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Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

Foaie de informaţie, opinie, societate, cultură şi sport, editată de Primăria şi Consiliul Local Becicherecu Mic

Primăria vine în 
sprijinul cetățenilor

Primăria comunei Becicherecu Mic va pune la
dispoziție cetățenilor care au probleme cu băltirile
în grădini utilaje pentru amenajarea de șanțuri de
scurgere a apei. 

„În vară-toamnă, când apele se vor retrage cu
totul, iar oamenii își vor culege recolta - precizează
Adrian-Silviu Gherasim, viceprimarul comunei -,
cei care au probleme când plouă mai mult sau este
exces de umiditate pot apela la noi. 

Primăria va pune la dispoziția doritorilor bul-
doexcavatorul și excavatorul, cu care se pot săpa
șanțuri. 

Măsura este necesară, chiar dacă se vor pierde
un metru - doi din grădină. În momentul în care se
apelează la noi, cetățenii trebuie să faciliteze acce-
sul utilajelor în grădini, în special să-și desfacă gar-
durile”. A. BORBELY

Puțini români se mai gândesc la ziua de
1 mai ca la Ziua Internațională a Muncii.
1 mai a devenit ziua mersului la mare sau
ziua ieșitului la grătar. 

Semnificația originală a acesteia a fost
reducerea normei orare zilnice și a fost 
decretată de Congresul Internaționalei 
Socialiste în 1889, fiind de atunci come-
morată prin manifestații muncitorești. 

Ușor, ușor, aceasta a devenit sărbătoa-
rea muncii în aproape toate țările din
lume, iar aceste manifestații au căpătat
amploare când autoritățile au convenit cu
sindicatele ca această zi să fie liberă.

De ce a luat Internaționala Socialistă
decizia de a decreta această zi ca fiind
Ziua Muncii? Totul a pornit de la protes-
tele muncitorilor din Chicago, care au
avut loc pe 1 mai 1886, când sute de protestatari au
ieșit în stradă cerând reducerea normei de muncă la 8
ore pe zi, fără reducerea salariului. 

Trei zile mai târziu, câțiva muncitori s-au alăturat
unui alt protest, alături de angajați ai unei întreprin-
deri de prelucrare a lemnului. Poliția a intervenit, iar
patru protestatari au fost uciși de poliție și multe alte
persoane au fost rănite mai mult sau mai puțin grav
din cauza forțelor de ordine.

În aceași seară, o bombă a fost aruncată din
mulțime spre coloanele de polițiști, 66 dintre aceștia
fiind răniți, dintre care șapte au decedat. Poliția a 

ripostat, împușcând nu mai puțin de două sute de 
oameni, mulți dintre ei fiind răniți mortal.

În România, Ziua Muncii a fost sărbătorită pentru
prima dată în anul 1890, de către mișcarea socialistă.
În perioada comunistă erau organizate manifestații de
amploare pe marile bulevarde, când coloane de oa-
meni ieșeau în ținute festive și scandau lozinci în timp
ce purtau pancarte.

După 1990 aceste manifestații propagandiste au
fost minimalizate. Lumea încă se bucură de această zi
liberă, ieșind la iarbă verde la un grătar sau bucu-
rându-se de începutul sezonului estival.

SSeemmnniiffiiccaațțiiaa zziilleeii ddee 11 mmaaii

În evoluţia multimilenară a poporului român, eveni-
mentele de la 9 mai 1877 şi 9 mai 1945, precum şi
Ziua Europei se înscriu ca momente glorioase ale
luptei românilor pentru libertate, unitate şi
independenţă. Sărbătorirea zilei de 9 mai este pentru
poporul nostru un prilej de îndreptare a gândurilor
pline de recunoştinţă către generaţiile de luptători şi
eroi pentru dreptate socială, libertate, unitate şi
independenţă.

Și în acest an, la Becicherecu Mic această zi va fi
marcată prin depuneri de coroane de flori la monu-
mentele eroilor. Va participa, ca de fiecare dată, 
fanfara militară a Garnizoanei Timișoara.

9 Mai 1877 – moment de cotitură
în istoria poporului român

Apărarea independenţei şi a libertăţii patriei a
reprezentat din totdeauna o valoare supremă pentru
poporul nostru. Pentru aceasta, înaintaşii noştri au pur-
tat grele bătălii începând din epoca veche, continuând
cu epoca medie, modernă şi contemporană, împotriva
năvălitorilor străini, a regatelor şi imperiilor vremii.
Inaugurând epoca modernă, secolul revoluţiilor
(1784-1878) a descătuşat energiile poporului român,
asigurând depăşirea tuturor obstacolelor ridicate de
cercurile ultraconservatoare externe. Înaintând pe
calea deschisă de răscoalele şi revoluţiile din 1784,
1821, 1848-1849, naţiunea română a realizat, prin
actul energic din ianuarie 1859, Unirea Moldovei cu

Muntenia şi a pus bazele statului său modern - Româ-
nia - sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.

9 mai 1945 – încheierea celui de al
doilea război mondial în Europa 
Către sfârşitul primei decade a lunii mai 1945,

sutelor de mii de combatanţi din armatele  participante
la bătălia pentru înfrângerea fascismului german, aflaţi
în primele linii în Podişul Boemiei, pe Elba, în zonele
Linz sau Graz, din zonele muntoase ale Austriei, le-a
fost dat, în sfârşit, să trăiască momente înălţătoare prin
liniştea lor bruscă, ieşită parcă din obişnuinţa
omenească. În noaptea de 8 spre 9 mai, la ora 2, în
cartierul berlinez Karlshorst, căpeteniile celui de-al

treilea Reich au semnat actul capitulării ne con -
diţionate în faţa reprezentanţilor principalelor puteri
aliate. În mod oficial, cel de-al doilea război mondial
în Europa luase sfârşit prin strălucita victorie a
Naţiunilor Unite asupra Germaniei naziste. 

9 mai – Ziua Europei
După încheierea celui de al doilea război mondial o

seamă de personalităţi ale vieţii politice europene au
fost preocupate de crearea unor instituţii pentru
apărarea păcii şi prevenirea unor noi războaie. În anul
1950, din iniţiativa lui Jean Monett şi a lui Robert
Schuman, ministrul afacerilor externe al Franţei, s-au
pus bazele colaborării cu cancelarul Germaniei, Kon-
rad Adenauer, în spiritul înţelegerii şi al bunei
colaborări între Franţa şi Germania şi cu celelalte
popoare europene.

