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Deputatul Niculae Mirco vi ci,
locuitor al comunei Beciche -
recu Mic, a decedat du minică,
25 septembrie 2016, la Bu cu -
rești, din cauza unei boli
necruțătoare. 

Stabilit în ultimii ani în 
comuna noastră, deputatul
Niculae Mircovici a găsit în 
Becicherecu Mic adevărata sa
casă. 

A fost implicat, de câte ori a
avut prilejul, în viața comu -
nității de aici, parti cipând la

numeroase evenimente impor-
tante pentru localitate. 

Fără deosebire, i-a privit pe
toți locuitorii comunei cu ace eași
dragoste, numindu-i pe fiecare
dintre ei „con să teanul meu”. 

Plecarea sa lasă un mare gol
nu doar în lumea politică, ci și
în viața Becicherecului Mic.

Deputatul Niculae Mircovici
a fost înmormântat miercuri,
28 septembrie, în cimitirul din
Calea Buziașului din Timi șoa ra.
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amănunte de la festivitatea
de deschidere a noului 
an școlar, în pagina 4

Semnificația zilei de 13 septembrie –
ziua pompierilor români

La sfârşitul lunii februarie a
anului 1848, în urma unor sân-
geroase mişcări de stradă, re-
gele Franţei, ajuns pe tron în
urma Revoluţiei din iulie
1830, este silit să abdice. Con-
flictele apărute între protago-
niştii evenimentelor şi agitaţia
tot mai crescândă a maselor de
muncitori din Paris cauzează,
la sfârşitul lui iunie 1848, vio-
lente lupte de stradă. Unda de
şoc revoluţionară din Franţa se
propagă rapid în imperiul aus-

triac, statele germane şi în Principatele Române.
În Ţara Românească, Revoluţia s-a declanşat în iunie 1848. După trei luni de

conflicte, la 13 septembrie 1848 a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima con-
fruntare armată disputată pe teritoriul românesc între structuri militare ale Ţării Ro-
mâneşti şi un corp de armată otoman.

Astfel, Compania de Pompieri București sub comanda Căpitanului Pavel Ză-
gănescu s-a angajat în lupta cu otomanii, care, de douăzeci de ori mai numeroşi,
au pătruns în oraş prin bariera Dealul Spirii. În cursul luptei inegale, dar eroice, os-
taşii formațiunii de pompieri bucureșteni au asaltat artileria duşmană. Au căzut în
această eroică bătălie mai mult de jumătate din efectivul companiei de pompieri.

Recunoaşterea faptului că 13 septembrie 1848 este unul dintre cele mai semni-
ficative momente din tradiţiile de luptă ale armei pompierilor a fost unanimă, in-
diferent de epocile istorice şi regimurile politice prin care a trecut ţara.

Drept urmare, ziua de 13 septembrie a fost sărbătorită dintotdeauna, ca fiind
Ziua Pompierilor din România, însă a fost oficializată prin legea nr. 121/1996 pri-
vind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, dar şi prin H.G.R.
nr. 1.490/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a In-
spectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Astfel se cuvine, ca în fiecare an, la data de 13 Septembrie să cinstim memo-
ria, curajul şi devotamentul înaintaşilor care şi-au dat viaţa în Bătălia de la Dealul
Spirii.
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Noul Rege are nevoie
şi de nătângi

Printre păstorii de pe câmpiile Betleemului era şi un om simplu.
Acesta a fost numit de către ceilalţi nătâng. În noaptea în care le apăru
îngerul ca să le anunţe vestea naşterii lui Hristos, nătângul nu înţelese
cuvintele sale. Dar cuprins de strălucirea îngerului, căzu şi el în ge-
nunchi. Când ceilalţi voiră să meargă în căutarea pruncului, aşa cum
le-o vestiseră îngerii, a vrut şi el să meargă cu ei. Dar păstorilor le era
ruşine cu el, căci hainele-i erau rupte, barba aspră, iar expresia feţei
urâtă. De aceea îi spuseră: „Rămâi aici, la oi şi la foc! Copilul pe care-
l căutăm nu este un copil obişnuit, ci un Rege. De un nătâng, aşa cum
eşti tu, nu are nevoie”. Totuşi nătângul nu se lăsă convins cu aceste cu-
vinte. Îi urmă din spate, ferindu-se să nu fie văzut. Dar în cele din
urmă a fost descoperit.

