotul Ioan
Jurji, a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură:
„Domnule primar, cinstiți nași ai Rugii din acest an,
iubiți credincioși și credincioase, parohia Becicherecu
Mic, prin strămoșii noștri, a făcut de așa natură să-și
aleagă o ocrotitoare - așa cum a fost numită de către
îngerul din ceruri «mai presus decât heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât serafimii» -, iar această
ocrotitoare este cinstirea Adormirii Născătoarei de
Dumnezeu. Așa cum cunoaștem din Sfânta Scriptură,
Fecioara Maria a fost prezisă de către profeții Vechiului Testament. Prorocul David o numea «Cea care deschide Raiul cel ceresc, ușa prin care nu se poate intra».
De asemenea, prorocul Isaia spune: «Iată, Fecioara va
lua în pântece și va naște Fiu, al cărui nume este Emanuel sau Dumnezeu este cu noi».
Prin urmare, putem spune că prin cinstirea Născătoarei de Dumnezeu noi, toți pământenii, am dobândit
o ocrotitoare înaintea Tatălui ceresc, înaintea Sfintei
Treimi. Dacă nu cu mult timp în urmă participam cu
toții la Schimbarea la Față a Mântuitorului Iisus Hristos pe muntele Taborului, astăzi ne-am adunat pentru
a cinsti Înălțarea la cer cu trupul a Născătoarei de
Dumnezeu. Așa cum se spune în tradiția creștină, Născătoarea de Dumnezeu este înștiințată de către Fiul lui
Dumnezeu să se pregătească de cele veșnice, confirmându-se încă o dată că acel cuvânt divin, «Dumnezeu nu lasă pe cel cuvios al său să vadă stricăciunea»,
din nou s-a împlinit, prin înălțarea cu trupul la cer a
Născătoarei de Dumnezeu. De aceea, pe bună dreptate, ni se cuvine nouă, tuturor creștinilor, să o numim
Maica cerului, cea care mijlocește pururea pentru fiecare suflet creștinesc.
Dacă avem îndoială în sufletul nostru că nu trebuie
să cinstim pe Născătoarea de Dumnezeu, dacă vom
căuta vom găsi suficiente mărturii prin care ni se descoperă că trebuie să cinstim cu adevărat pe pururea
Fecioara Maria. Vă relatez o întâmplare pe care am
întâlnit-o în această vară, în Grecia. Se spune că există
o mănăstire, Ghera, care, fiind sub ocupația musulmană, avea și mai are o icoană cu chipul Maicii Domnului. În momentul în care mănăstirea a intrat sub
ocupația musulmană, stăpânul musulman a luat o decizie prin care, încă o dată, Fiul lui Dumnezeu și-a arătat puterea sa, puterea asupra Născătoarei de
Dumnezeu. Se spune că stăpânul musulman, pentru
a-i batjocori pe creștini, a luat icoana Născătoarei de
Dumnezeu din biserică, a dus-o la Constantinopol, ca
fiecare păgân care trecea pe lângă icoană să o scuipe
și să o batjocorească. După trei zile, icoana s-a întors
din nou în biserică. Conducătorul musulman a crezut
că, de fapt, această icoană a fost luată de către negustorii creștini, care au adus-o pe ascuns în mănăstire.
Musulmanul a dus încă o dată icoana și a legat-o cu un
lanț greu, în mijlocul pieței, de o coloană din marmură, ca nu cumva cineva să mai aibă curajul să o fure
și să spună că prin ea se fac minuni. Dar și de data
aceasta icoana face o nouă minune, Fiul lui Dumnezeu
își arată puterea sa: tot după trei zile, icoana Născătoarei de Dumnezeu este găsită din nou în mănăstire,
coloana din piatră a fost rasă de la nivelul pământului,
iar lanțurile au fost așezate lângă coloană.
Din acea clipă, conducătorul s-a înfricoșat și nu a
mai avut curajul de a mai face vreun gest împotriva
icoanei Născătoarei de Dumnezeu.
Iar numărul minunilor se poate vedea la tot pasul.
Eu însumi, ca preot, fiind în această parohie, am fost
la căpătâiul unei bolnave, iar această femeie bolnavă
dorea să se împărtășească. Cum a fost normal, ca preot
trebuia să o spovedesc. Ca să îi întăresc credința
înaintea ceasului sfârșitului, am întrebat-o: «Maică,
crezi în Născătoarea de Dumnezeu, că ea L-a născut