Anul 1957 a constituit alt punct de referinţă pentru
colaborarea politică, economică şi culturală între
Franţa, Germania, Italia, Belgia şi Luxemburg, în baza
înţelegerii de la Bruxelles. În anul 1968 numărul
statelor membre ale Uniunii Europene a crescut la 15,
iar în anul 2004 la 25 state, conform summit-ului de la
Maastrich.

România a aderat la principiile Uniunii Europene
în anul 1995, iar la 25 aprilie 2005 statele membre i-
au confirmat adeziunea, fiind primită, împreună cu
Bulgaria, în ianuarie 2007, în Uniunea Europeană,
numărul statelor Uniunii Europene crescând la 27.

ZZiiuuaa ddee 99 mmaaii vvaa ffii ssăărrbbăăttoorriittăă llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Primăria și Consiliul Local organizează, în
ziua de 1 mai, cu începere de la ora 15, 

la Biblioteca comunală Becicherecu Mic,
ediția a treia a concursului de table 

Cupa 1 Mai.
Pasionații acestui sport sunt așteptați 

cu drag să participe. 
Înscrierile se vor face de la ora 13,
înainte de începerea competiției.
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Lucrurile nu 
sunt întotdeauna

ceea ce par a fi
Doi îngeri călători s-au oprit să-și petreacă noaptea în casa unei familii

înstărite. Familia a fost rea și a refuzat să-i lase să înnopteze în camera de
oaspeți. În schimb, le-a oferit o cămăruță în subsol.

În timp ce își făceau paturile, îngerul cel bătrân a văzut o gaură în perete
și a reparat-o imediat. Când îngerul cel tânăr l-a întrebat de ce, celălalt
înger i-a răspuns: „Lucrurile nu sunt întotdeauna ce par a fi”.

În noaptea următoare îngerii au ajuns să se odihnească în casa unui om
foarte sărac, dar foarte ospitalier, țăran ce locuia împreună cu soția lui.

După ce au împărțit cu ei puțina mâncare ce o aveau, i-au lăsat pe îngeri
să doarmă în patul lor, unde se puteau odihni în voie. Când s-au trezit a
doua zi, îngerii i-au găsit pe țăran și pe soția lui plângând. Singura lor vacă,
al cărei lapte era singurul lor venit, murise pe câmp. Îngerul cel tânăr s-a
înfuriat și l-a întrebat pe cel bătrân, cum se poate întâmpla un asemenea
lucru?. „Prima familie avea tot și, totuși, ai ajutat-o”, a spus el. „A doua
familie avea atât de puțin, dar era în stare să împartă totul, și tu i-ai lăsat
vaca să moară?!”.

„Lucrurile nu sunt întotdeauna ce par a fi, i-a răspuns îngerul cel bătrân.
Când am stat în subsol, am observat că în gaura din perete era depozitat aur.
De vreme ce stăpânul era obsedat de lăcomie și era incapabil să-și împartă
bogăția cu altcineva, am astupat zidul ca să nu o mai găsească. Noaptea
trecută, când am dormit în patul familiei de țărani, îngerul morții a venit
după soția țăranului. Eu, însă, i-am dat, cu îngăduința lui Dumnezeu, în
schimb, vaca”.

Lucrurile nu sunt întotdeauna ce par a fi.
Uneori chiar așa se întâmplă, când lucrurile nu se desfășoară așa cum ar

trebui.
Dacă ai credință, e nevoie doar să crezi că orice întâmplare este întot-

deauna în avantajul tău. S-ar putea să nu știi, să nu afli de ce anume te-a
păzit Dumnezeu, omule.

Unii oameni intră în viața noastră și pleacă repede. Unii ne devin prieteni
și stau aproape de noi, lasându-și minunatele amprente asupra inimii noas-
tre.

Ieri a trecut. Mâine este un mister. Astăzi, însă, este un dar!

ppiillddăă ccrreeşşttiinnăă

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a trăit pe vremea
împăratului Diocleţian (284-305). S-a născut ca fiu al
unor părinţi creştini, Gherontie Stratilatul şi Polihro-
nia, care aveau să-şi sfârşească viaţa muceniceşte.

El a fost crescut, din fragedă vârstă, în dreapta cre-
dinţă. Tatăl său era originar din Capadocia şi slujise
în oaste în Armenia. 

Rămas fără tată, Sfântul şi mama sa au plecat în 
Palestina, în cetatea Lida, locul de naştere al mamei
sale, pentru că aveau rude şi multe averi acolo. Ajuns
la vârsta potrivită, fiind frumos la chip şi viteaz în
luptă, prin osteneală, pricepere şi destoinicie, tânărul 
Gheorghe s-a făcut preţuit şi, îmbrăţişând viaţa de
ostaş, a cucerit, în scurtă vreme, cele mai mari cinstiri,
până şi demnitatea de duce, fiind în garda împăratului.

În anul 303 însă, împăratul Diocleţian, din îndem-
nul ginerelui său Maximian Galeriu, a început prigo-
nirea creştinilor.

Cunoscând aceasta, Sfântul Gheorghe s-a înfăţişat
îndată de bunăvoie înaintea împăratului Diocleţian şi,
înaintea întregii curţi împărăteşti, a mărturisit deschis
că este creştin şi că înţelege să slujească în oastea îm-
păratului numai ca ucenic al lui Hristos. Uimit de
această mărturisire, Diocleţian a dat poruncă să fie dus
în temniţă şi pus la chinuri, ca să se lepede de credinţă.

Şi a fost Sfântul Gheorghe trecut prin toate chinu-
rile muceniciei: loviri cu suliţa, bătăi la tălpi, lespezi
de piatră pe piept, chinul la roată, groapă cu var, în-
călţăminte plină de cuie care îl înţepau în tălpi, băutură
otrăvită, bătaie cu vine de bou şi altele. 

Toate acestea şi altele asemenea Sfântul Gheorghe
le-a îndurat cu bărbăţie, stând tare în credinţă, întărit
şi păzit de harul lui Dumnezeu.

Văzând chinurile prin care trecea Sfântul Gheorghe
şi că rămâne viu şi nevătămat, mulţi dintre cei de faţă
s-au lepădat de idoli şi au venit la credinţa în Hristos,

slăvind cu un glas pe Dumne-
zeul creştinilor. Mai mult, în
vremea ţinerii lui în temniţă,
Sfântul Gheorghe, atingându-se
de un mort, l-a înviat. Însăşi îm-
părăteasa Alexandra, soţia lui
Diocleţian, văzând acestea, a
crezut în Hristos şi şi-a mărturi-
sit credinţa ei.