„Ce ai tu să-i dăruieşti?”, îşi băteau joc de el. Nătângul observă
atunci că toţi erau încărcaţi cu lapte şi miere, cu lână de oi, cu brânză
şi pâine. La aşa ceva nu se gândise. Era abătut. Dar deodată faţa i se

însenină şi strigă bucuros: „Aş putea să alung muştele de pe faţa sa!”.
„De fapt ce crezi tu? îi spuseră ceilalţi. Pentru asta sunt îngerii!”. Nă-
tângul era foarte trist. După câtva timp spuse: „Aş putea să-i frec pi-
cioarele, ca să se încălzească”. „Ce crezi tu? îi spuseră ceilalţi. Pentru
asta sunt îngerii!”. Nătângul începu să plângă. Dar deodată faţa i se în-
senină şi strigă: „Aş putea să-i cânt un cântec, ca să poată adormi”.
„Ce crezi tu? îi spuseră ceilalţi. Pentru asta sunt îngerii!”. Nătângul era
foarte abătut şi trist şi plângea. Dar nu abandonă. Voia cel puţin să-i
vadă de departe pe Rege şi pe îngerii care îi alungau muştele şi îi în-
călzeau picioruşele. În sfârşit, păstorii ajunseră în faţa staulului şi-l
găsiră pe prunc stând sărac şi palid într-o iesle. Maria şi Iosif erau
foarte ocupaţi cu musafirii, pentru că nu numai păstorii, ci şi magii au
găsit drumul spre iesle. „Of, oftă Maria, de-ar putea cineva să-l pă-
zească pe copil de muşte, să-i frece picioruşele sau să-i cânte un cân-
tec!”.

Atunci nătângul sări numaidecât în faţă. Şi când văzu în lung şi-n
lat că nu se afla nici un înger, îşi şterse lacrimile, râse de bucurie şi în-
genunche înaintea ieslei. Alungă muştele, îi frecă copilului picioru-
şele, ca să se încălzească, şi îi cântă un cântec până adormi. Maria şi
Iosif şi cei trei magi se uimiră, păstorii însă se ruşinară şi plecară acasă
cu capetele plecate. Acum ştiau că noul Rege avea nevoie şi de nă-
tângi.

Omule, niciodată să nu-ți jignești semenii simpli. Să nu-i consi-
deri niște nătângi. În fața lui Dumnezeu toți oamenii au însemnă-
tate, importanță.

ppiillddăă ccrreeșș��nnăă

Nașterea Maicii Domnului este sărbătorită pe 8 sep-
tembrie. Această sărbătoare este cunoscută în popor
sub numele de Sfânta Maria mică, spre deosebire de
Adormirea Maicii Domnului, care poartă denumirea
de Sfânta Maria mare. Este prima sărbătoare cu cruce
roșie din noul an bisericesc, an care începe pe 1 sep-
tembrie.

Sfinții Părinți au rânduit ca această sărbătoare să fie
prăznuită pe 8 septembrie, pentru că 8 este cifra
veșniciei, a vieții veșnice. Această zi ne amintește și de
faptul că noi suntem chemați să intrăm în Împărăția
cea veșnică a iubirii Tatălui, Fiului și Sfântului Duh.

Din Maica Domnului S-a născut, ca Om, Fiul lui
Dumnezeu cel Veșnic. Prin acordul ei și prin lucrarea
Sfântului Duh, ea a dat trup Fiului Veșnic al lui Dum-
nezeu. De aceea Biserica o preamărește ca fiind mai
cinstită decât Heruvimi și mai mărită fără de asemă-
nare decât Serafimii, pentru că fără stricăciune a năs-
cut pe Dumnezeu Cuvântul.

Cinstirea pe care Biserica i-o acordă este mai pre-
sus de cea a sfinților și îngerilor, dar nu este identică
și nici superioară față de cea dăruită lui Dumnezeu.

Maica Domnului s-a născut din părinții Ioachim și
Ana, înaintați în vârstă, ca rod al rugăciunii lor. Ioa-

chim provenea din casa lui David, și Ana din cea a lui
Aaron, așadar erau de neam împărătesc și preoțesc.
Dar acest lucru nu le aducea bucurie, pentru că în tre-
cut, cei care erau lipsiți de copii, erau socotiți ca fiind
lipsiți de binecuvântarea dumnezeiască. Și din acest
motiv erau ocărâți de oameni.

Însă Dumnezeu a ascultat rugăciunea lor și le-a dă-
ruit-o pe cea care avea să devină sălașul lui Hristos.
Dacă Fiul lui Dumnezeu Și-a ales drept mamă pe cea
mai bună dintre noi, e de ajuns să înțelegem în ce
curăție au trăit părinții ei de s-au învrednicit de un ase-
menea dar.

Amintim că părinții Ioachim și Ana făgăduiseră lui
Dumnezeu că dacă vor avea un copil îl vor închina
Domnului. Din acest motiv, Maica Domnului a fost
dusă la Templul din Ierusalim la vârsta de 3 ani. Iar în
acest Templu, Maica Domnului se va pregăti să de-
vină templu viu, adică cea din care Hristos va lua firea
omenească pentru a o îndumnezeii.

Informațiile pe care le avem în legătură cu Nașterea
Maicii Domnului nu vin din Sfânta Scriptură, ci din
scrierile apocrife. Cea mai importantă sursă în acest
sens o reprezintă Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare
iudeo-creștină din secolul al II-lea.