5

prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt pe Fiul lui
Dumnezeu cel întrupat?». În acea clipă am primit un
răspuns care pe mine, ca preot, m-a făcut să mă
înfricoșez: «Părinte, cum să nu cred în ea, când ea stă
lângă mine?». În acea clipă, vă mărturisesc, ca preot,
am simțit teama, pentru că aveam în mână
împărtășania și mi-am adus aminte că în fiecare pas
al vieții noastre trebuie să ne purtăm cu vrednicie
înaintea Sfintei Treimi. De aceea, mărturisesc încă o
dată, în fața sfintei biserici și în fața întregii
comunități, că trebuie să ducem pe mai departe
credința în cinstirea Născătoarei de Dumnezeu. Dacă
strămoșii și părinții noștri au fost convinși că este cel
mai bun Hram pentru cinstirea Născătoarei de Dumnezeu, trebuie să ducem această credință mai departe
și ea se duce prin mărturisirea dumneavoastră”...
La rândul său, Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, le-a adresat celor prezenți salutul său, le-a urat „La mulți ani” celor care poartă
numele Maria, Marian și derivatele acestora, și a
anunțat că anul viitor, când se vor împlini o sută de
ani de la Marea Unire și 200 de ani de la trecerea la
cele veșnice a preotului și cărturarului Dimitrie
Țichindeal, la Becicherecu Mic se vor organiza evenimente speciale cu prilejul Rugii. De aceea, nașii
Rugii de anul viitor vor fi familia Vasile și Daniela
Șerban, alături de Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic, prin Raimond-Ovidiu Rusu, primarul
localității, precum și Consiliul Parohial al Bisericii
Ortodoxe Române Becicherecu Mic, prin preotul
paroh Ioan Jurji.
Partea laică a celei de-a treia zi a început spre seară,
când, în centrul localității, locuitorii din Becicherecu
Mic s-au adunat pentru a participa la programul artistic pregătit cu acest prilej. Prezentatorii spectacolului,
Iulia Merluț și Alin Hîldan, i-au invitat pe scenă, pentru a se adresa celor prezenți, pe Raimond-Ovidiu
Rusu, primarul comunei, pe nașii Rugii din acest an,
familia Rațcu, Constantin și Felicia, dar și pe senatorul Eugen Dogariu, prezent și în a treia zi de Rugă alături de locuitorii din Becicherecu Mic. Programul
artistic a început cu ansamblurile locale de dansuri
populare, „Izvorașul” și „Sveti Nikola”, care au prezentat un colaj de dansuri bănățene și sârbești. Petrecerea a început o dată cu intrarea în scenă a invitaților
speciali ai Rugii din acest an. După Hora Rugii, în
care s-au prins nașii din acest an, primarul comunei,
componenții ansamblurilor de dansuri și foarte mulți
dintre participanți, formația condusă de Dănuț
Merszan și soliștii vocali Adi Muntean și Roxana Bodi
au întreținut atmosfera și i-au invitat pe cei prezenți
la joc. Locuitorii din Becicherecu Mic nu s-au lăsat
prea mult invitați și au luat cu asalt platoul din centrul
localității. Distracție a fost și pentru cei mai mici dintre participanți, care au avut la dispoziție tobogane,
ringhișpiluri și alte atracții. De asemenea, după atâta
joc, participanții la Ruga din acest an și-au mai tras
sufletul în fața unei halbe cu bere, a unui suc ori a
preparatelor la grătar pregătite la standurile deschise
special cu acest prilej.
Pagini realizate de Anton BORBELY
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T ratame nt e

1) Tratamente
sămânță
Tratamentul
semințelor se face
preventiv!