În cele din urmă, împăratul a
încercat să-l înduplece, ademe-
nindu-l cu cinstiri lumeşti, ran-
guri şi averi, dar Sfântul a ales
să rămână pentru totdeauna cu
Hristos. 

În faţa acestei mărturisiri, 
văzând că toate încercările lui
sunt zadarnice, Diocleţian a dat
poruncă să li se taie capetele,
atât Mucenicului, cât şi împără-
tesei Alexandra şi celorlalţi 
ostaşi care crezuseră în Hristos.

Împărăteasa, însă, slăbind cu trupul, şi-a dat duhul
în pace, înainte de mucenicie, iar Sfântul Gheorghe,
fiind dus la locul hotărât, şi-a ridicat glasul şi s-a rugat
cu căldură, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate 
binefacerile primite. 

Astfel, rugându-se, cu bucurie şi-a plecat capul sub
sabie şi a fost tăiat, în ziua de 23 aprilie 303, păzind
până la capăt credinţa fără prihană şi luând cununa cea
neveştejită din mâna lui Hristos, Domnul său.

Dintre toţi Sfinţii sărbătoriţi în lumea creştină, pu-
ţini au ajuns la faima de care s-a bucurat şi se bucură
Sfântul Gheorghe în poporul nostru. În satele şi ora-
şele ţării noastre foarte multe biserici sunt ridicate în
cinstea lui. 

Mulţi oameni, bărbaţi şi femei,
îi poartă numele. De asemenea, şi
mai multe localităţi din ţară. Al
treilea braţ al Dunării, în Deltă, se
cheamă Braţul Sfântul Gheorghe.
Se ştie, apoi, că din vechime ocro-
titorul oştirii române este Sfântul
Gheorghe. 

De asemenea, steagul Moldo-
vei, trimis de Binecredinciosul
Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt
la Mănăstirea Zografu, din Mun-
tele Athos, are chipul Sfântului
Gheorghe doborând balaurul.
Acest chip al Sfântului, doborând
balaurul, a fost la noi ca un răsu-
net şi ca o chemare a poporului la
lupta împotriva cotropitorilor.

O dovadă este şi rugăciunea
Sfântului Voievod Ştefan cel
Mare, scrisă pe steagul său în anul
1500, în al 43-lea an al domniei

sale: „O, luptătorule şi biruitorule, Mare Gheorghe, în
nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi cald sprijini-
tor, iar celor întristaţi bucurie nespusă, primeşte
această rugăciune a smeritului tău rob, Io Ştefan 
Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Ţării 
Moldovei. 

Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de
apoi, ca să Te preaslăvim în veci”.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, le urează un sincer La
mulți ani! tuturor locuitorilor care poartă
numele Marelui Mucenic Gheorghe

SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc GGhheeoorrgghhee,, ppuurrttăăttoorruull ddee bbiirruuiinnţţăă

Nemurirea sufletului
Într-o şcoală, la ora de religie, profesorul le vorbea elevilor despre nemurirea su-

fletului. Văzând chipurile nedumerite ale micuţilor, domnul profesor scoase un ceas
mare de masă şi îl arătă tuturor:

- Vedeţi cum merge acest ceas? Ca şi un om care trăieşte, tot astfel ceasul ticăie
şi rotiţele lui se învârt.

După aceea, a pus ceasul pe catedră, i-a demontat cu grijă carcasa de metal şi a
scos mecanismul plin de rotiţe mici, ce continuau să se învârtă.

- Vedeţi, chiar dacă am scos motoraşul din carcasă, el continuă să meargă. Tot aşa
şi sufletul, când părăseşte trupul, după moarte, continuă să trăiască. Sufletul este ne-
muritor şi, de aceea, trebuie să ne îngrijim nu doar de trupul nostru, ci şi de suflet.
Aşa cum aveţi grijă să nu vă murdăriţi hainele sau să nu vă răniţi lovindu-vă, tot aşa
trebuie să fiţi mereu atenţi ca nici sufletul vostru să nu se „murdărească” de păcate
sau să fie doborât de ispite şi neputinţă. Sufletul trebuie să fie mereu curat, fără rău-
tate şi fără păcat, fiindcă doar aşa el poate primi lumina binecuvântată a dragostei
dumnezeieşti. Doar aşa sufletele noastre pot iubi şi pot fi iubite.

„Sufletul trăieşte veşnic şi nu poate muri, căci este suflare din suflarea lui Dum-
nezeu, iar la Judecata de Apoi, sufletul iarăşi se va uni cu trupul”. ( Sfântul Ioan
Gură de Aur )

Într-o şcoală de la ţară, la ora de reli-
gie, un copil l-a întrebat pe preot, care le
vorbea despre milă, ca despre prima vir-
tute pe care trebuie să o avem neapărat
ca să ne mântuim:

- Părinte, dar eu, care sunt sărac şi nu
am ce dărui, cum să fac eu milostenie ?
Dacă aş avea şi eu mai mulţi bani, aş da
cu dragă inimă, dar aşa...

- Fiule, nu asta înseamnă milă. Uite,
de exemplu, ieri dimineaţă, plecând cu
treburi, am văzut-o peste drum pe mama
ta, ieşind din curte şi ajutând până acasă
o bătrână, ce se ostenea cu o legătură de
lemne. 

Mai târziu, am zărit-o iarăşi îndru-
mând un călător ce se rătăcise şi, chiar
dacă nu l-a putut ospăta, un sfat bun şi o

cană cu apă rece s-au găsit şi pentru el. 
Când vecina de alături a plecat în târg

cu treburi, i-a lăsat în grijă copilul cel
mic. 

Spre seară, când doi săteni se certau în
drum, a ieşit şi, cu vorbe frumoase, i-a
împăcat. Vezi tu, acum, ce este mila ?
Chiar dacă nu ai bani să dai şi celorlalţi,
nimic nu te împiedică să-i ajuţi cu atât
cât poţi. Nu trebuie să dai din buzunar,
ci din suflet.

„Cu un bănuţ dăruit, poţi cumpăra
cerul. Nu fiindcă cerul ar fi atât de ief-
tin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de
plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar
acel bănuţ, atunci dă un pahar cu apă
rece!”. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Omul milostiv
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Hotărârea nr. 34 din 18 aprilie 2018
privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliu-

lui Local Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 35 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei

Becicherecu Mic, în valoare de 35.000 lei, notat asupra tere-
nului înscris în CF nr. 401195, nr. cad. 271-272/a, cu supra-
faţa de 1.841 mp;

Hotărârea nr. 36 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei

Becicherecu Mic, în valoare de 11.100 lei, notat asupra cotei
de ½ din imobilul-locuință înscris în CF nr. 400948, nr. cad.
650 – 651/2, cu suprafaţa de 91,55 mp;

Hotărârea nr. 376 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF

nr. 401139, nr. cad. 401139 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de
497 mp, către Miron Ana, pentru preţul total de 14.875 lei
TVA inclus;

Hotărârea nr. 38 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF

nr. 400938, nr. cad. 400938 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de
497 mp, către Toma Mirabela Florentina, pentru preţul total
de 20.000 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 39 din 24 aprilie 2018
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat

doamnei Moldovan Violeta asupra suprafeței de 300 mp din
terenul identificat prin CF nr. vechi 4014, nr. cad. Cc 559/1/35,
cu suprafaţa totală de 497 mp;

Hotărârea nr. 40 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea închirierii terenului intravilan înscris în

CF nr. 400085, nr. cad. Cc 559/1/35 Becicherecu Mic, cu su-
prafaţa de 497 mp, către doamna Gruici Cristina-Alina, pe o
perioadă de 5 ani de zile, pentru o chirie de 0,5 lei/mp/an;

Hotărârea nr. 41 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea încheierii unui act adiţional de modificare

a obiectului contractului de închiriere pajişti nr. 2.191 din
01.04.2015 prin diminuarea suprafeţei de pajişti închiriată
doamnei Marc Lucreția de la 14,17 ha la 4,00 ha, ca urmare a
renunțării chiriașului la folosința suprafeței de 6,08 ha din
fâneața F47 și 4,09 ha din pășunea A 603/1;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Programul colectării deșeurilor
reziduale și reciclabile

Precizări privind
colectarea deșeurilor

În comuna Becicherecu Mic colectarea deșeurilor începe, în zilele programate
(vezi tabelul de mai sus), la ora 5 dimineața. Aceasta înseamnă că cetățenii trebuie
să-și scoată pubelele la stradă ori seara ori dimineața foarte devreme.

„Fac un apel la locuitorii comunei Becicherecu Mic - spune viceprimarul Adrian-
Silviu Gherasim - ca atunci când au probleme cu privire la serviciul de salubritate,
să sune la Retim, societatea fiind singura responsabilă de gestionarea acestui servi-
ciu. Telefoanele date la Primărie sunt inutile. Pe contractele semnate cu Retim veți
găsi numerele de telefon ale societății. Precizez că sacii galbeni, în care se face
colectarea selectivă, se ridică din două în două săptămâni. De asemenea, pentru alte
tipuri de deșeu menajer puteți folosi atât pubela verde, cât și pubela neagră. Pentru
deșeurile din sticlă, în comună au fost aduse opt clopote special pentru colectarea
acestora. Acestea sunt amplasate după cum urmează: Calea Timișoarei, Calea 
Banatului - la magazin, magazinul Sunny Market, strada Gării - magazinul Cataleea,
Calea Dudeștilor colț cu strada Bujorului, Calea Dudeștilor colț cu Calea Timișoarei,
strada Fântânii (la Stan) și strada Trandafirului colț cu strada Crinului, la parc”.

De aceea, existând o firmă care se ocupă de serviciul de salubrizare, Primăria co-
munei Becicherecu Mic face apel la cetățeni să colecteze corect deșeurile și să nu
mai arunce gunoaie la întâmplare, pe marginea drumurilor sau în alte locuri.

Încheierea contractelor
La această oră, în comuna Becicherecu Mic mai sunt de încheiat 50 de contracte

de salubrizare. Cetățenii care nu au încheiat contractele trebuie să se deplaseze acum
la Timișoara, la sediul Retim, pentru semnarea acestora.

Cum se colectează deșeurile
În pubela pentru gunoiul menajer (care se ridică în fiecare sâmbătă) nu trebuie

aruncate deșeuri de folie, hârtie, plastic, aluminiu și carton, care se colectează 
separat. În caz contrar, pubela este declarată neconformă și nu se ridică.

În sacul galben, destinat colectării deșeurilor reciclabile (care se ridică o dată la
două săptămâni), trebuie să se regăsească materialele enumerate mai sus, fiind
exclusă colectarea deșeurilor menajere de orice fel, inclusiv ambalajele din sticlă,
care trebuie colectate în clopotele verzi amplasate în localitate.

Anton BORBELY
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CCuuppaa „„IIeeppuurraașșuull”” llaa ppeessccuuiitt șșii mmiinniiffoottbbaall,,

llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
În a doua zi de Paști, Primăria și Consiliul

Local Becicherecu Mic au organizat două
competiții tradiționale, adresate locuitorilor din
comună. Este vorba despre competițiile de 
pescuit și minifotbal dotate cu Cupa
„Iepurașul”.

În dimineața zilei de luni, 9 aprilie, pescarii
amatori din Becicherecu Mic s-au adunat pe
balta „Bujorul”, acolo unde s-a derulat ediția a
șasea a competiției. Au fost nu mai puțin de 48
de participanți, bărbați și femei, de toate
vârstele. De bunul mers al concursului s-au 
ocupat Adrian-Silviu Gherasim, viceprimarul 
comunei Becicherecu Mic, și Gheorghe Mușat,
consilier local.

La capătul câtorva ore de pescuit, s-au stabilit
și câștigătorii, care au fost premiați grație
contribuției Primăriei și Consiliului Local. Ast-
fel, pe primul loc în competiția generală s-a
clasat Teodor Opriș, care a reușit să prindă un
crap de 3,5 kilograme. Au fost doi pescari care
au ocupat poziția secundă în clasament, Cornel
Miron și Alin Ciobanu, ambii prinzând câte un
pește de 3 kilograme. Pe locul trei s-a situat
Constantin Romanesc.

Au mai fost premiați juniorul Raul Furtună,
Andrei Poștaliu - cel mai mic pescar, Ovidiu
Ursu - cel mai susținut pescar, So>a Zorilă și
Alexandra Elena Gherasim - cele mai mici
pescărițe.

La orele prânzului antrenul s-a mutat la
terenul sintetic de la UGH Service SRL, unde
patronul Gheorghe Ungureanu, alături de
Primărie și Consiliul Local, a organizat și su-
pervizat desfășurarea Cupei „Iepurașul” la mini-
fotbal. S-au înscris în cursa pentru trofeu șase
echipe: FC Gara, Capătul Românesc, Interrelu,
Raimond Team, FC Dudeștii Noi și FC Beci-
cherecu Mic. La capătul unor meciuri foarte
disputate și spectaculoase, câștigătoarea com pe -
tiției a devenit echipa Raimond Team, condusă
de primarul Raimond-Ovidiu Rusu. Pe locul
doi s-a situat FC Becicherecu Mic, iar ultima
treaptă a podiumului a fost ocupată de FC Gara.