În vederea protejării culturilor de cereale de toamnă
împotriva unor agenți de dăunare care se transmit prin
sămânță și sol (măluri, fuzarioze, tăciuni, septorioze,
viermi sârmă, gândac ghebos etc.), fermierii pot lua
măsuri de prevenire, prin tratamentul chimic al
semințelor.
Modul de aplicare a tratamentelor la semințe este
diferit, în funcție de starea fitosanitară a semințelor,
de rezerva de boli și dăunători în solele care se vor
însămânța și de modul de condiționare al produsului
utilizat.
Modalitățile prin care se face tratamentul sunt:
tratarea uscată, umedă prin pulverizare, încrustare,
mocirlire, drajare, tratare cu spumă, fiecare metodă
având caracteristicile ei. Operațiunea se face centralizat, cu aparatură specială, performantă, capabilă să
dozeze foarte precis produsul, astfel încât gradul de
acoperire și uniformizare să fie optime. Neuniformitatea și supradozarea duc la apariția fitointoxicațiilor
prin afectarea germinației.
În solele unde plantele premergătoare au fost cereale păioase sau există infestări cu dăunători de sol,
se recomandă pentru tratament un insecto-fungicid
care combate concomitent bolile transmisibile prin
sămânță și dăunătorii.
Neglijând această etapă, prin neefectuare sau prin
aplicarea unui tratament incorect (subdozarea sau
supradozarea produsului, neacoperirea completă a tuturor boabelor) vom provoca pierderi de producție și
uneori chiar „întoarcerea culturii”, în cazul atacului
de dăunători. Atacul de boli produce mari pagube culturilor de cereale păioase.
Toate produsele recomandate pentru tratamentul
semințelor se găsesc în Codex-ul produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România.
Atenție! Produsele fitosanitare se cumpăra din
fitofarmaciile și depozitele specializate, autorizate
de Autoritatea Națională Fitosanitară, pentru a
evita achiziționarea unor produse contrafăcute sau
neomologate!

2) Folia Agril
(Ortoclima)

Folia microporoasă Agril este recomandată pentru
a proteja plantele de frig și, în același timp, pentru a
decora verandele, terasele și balcoanele.
Folia microporoasă Agril grăbește recoltarea și
protejează plantele de îngheț și variații de temperatură
în sezoanele reci.
Folia microporoasă Agril ajută plantele în sezonul
rece, creând un microclimat perfect dezvoltării. Astfel,
aceasta se poate aplica pe orice cultură fără vârf de
creștere sensibil, deoarece nu afectează cu nimic
planta, greutatea foliei fiind de la 16 până la 50 grame
pe metru pătrat. Însă, cea mai utilizată este de 17
grame/metru pătrat.
Folia are pori interni, ce permit aerisirea și buna circulare a luminii.
Folia Agril protejează plantele de grindină, îngheț,
brumă, oferind cu 5 grade în plus temperaturii de sub
folie, față de temperatura de afară, în condiții de câmp,
iar aplicată în solar diferența poate merge până la 10

- se folosește atât pentru acoperirea directă a solului pentru a grăbi germinarea, precum și cu susținere
pe inele sau cadru de lemn, metal etc., pentru protejarea plantațiilor existente și mai puțin rezistente la
frig;
- protejarea arborilor și arbuștilor sensibili la îngheț
(vezi foto).

3) Septembrie
în grădină

grade.
În grădină, folia Agril se poate aplica pe plante precum salata, spanacul, verdețuri, varză, pe răsaduri de
orice fel, pepeni extratimpurii, ardei gras și gogoșar
(în a doua parte a culturii, pentru recoltări târzii).
Principalele caracteristici ale foliei Agril:
- protecție împotriva vremii extreme;
- creează microclimatul optim pentru creșterea
plantelor;
- oferă protecția plantei până la -7°C, în funcție de
stadiul de dezvoltare al plantei;
- protecția plantelor împotriva radiației UV;
- protecție împotriva insectelor și păsărilor;
- extinde perioada de recoltare.
- toate beneficiile enumerate mai sus înseamnă o
creștere substanțială a producției;
- toate țesăturile sunt prietenoase cu mediul
înconjurător și e foarte ușoară îndepărtarea acestora
de pe teren;
- refolosirea foliei Agril se poate face pe o perioadă
de 3-5 ani, în funcție de numărul de folosiri pe an la
diferite culturi și protecții;