PPeettrruu VVaassiillee TTOOMMOOIIAAGGĂĂ

Pescuit sportiv

Minifotbal
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În circulația pe drumurile publice, bicicleta
trebuie să fie:

a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
b) prevăzută cu un sistem adecvat, func țio -

nal, de direcție;
c) dotată cu sistem de avertizare sonoră; se

interzic echiparea și folosirea sistemelor de
avertizare sonoră specifice autovehiculelor;

d) echipată în față cu lumină de culoare albă
sau galbenă, iar în spate cu lumină de culoare
roșie și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent-
reflectorizant, vizibil, de aceeași culoare;

e) echipată cu elemente sau dispozitive care, în mișcare,
formează un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de
culoare portocalie fixate pe spițele roților.

Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:
a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu in-

dicatorul având semnificația „Accesul interzis biciclete-
lor”;

b) să învețe să conducă biciclete sau mopede pe dru-
murile intens circulate;

c) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe
acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;

d) să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și
ambele picioare pe pedale;

e) să circule în paralel, cu excepția situațiilor
când participă la competiții sportive organizate;

f) să circule în timp ce se află sub influența
alcoolului, a produselor ori substanțelor stupe-
fiante sau a medicamentelor cu efecte similare
acestora;

g) să se țină de un vehicul aflat în mers ori să
fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori
tras de o persoană aflată într-un vehicul;

h) să transporte o altă persoană, cu excepția
copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul
are montat în față un suport special, precum și

a situației când vehiculul este construit și/sau echipat spe-
cial pentru transportul altor persoane;

i) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de
mers, dacă există o cale laterală, o potecă sau un acosta-
ment practicabil, ce poate fi folosit;

j) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care,
prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează
conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți
la trafic;

k) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini pu-
blice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația
pietonilor;

l) să circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este

redusă;
m) să circule atunci când partea carosabilă este acope-

rită cu polei, gheață sau zăpadă;
n) să circule cu defecțiuni tehnice la sistemele de frâ-

nare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor
sonor;

o) să traverseze drumurile publice, pe trecerile desti-
nate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau pe
moped;

p) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură
sau acostament, cu excepția cazurilor în care, înainte de
intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar pentru
efectuarea virajului la stânga;

r) să circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluo-
rescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei
sau atunci când vizibilitatea este redusă;

s) să conducă vehiculul fără a menține contactul roților
cu solul.

Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducăto-
rii de biciclete sunt obligați să aibă asupra lor actul de
identitate!

Șeful postului de poliție 
Agent șef adjunct de poliție 

Alin CÎRNARIU

Legislație pentru bicicliști

POLIȚIA NE INFORMEAZĂ
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În grădina de legume se plantează răsadurile de
legume: ridichi, fasole, vinete, ceapă, roşii, lăptuci,
conopidă, ţelină, gulie, conopidă, praz şi dovlecei. Pot
fi semănate şi plante aromate, de felul coriandrului,
rozmarinului şi busuiocului.

1‐20 mai: castraveți, fasole, porumb dulce, plantat
ardei, roșii și vinete;

20-30 mai: plantat varză pentru producția de vară,
plantat varză creață, plantat gulii, castraveți, andive,
porumb dulce, mărar, fasole verde.

Atenție! Temperatura optimă de germinare este
cuprinsă între 7 și 110 C în funcție de specie. 
Tempera tura se măsoară în sol trei nopți consecutiv.
Lipsa acestor temperaturi duce la o răsărire întârziată
și neuniformă.

Buruienile, cresc cu rapiditate şi sunt cu mult mai
rezistente ca plantele, consumând mare parte din
umezeală și elemente nutritive, motiv pentru care
pământul trebuie săpat şi acestea înlăturate. Înainte de
săpat se recomandă erbicidarea solului cu erbicid total
și așteptarea unui interval de 5-7 zile pentru efectul
erbicidului. Pentru evitatea şocului termic de obicei
se recomandă, ca udarea grădinii să se realizeze
dimineaţa devreme sau seara.

Câteva lucrări pentru legumicultori
în luna mai

- Pregătirea terenului pentru plantare prin bilonare;
- Călirea răsadului prin descoperirea răsadnițelor,

solariilor sau, în sere, prin aerisirea și obișnuirea
răsadurilor cu temperaturile din câmp;

- Executarea tratamentelor la răsaduri împotriva 
bolilor și dăunătorilor;

- Asigurarea necesarului de apă pentru prinderea
răsadurilor și întreținerea lor zilnică prin udare până la
prindere;

- În caz de secetă, se vor pune în funcțiune
instalațiile de irigat pentru completarea necesarului de
apă;

- Completarea golurilor acolo unde este cazul;
- Recoltarea legumelor verdețuri, valorificarea lor și

înființarea de culturi succesive;
- Întreținerea prin prașile a legumelor nou plantate

și efectuarea tratamentelor adecvate conform
buletinelor de avertizare;

- Legatul, copilitul, carnitul la roșii, castraveți etc.
Răsadurile vor avea roade după 50-60 de zile, timp

în care trebuie să prășiți, să udați din 10 în 10 zile sau
mai des, în funcție de specie. Se controlează mereu
răsadurile pe măsură ce cresc și nu ezitați să folosiți
insecticide și fungicide dacă vor apărea paraziți:
purici, fluturi sau muște ori boli produse de anumiți
germeni.

Gazonul

Acum e un moment în care gazonul întreținut
corespunzător începe să ne arate adevărata lui
frumusețe.

Gazonul în luna mai este la momentul amenajării,
îngrijirii cu tratamentele specifice şi utilizării
îngrăşământului special pentru acesta. Dacă nu plouă,
acesta trebuie udat frecvent.

Bolile gazonului afectează atât la nivelul valorii es-
tetice, cât şi al calităţii. În urma unor astfel de situaţii
de acţiune păguboasă a agenţilor patogeni, gazonul
poate suferi vătămări, iar în cazuri grave chiar dis-
trugerea ireversibilă.

Apariţia diverselor boli are cauze multiple, cele mai
frecvenţe fiind legate de excesul de umiditate şi 
fertilizarea sau tunderea efectuate într-un mod
necorespunzător, în mediul natural găsindu-se destule
ciuperci, bacterii și alte asemenea organisme care
favorizează îmbolnăvirile gazonului.