O nouă recoltă în grădina de legume. Dacă vremea
este frumoasă, poți profita de solul cald și fertilizat și
se poate cultiva salată, ridichi, spanac, broccoli, sfeclă,
conopidă și dovlecei de toamnă. În două săptămâni o
să ai legume proaspete. Terenul din grădini trebuie
curățat, săpat, mărunțit, apoi lăsat să se odihnească
până la primăvară.
Grădina cu flori de primăvară și vară se pregătește
din septembrie. Pentru o grădină colorată și parfumată
la primăvară, în septembrie se pun bulbii de flori. Se
folosesc doar bulbi sănătoși.
Acum este perioada optimă pentru a planta coniferele
și arbuștii veșnic verzi, pentru că solul cald și
pământul umed vor ajuta la prinderea rădăcinilor. Este
perioada în care poți îndesi sau forma gardurile verzi.
Septembrie este o lună foarte bună pentru
însămânțarea gazonului sau refacerea acestuia.
Înainte de toate, pregătiți cu grijă terenul, săpați-l
adânc, fertilizați-l cu îngrășământ. În funcție de
îngrășământul folosit, mai este necesară o lucrare de
săpat sau doar încorporat.
Îndepărtați toate pietrele sau corpurile străine
descoperite în brazdă și greblați cu grijă; scoateți cu
atenție toate rădăcinile de buruieni. Apoi tasați
pământul; dacă nu aveți tăvălug, puteți călca solul cu
picioarele, cât mai uniform, având grijă să nu lăsați
urme cu călcâiele. Aruncați sămânța respectând doza
trecută pe cutie pentru unitatea de teren. Dacă s-a
depășit doza recomandată, gazonul va fi mai des.
Când toată sămânța este împrăștiată, mai tasați o dată
terenul, pentru a fi siguri că ați înglobat-o
corespunzător, apoi udați-o bine, cu apă fin
pulverizată. Timp de zece zile îngrijiți-vă ca peluza să
fie constant udată, pentru a asigura o germinație cât
mai bună.
Dacă aveți deja o peluză, dar constatați că sunt zone
în care iarba lipsește, afânați și fertilizați pământul în
acele zone, puneți sămânța, tasați ușor pentru încorporare și udați.
Pagină realizată de
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

Mica publicitate

Vând boia de casă, calitate foarte bună,
cu 70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau 0740994.593.
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: 0727357.445; 0256-378.902.
Vând vană de baie cu suport, preț 100
lei. Telefoane: 0727-357.445; 0256378.902.
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.

Brutăria SC Tri-Sarca SRL cu sediul în Becicherecu Mic nr. 13A
angajează muncitor necalificat pentru postul de brutar.
Program flexibil și salariu atractiv.
Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție între orele 8-15,
de luni până vineri, la tel. 0721-322.828.

Sergiu Hornar, execut servicii:
- repar calculatoare
(inclusiv la domiciliu)
- montez camere
de supraveghere

- tai şi crap lemne
- lucrări cu tractor mic: frezat, arat
- tai iarbă
Telefon: 0762-287.667

Te ajutăm să ÎȚI GĂSEȘTI UN LOC DE MUNCĂ unde să
ÎȚI FACI EXPERIENŢĂ şi să EVOLUEZI în carieră!
BUSINESS SHIELD angajează pentru clienții săi: OPERATORI PRODUCȚIE,
OPERATORI CALITATE, STIVUITORIȘTI, TEHNICIENI CALITATE,
INGINERI CALITATE
Persoană de contact: Camelia Săvoiu, telefon: 0748 889 262,
adresa e-mail: camelia.savoiu@business-shield.ro

Societate producătoare de tâmplărie PVC

ANGAJĂM ȘOFER
Detalii la tel.0720440213 și 0256472912

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

7

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
septembrie-octombrie

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

55
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.