Cele mai frevente boli care pot afecta gazonul, 
uneori într-o măsură mai mare, alteori într-una uşor
redresabilă:

Rugina. Este favorizată de căldură şi umezeală,
gazonul capătă în timp o culoare ruginie (evoluând de
la pete de culoare maro, galbenă, roşie), care va fi
observată cu uşurinţă mai ales dacă priviţi de la
distanţă. La suprafaţa firului de iarbă se formează
spori care se răspândesc din zona infestată de boală
spre alte zone destul de repede din cauza mişcărilor
de tot felul: bătaia vântului, tunderea şi/sau călcarea
ierbii.

Mucegaiul alb. Apare cel mai frecvent în perioada
imediat următoare topitului stratului de zăpadă. Frun-
zele sunt acoperite de pete de culori variate, albe,
roşiatice şi gri. În general, vor apărea cercuri cu un di-
ametru de circa 30 de centimetri, iarba regenerându-se
treptat din mijloc spre exterior.

Sclerotinia. Este favorizată de temperaturi excesiv
de ridicate şi un grad de umezeală sporit. La început,
apar pete mici de culoare gălbuie, extinzându-se trep-
tat prin tunderea şi călcarea ierbii.

Făinarea. Apare în special pe parcursul perioadelor
mai reci şi umede, fiind favorizată şi de circulaţia
insuficientă a curenţilor de aer. Firele de iarbă capătă
o culoare albă-gri şi arată de parcă ar fi fost presărate
cu făină ori var.

Pătarea frunzelor. Apar pete de culoare maroniu
deschis cu marginile mai închise, în formă de cercuri
alungite, care – în timp –, îşi sporesc dimensiunile,
centrul acestora deschizându-se la culoare şi murind.
Uneori se ajunge la moartea unui număr mare de
plante şi afectarea unor porţiuni însemnate din
suprafaţa gazonului.

Typhula. Îmbolnăvirea se produce pe timp de
iarnă, sub stratul de zăpadă. După topirea acestuia
apar porţiuni afectate de uscăciune. De obicei, plantele
nu sunt afectate la modul ireversibil, regenerându-se
pe măsură ce vremea se încălzeşte.

Mălura. În zonele afectate plantele cresc mai lent
şi rămân mai scurte decât cele care populează
porţiunile sănătoase. Gazonul capătă o culoare verde
deschis, iar firele atinse de boală se contractă la
suprafaţa solului şi în cele din urmă mor.

Carența de calciu
Am decis ca în acest număr să prezint problemele

legate de lipsa calciului din sol,  deoarece anul acesta
majoritatea dintre noi ne-am confruntat cu acestea.

Carența de calciu în nutriția plantelor afectează grav
producția, prin scăderea calității și distrugerea
fructelor. Conținutul de calciu din plante este cuprins
între 0,5% și 3%. Cele mai mari cantități de calciu
sunt conținute în țesuturile conducătoare din petiol și
tulpină.

La ardei și roșii (în special) carența de calciu poate
fi observată cu ușurință: apariția unor pete pe fructe
de obicei în partea opusă codiței. Aceste pete albi-
cioase care apoi devin negre sunt colonizate de ciu-
perci și bacterii care conduc la deteriorarea gravă a
fructelor. Calciul influențează favorabil creșterea
rădăcinii și este elementul esențial în dezvoltarea
plantei.

Apariția carenței de calciu este determinată de cu-
mularea simultană a unor condiții și factori de mediu:

- temperaturi ridicate (peste 45 grade C determină
oprirea completă a funcției de fotosinteză la plante);

- luminozitate excesivă;
- aprovizionarea deficitară cu apă (puțină sau în val-

uri mari - o dată la câteva zile foarte călduroase);
- umiditatea relativă a aerului foarte mică (aer uscat

în solar ce determină rate excesiv de mari de
transpirație);

- niveluri mari de azot nitric și amoniacal prezente
în sol (datorită fertilizării excesive cu gunoi de grajd);

- absorbție scăzută a calciului;
- nivel de salinitate ridicat;

- pH mai mare de 7,5;
- lipsa sau imposibilitatea absorbției microelemen-

tului Mangan;
- temperaturi ridicate, când aprovizionarea plantei

cu calciu este dificilă;
- fertilizare excesivă și creșterea (mare) a

concentrației de minerale;
- irigare necorespunzătoare, când alternează 

perioada de secetă cu exces de umiditate.
Pentru a preveni carența de calciu este bine să

utilizăm un program de fertilizare care să cuprindă
îngrășăminte cu un conținut ridicat de calciu, cum este
azotatul de calciu. Cu toate acestea, deoarece calciul
este absorbit și metabolizat mai lent de plante, uneori
poate să apară carența de calciu și în condițiile
aprovizionării corespunzătoare în sol cu acest element.

S-a constatat că la temperaturi ridicate planta este
incapabilă să transfere prin rădăcină calciu pe întregul
fruct, în special în partea opusă codiței. Aplicările 
foliare se fac după înflorire, la interval de 12-14 zile,
iar în cazuri extreme (temperaturi ridicate sau carențe)
la interval de 7 zile.

Metode de prevenire și combatere
- folosirea metodei de irigare prin picurare, prin

care se poate asigura o aprovizionare corespunzătoare
și constantă a plantelor cu apă;

- creșterea frecventă a udărilor, menținând aceeași
normă de udare;

- măsuri de optimizare a aerisirii spațiilor protejate,
prin defoliere treptată, desime de plantare
corespunzătoare, creșterea înălțimii solarului, deci a
volumului de aer, aerisire frontală și laterală;

- mușuroirea plantelor pentru a favoriza creșterea
rădăcinilor adventive;

- aplicarea periodică (uneori la intervale de 3-5 zile,
mai ales în perioadele cu insolație puternică) a unor
îngrășăminte pe bază de calciu.

Toate aceste măsuri, dar mai ales aplicarea unor
îngrășăminte pe bază de calciu, reduc pierderile de
producție, iar fructele sunt mai rezistente la transport
și păstrare.

Produs recomandat: Fertilizant foliar Solar Cal-
ciu lichid, formulat ca suspensie concetrată solubilă
în apă, are în compoziție calciu, sub forma de CaO,
alături de care se mai regăsesc, azot, aminoacizi, mag-
neziu și un număr mare de microelemente (Mn, Fe,
Cu, Zn, B, Mo).

Calciul este un element indispensabil formării
pereților celulari și este elementul responsabil pentru
realizarea unor fructe capabile să reziste la șocuri în
timpul recoltării și depozitării.

Aceste fructe vor avea o rezistență superioară la bo-
lile ce le afectează durata păstrării în depozite.

Pagină realizată de drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

GGrrăăddiinnaa îînn lluunnaa mmaaii
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SC GROUP DCM SRL
TIMIȘOARA

cu sediul în sat Chișoda,
comuna Giroc, având ca

obiect de activitate
construcții drumuri 

și poduri, 
ANGAJEAZĂ

- muncitori caliGcați 
(permis categoria B);

- muncitori necaliGcați.
Informații la telefon:

0749-034.321

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
aprilie-mai

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

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

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

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

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

Semnătura

În ultima vreme a plecat dintre noi
Eduard Crișan (59 de ani)

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Orar de funcţionare al 
Primăriei Becicherecu Mic

Luni: 8-16
Program cu publicul: 8-14

Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12

15-17
Miercuri: 8-16

Program cu publicul: 8-14
Joi: 8-17

Program cu publicul: 8-12
15-17

Vineri: 8-14
Program cu publicul: 8-12

Adresa: str. Calea Banatului nr. 9
Telefon: 0256-378.501

Programul cu publicul al 
Biroului taxe şi impozite

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

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11

Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11

Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14

Marţi: 8-12
15-17

Miercuri: 8-14
Joi: 8-12

15-17
Vineri: 8-12

Talon pentru anunţ gratuit
Textul anunţului:..........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Ziarul “Pescăreţul Mic” vine în sprijinul persoanelor fizice din comuna Becicherecu
Mic, printr-o rubrică de mică publicitate. Pentru ca anunţul dumneavoastră să apară în
ziar nu trebuie decât să completaţi acest talon şi să-l depuneţi în cutia poştală special 
amplasată la sediul Primăriei comunei Becicherecu Mic.
Numele şi prenumele:........................................................

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

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

Semnătura
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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 vopsi-

torie, cu sau fără experiență. Pachet salarial
atractiv. Tel: 0756-370.104.

Vând vană de baie cu suport, preț 100
lei. Telefoane: 0727-357.445; 0256-
378.902.

Vând televizor color, preț 100 de lei.

Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
VÂND ŢUICĂ 40 GRADE, 15 LEI/L.

VÂND VIN, 6 LEI/L. TEL: 0727-357.445;
0256-378.902

Vând până la 500 de oi țurcane. Județ
Caraș Severin, localitatea Gherteniș.
Informații la telefon: 0740-659.338

Vând vană cu hidromasaj, preț 200 de
euro. Telefon: 0256-378.635.

Căutăm, în Becicherecu Mic, găzduire
pentru doi câini de talie mică (8 kg), pentru
perioada concediului, contra cost sau pe
bază de reciprocitate. Telefon: 0745-
541.550
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Fitofarmacia S.C. AGRO
HEALTH A.V. S.R.L. pe str. Bisericii
Românești, nr. 45 (în apropierea Bisericii
Ortodoxe) comercializează concentrat
păsări/purcei/iepuri/miei, pui găină/ra -
ță/curcă/gâscă, îngră șăminte, insecticide,
erbicide, fungicide, tratamente semințe,
semințe legume și flori, cereale, folie
solar și tip agril, instalații de irigat, unelte
agricole etc.

Prin specialist drd. ing. Vasile
Andraș-Sauca, fitofarmacia oferă consul -

tanță agricolă și plan de tratamente. 
NOU: Livrări la domiciliu zilnic, după ora 17. Comandă telefonic. Transport

gratuit.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721 95 77 26.

Societate producătoare de tâmplărie PVC
ANGAJĂM ȘOFER

Detalii la tel.0720440213 și 0256472912

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Sabin-Gheorghe Dragu cu Maria-Magdalena Juravle
Stelian Drăgan cu Dorina-Roxana Truică

Cristian Cardoș cu Monica Gorghe
Elvis-Cătălin Miriță cu Maria Albu

Casă de piatră!

SC AGROMM RO SRL angajează OPERATORI
PRODUCȚIE

Responsabilități: asigurarea activității de injectare a pieselor din cauciuc, debavu-
rare, control și ambalare în cadrul liniilor productive.

Cerințe:
- îndemânare și atenție la detalii;
- responsabilitate, seriozitate, punctualitate;
- disponibilitatea de a lucra în trei schimburi.
Oferim:
- salariu de încadrare la angajare - 2.251 lei brut;
- tichete de masă de 15 lei/tichet;
- bonus lunar de performanță până la 700 lei brut;
- spor de noapte de 25%;
- ore suplimentare plătite dublu;
- creștere salarială după șase luni de la angajare;
- prime de Paști, Crăciun, vacanță;
- premiu de vechime și zile suplimentare de concediu de odihnă;
- asigurare medicală privată;
- transport gratuit.
Așteptăm CV-urile pe adresa de mail raluca.vatrai@argomm.ro sau la sediul Grmei

din Timișoara, Calea Aradului DN 69 km 7,7, telefon: 0256-312.038.
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La medic.
- Şchiopătaţi când e umezeală în

atmosferă?
- Nu, când merg...

- Ce mai e nou pe la şcoală, fiule?
- Nimic. Mi-au prelungit contractul

pentru clasa a IV-a.

Un tip ajunge mort de beat acasă,
iar nevastă-sa îl ia la palme:

- Mai bei, mă porcule? Zi, mă, mai
bei?

El, reuşind cu greu să-şi ridice
capul:

- Toarnă!

Telefon la poliţie:
- Săptămâna trecută, v-am semnalat

dispariţia soţiei mele. Ei bine, puteţi
abandona cercetările.

- Aţi găsit-o?
- Nu. Dar între timp am mai reflec-

tat.

Bancuri Integrame: Iubește

AS Fortuna Becicherecu Mic,
victorii pe linie

De la ultima ediție a ziarului nostru, echipa de fotbal AS Fortuna 
Becicherecu Mic, care evoluează în Seria I a Campionatului Județean, a
reușit să-și mențină recordul de invincibilitate, însă nu a reușit să mențină
cifra zero în dreptul golurilor primite.

Singurul gol primit până acum de AS Fortuna în această ediție de cam-
pionat a fost înscris de echipa de pe locul secund, AS Carani, în meciul
din etapa a XVII-a. În derby-ul primelor două clasate Fortuna s-a impus
cu scorul de 2-1.

Deplasarea din etapa a XVIII-a, de la Cărpiniș, a fost o nouă formali-
tate pentru Fortuna, care s-a impus cu scorul de 6-0.