Şi-au unit destinele
Darius-Emil Cristea cu Dorina Volovicova, Iuliu Telcean cu SandaCamelia Stan, Marius-Nicolae Radița cu Mirela-Ștefania Banc,
Adrian Tudusciuc cu Mirela-Ana Dărăban, Alexandru-Constantin
Voloșeniuc cu Marta Purcel, Paul-Andrei Pastor cu Oana-Felicia
Hetea, Lucian-Gheorghe Silaghi cu Elena-Mădălina Dude, Sevastian
Tudor cu Aurora Tomegea, Ioan-Ciprian Moșuleț cu Romina Hornar,
Laszlo Șandor cu Miriana-Florina Rudnianin, Tiberius-Mihai Mihăilă
cu Bianca-Mihaela Văduva, Ciprian Răducanu cu Ancuța-Mihaela
Stîngaciu, Cristian-Constantin Ardelean cu Raluca-Diana Asoltanei,
Dan-Marius Achim cu Bianca Cîrpaci.
Casă de piatră!
În ultima vreme au plecat dintre noi
Berceanu Antina (83 de ani)
Ivașcu Silviu (75 de ani)
Trebea Anica (75 de ani)
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Debut de campionat cu
derby și înfrângere pentru
echipa feminină Fortuna
Becicherecu Mic

Echipa feminină de fotbal Fortuna Becicherecu Mic și-a făcut
debutul în Superligă, primul eșalon de fotbal feminin al țării, în
fața propriului public, în partida cu CFR Timișoara. Timișorencele,
antrenate de Florin Bugar, sunt obișnuite cu primele poziții ale
clasamentului, astfel că elevele lui Florin Pădurean au avut o misiune, putem să-i spunem, imposibilă în acest prim joc.
Fortuna a găzduit, astfel, în premieră, la Becicherecu Mic un
meci pe dreptunghiul verde din prima divizie rezervată sexului
frumos, pierdut în cele din urmă de formația cu șansa a doua,
întrecută de CFR 1933 Timișoara, a treia la finalul campaniei trecute a Superligii.

AS Fortuna Becicherecu Mic, maximum de
puncte în Campionatul Județean și „Promoție”

Echipa de fotbal AS Fortuna Becicherecu Mic a pornit ca din tun în ediția 20172018 a Seriei I a Campionatului Județean Timiș. După disputarea primelor patru
etape, echipa noastră are maximum de puncte, 12, situându-se pe locul secund,
după CS Unirea Sânnicolau Mare II, cele două echipe fiind despărțite de golaveraj.
Drept este că Fortuna putea rămâne pe primul loc al campionatului, dacă ultimii
oaspeți ai fotbaliștilor din Becicherecu Mic, jucătorii de la AS Voința Sarafoleana,
nu s-ar fi retras de pe teren în minutul 7 al partidei din etapa a IV-a, când scorul
era deja 3-0 pentru Foruna.
Până în etapa a IV-a, Fortuna a păstrat imaculată rubrica din clasament dedicată
golurilor primite, marcând 24 de goluri în cele patru jocuri disputate până acum.
„Balul” a început încă din prima etapă, când AS Unirea Grabaț a plecat de la
Becicherecu Mic cu „sacul” plin, încasând nu mai puțin de 14 goluri. În etapa a
II-a, în deplasarea de la Carani, Fortuna a marcat numai de două ori, suficient
însă pentru a aduce alte trei puncte.
De cinci ori au marcat jucătorii din Becicherecu Mic în partida de pe propriul
teren contra celor de la Dacia Cărpiniș, în etapa a III-a, pentru ca, în etapa a IVa să fie nevoiți să nu mai joace din minutul 7 al jocului cu Voința Sarafoleana.
Oaspeții au venit cu o echipă incompletă, iar pentru a nu încasa o sumedenie de
goluri au decis să rămână în doar șase jucători de câmp încă din minutul 7, când
scorul era de 3-0 în favoarea gazdelor. Până atunci, Fortuna a marcat, cu o precizie de ceasornic, din două în două minute.
În etapa a V-a, Fortuna va juca, în 17 septembrie, de la ora 17, la Sânpetru
Mare, contra celor de la Plavi Delia, echipă aflată pe locul patru, cu 9 puncte.
Și în Campionatul Județean „Promoție”, AS Fortuna Becicherecu Mic II,
echipă alcătuită în majoritate din fotbaliști din localitate, are o comportare
excelentă, fiind neînvinsă după primele trei etape, după rezultatele: Fortuna - AS
FC Spartak Gottlob 5-2, CS Banatul Teremia Mare - Fortuna 0-1 și Fortuna - CS
Șoimii Pesac 4-1.
Următorul joc al Fortunei în „Promoție” este programat în 17 septembrie, de la
ora 17, pe terenul celor de la AS Pindul Dudeștii Noi.
Anton BORBELY