Tot în deplasare au jucat fotbaliștii din Becicherecu Mic și în etapa
imediat următoare, de data asta impunându-se cu scorul de 5-0 în fața
celor de la AS Voința Sarafoleana.

Jocul de pe teren propriu din etapa a XX-a s-a încheiat după numai 18
minute, când oaspeții - care au făcut deplasarea cu doar șapte jucători -
au rămas în doar șase fotbaliști. Scorul era, în acel moment, de 6-0 în fa-
voarea Fortunei. În etapa a XXI-a, Fortuna a câștigat cu 8-2 pe terenul
celor de la CS Unirea Sânnicolau Mare II.

După 21 de jocuri și tot atâtea victorii, AS Fortuna are 63 de puncte,
reușind să marcheze de 125 de ori!

A. BORBELY

Fetele de la Fortuna au 
scăpat de „lanterna roșie”
Echipa de fotbal feminin Fortuna Becicherecu Mic a reușit să ajungă

la trei victorii în acest campionat. După victoria incredibilă reușită la
Timișoara, împotriva echipei CFR - ocupanta poziției a doua în ierarhia
națională - Fortuna a reușit să învingă, în etapa a XII-a, cu 3-0, pe tere-
nul formației ASA 2013 Târgu Mureș. În etapa a XIII-a, Fortuna s-a
impus pe teren propriu, scor 2-0, cu Universitatea Alexandria. Să
menționăm că Fortuna are și un meci mai puțin disputat, cel din etapa a
XI-a, când la Becicherecu Mic trebuia să se dispute partida contra celor
de la Vasas Femina Odorhei. AS Fortuna Becicherecu Mic ocupă locul 8
în clasament, cu 13 puncte.

RMS Titanic a fost cel
mai mare pachebot din
lume, în momentul plecării
sale în călătoria inaugurală,
din Southampton, Anglia,
cu destinaţia New York, pe
10 aprilie 1912.

La trei zile de la plecare,
în data de 14 aprilie 1912,
la ora 23:40, Titanic s-a
ciocnit cu un aisberg, şi la
ora 2:30 a dimineţii zilei de
15 aprilie nava s-a scufun-
dat în Oceanul Atlantic. În
urma naufragiului au murit
1.514 dintre cei 2.228 pa-
sageri de la bord. Acesta a fost unul din cele
mai mari dezastre maritime pe timp de pace
din istoria lumii. Poveştile nespuse ale Tita-
nicului mai ies la suprafaţă şi astăzi, la 106
ani de la scufundare şi la 18 ani de la lansa-
rea celebrului film Titanic, regizat de James
Cameron.

Am putea crede că Titanicul s-a luptat cu
valurile oceanului, că ceaţa şi ploaia au ob-
turat vizibilitatea echipajului, care nu a văzut
aisbergul la timp. În realitate, vremea era per-
fectă şi straniu de liniştită. Potrivit meteoro-
logului Edward Lawrence, chiar vremea prea
bună a marcat blestemul vaporului. Acesta
spune că şi cea mai mică briză ar fi împins
planctonul fosforescent din jurul aisbergului
şi iscoadele ar fi văzut pericolul.

Însuşi ofiţerul secund al Titanicului, Char-
les Lightoller, a menţionat că absenţa planc-
tonului a fost unul din motivele care au dus la
producerea tragediei. Ancheta din 1912 a re-
levat faptul că echipajul a avut la dispoziţie
doar 37 de secunde pentru a schimba cursul
Titanicului, astfel încât să nu lovească 
aisbergul, dar a fost prea târziu. O anchetă 
recentă arată însă că aceştia au avut la dispo-
ziţie mai mult de un minut pentru a face o
manevră. În orice ipostază, Titanicul era con-
damnat la pierzanie, scrie listverse.com.

Cu puţin timp înainte de plecarea în voia-
jul fatal, un incendiu a izbucnit în depozitele
de cărbune ale Titanicului. Potrivit unei in-
vestigaţii britanice, flăcările încă mai ardeau,
în momentul în care pachebotul a plecat spre
New York. Ironia sorţii face ca flăcările să fie
stinse chiar de aisbergul care a lovit vaporul,
ducând la inundarea camerelor cu cărbuni.
Câţiva membri supravieţuitori ai echipajului
au spus că focul fusese stins cu o zi înainte ca
Titanicul să se ciocnească fatal cu aisbergul.

Oricum am privi situaţia, în „măruntaiele”
navei a existat tot drumul un incendiu, care
nu a pus vieţile pasagerilor în pericol, deoa-
rece buncărele de oţel erau proiectate pentru
a rezista la temperaturi extrem de ridicate, re-
zultate din arderea cărbunilor. Indirect, riscul
scufundării a crescut după ce proprietarul 
Titanicului, JP Morgan, a obligat echipajul să
navigheze la viteză maximă, pentru a ajunge
mai repede la New York cu pasagerii, 
„înainte de producerea unei eventuale explo-
zii”. Morgan ar fi trebuit să fie unul dintre pa-
sagerii Titanicului, dar s-a răzgândit în ultima
clipă.

În anul 1886, celebrul jurnalist William T.
Stead a scris o poveste fictivă despre un
vapor poştal care s-a scufundat în Oceanul
Atlantic, în urma unei coliziuni, iar cei mai
mulţi pasageri s-au înecat, din lipsa bărcilor
de salvare. Stead a dorit ca povestea să atragă
atenţia asupra legislaţiei nautice lacunare,
care nu solicita navelor să aibă suficient de
multe bărci de salvare, astfel încât să poată fi
salvaţi toţi oamenii de la bord, în cazul unui
accident. Stead a scris un material asemănă-
tor în 1892, referindu-se la un vapor al com-
paniei White Star Line, Majestic. Într-un
capitol de atmosferă, nava traversează Atlan-
ticul, încărcată cu turişti: „S-a auzit un sunet,
ca şi cum vaporul s-ar fi lovit de gheaţă şi s-
ar fi cutremurat tot. Pasagerii s-au adăpostit
unde au putut pe punte. Era o vreme rece. La
fiecare 30 de secunde se auzea fluierul de
ceaţă. Din cauza zgomotului infernal, oame-
nii nu mai puteau vorbi unii cu alţii. Apoi
unul dintre ei a strigat: «Aisberg la tri-
bord!»”. 20 de ani mai târziu, Stead şi-a pier-
dut viaţa pe Titanic. Vaporul uriaş avea doar
20 de bărci de salvare, suficiente pentru ju-
mătate dintre pasageri.
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