Formația lui Florin Pădurean, după cele două sezoane petrecute
în seria vestică a diviziei secunde în urma lansării în 2015 pe scena
fotbalului feminin autohton, n-a reușit răsturnarea calculelor hârtiei în fața ocupantei podiumului în campania precedentă a primului eșalon, alb-vișiniile înscriind în fiecare repriză a partidei din
etapa I, prin Lidia Șuveț în minutul 24 respectiv prin noua achiziție
Alice Cociuba în minutul 60.
Fortuna Becicherecu Mic: Romina Bărbosu – Oana Stoianov,
Camelia Crişan, Deiana Vuicin, Adela Codreanu, Mariana Voinea,
Florina Abrudan, Monica Tomesc, Nicoleta Mândruţ, Claudia
Pucă, Cristina Linul.
Au mai jucat: Eleni Cristopolou, Andreea Betea şi Maria Jurj.
Pe bancă: Teodora Cîrstea.
CFR 1933 Timișoara: Mihaela Durlă – Lidia Șuveț, Claudia Bistrian, Mihaela Molnar, Denisa Heișu (85, Sabina Scurtu), Alice
Cociuba (80, Bianca Ienovan), Ozana Ababei, Maria Neacșu,
Manuela Voica, Adelina Ion (46, Elena Obrad), Larisa Sîrbovan.
Rezervă: Larisa Grigore.
Arbitri: Dorian Barzuca (Lugoj) – Florin Alexandru Argatu
(Murani), Bogdan Balaj (Timișoara).
În etapa a doua, fetele pregătire de Florin Pădurean se vor deplasa, în 16 septembrie, pe terenul celor de la Vasas Femina.

A. BORBELY

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Nu-i ușor ca omul să fie priceput în toate.
♣ Fii sincer față de tine însuți;… și atunci nu mai poți fi fals față de cineva.
♣ Când îi merge cuiva rău, prietenii dispar.
♣ Speranța înșeală sufletele cele mai mari.
♣ De obicei, cine promite în grabă, se căiește pe îndelete.
♣ Tot ce nu se poate îndrepta devine mai ușor prin suportare.
♣ Un caracter rău, când dobândește o putere mare, pricinuiește poporu♣ Cel fără minte o duce bine mult timp, dacă păstrează tăcerea.
lui dezastre.
♣ Noi trăim nu cum vrem, ci cum putem.
♣ Dacă vrei să-ți supui totul, supune-te rațiunii. (Seneca)
♣ Chiar dacă lipsește puterea, este de lăudat voința.
♣ Cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui.
♣ A voi nu se învață.
♣ Cel care pregătește un rău altuia, și-l pregătește lui însuși.
♣ Nu e ușor să-și ascundă cineva mereu răutatea.
NEVOIA, NU PLĂCEREA, NE-ADUCE AICI (It.) E un vers al lui
♣ Nimic nu apasă atât ca un secret.
Dante (cântul al XII-lea din „Infern”).
♣ Toți ne pricepem să dăm sfaturi; dar când greșim noi înșine, nu băgăm
Se citează când ne aflăm într-o stare de necesitate, când s-ar spune pe
de seamă.
românește: „NU DE VOIE, DE NEVOIE!”.