NNaașștteerreeaa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii -- 
SSffâânnttaa MMaarriiaa mmiiccăă

Biserica Ortodoxă prăznuiește,
pe 14 septembrie, Înălțarea Sfin-
tei Cruci, una dintre cele mai
vechi sărbători creștine. Spre de-
osebire 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 de-
osebite. Cultul Sfintei Cruci s-a
dezvoltat mai ales după descope-
rirea ei la Ierusalim, în anul 326,
de către Sfânta Elena, mama Îm-
păratului 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. Ierusali-
mul 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 su-
pravegheat lucrările. Au fost descoperite cele trei cruci pe care au fost răstigniți Mân-
tuitorul Hristos și cei doi tâlhari. Nu s-a știut care dintre ele este Crucea Mântuitorului
Hristos și, atunci, Sfâmta Elena și episcopul de atunci al Ierusalimului, Macarie, au so-
cotit 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, mo-
ment 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 as-
tăzi: Înălțarea Sfintei Cruci”. De-a lungul timpului, însă, Sfânta Cruce a fost frag-
mentată în diverse împrejurări, părți din lemnul sfânt ajungând în diferite locuri. 

ÎÎnnăăllțțaarreeaa SSffiinntteeii CCrruuccii
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Hotărârea nr. 61 din 12 septembrie 2016
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu Mic cu suma

de 58,24 mii lei – venituri şi cheltuieli – pe trimestrul III anul 2016;
Hotărârea nr. 62 din 12 septembrie 2016
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu Mic cu suma

de 135,00 mii lei – venituri şi cheltuieli – pe trimestrul III anul 2016;
Hotărârea nr. 63 din 12 septembrie 2016
privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă din „drum” în „teren arabil”

pentru următoarele imobile:
- nr.cad. 403858 în suprafaţă de 97 mp, având destinaţia „teren arabil intravilan”;
- nr.cad. 403859 în suprafaţă de 98 mp, având destinaţia „teren arabil intravilan”;
- nr.cad. 403860 în suprafaţă de 98 mp, având destinaţia „teren arabil intravilan”;
- nr.cad. 403800 în suprafaţă de 97 mp, având destinaţia „teren arabil intravilan”;
- nr.cad. 403799 în suprafaţă de 97 mp, având destinaţia „teren arabil intravilan”;
Hotărârea nr. 64 din 12 septembrie 2016
privind constatarea valabilității contractului de concesiune nr.1331 din 04.03.2003

în perioada 05.03.2006 – 12.09.2016 deoarece în acest interval de timp a operat tacita
relocaţiune în conformitate cu prevederile legii civile; începând cu data de 13.09.2016,
se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr.1331 din 04.03.2003, încheiat
între comuna Becicherecu Mic şi domnul Bank Marius, pe o durată de 25 ani, pen-
tru redevenţa anuală de 0,5 lei/mp;

Hotărârea nr. 65 din 12 septembrie 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.402004, nr.cad.

402004 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 497 mp, către domnul Crişan Florin – Ta-
nase, pentru preţul total de 15.240 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 66 din 12 septembrie 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.401377,

nr.cad.401377, în suprafaţă de 497 mp, către doamna Duma Maria, pentru preţul de
15.240 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 67 din 26 septembrie 2016
privind aprobarea anulării debitelor fiscale ale persoanelor juridice radiate din Re-

gistrul Comerţului care sunt înregistrate în evidenţele fiscale ale comunei Beciche-
recu Mic, în cuantum total de 268.569 lei;

Hotărârea nr. 68 din 26 septembrie 2016
privind aprobarea plății sumei de 591 lei, de la cap.65.02.20 – învăţământ, pentru

decontarea cheltuielilor de navetă, a cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială „Di-
mitrie Ţichindeal”, pentru luna august anul 2016;

Hotărârea nr. 69 din 26 septembrie 2016
privind aprobarea actualizării informaţiilor înscrise în inventarul domeniului public

al comunei Becicherecu Mic prin înscrierea terenul intravilan înscris în CF nr.401131,
nr.cad.401131 cu suprafaţa de 37.146 mp;  aprobă schimbarea categoriei de folosinţă
a terenului intravilan înscris în CF 401131, nr.cad.401131 cu suprafaţa de 37.146 mp
din „teren arabil intravilan”  în „teren pentru drum”;

Hotărârea nr. 70 din 26 septembrie 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.403858, nr.cad.

403858, în suprafaţă de 97 mp, către domnul Iordache Stan, pentru preţul de 2.802 lei
TVA inclus;

Hotărârea nr. 71 din 26 septembrie 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.403859, nr.cad.

403859, în suprafaţă de 98 mp, către domnul Vlădăşel Valentin, pentru preţul de 2.829
lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 72 din 26 septembrie 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.403800, nr.cad.

403800, în suprafaţă de 97 mp, către doamna Gherca Mariana, pentru preţul de 2.802
lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 73 din 26 septembrie 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.403799, nr.cad.

403799, în suprafaţă de 97 mp, către domnul Onea George, pentru preţul de 2.802 lei
TVA inclus;

Hotărârea nr. 74 din 26 septembrie 2016
privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă din „drum” în „teren arabil”

pentru imobilul cu nr.cad. 403743, înscris în CF nr.403743, în suprafaţă de 28 mp,
având destinaţia „teren arabil intravilan”;

Hotărârea nr. 75 din 26 septembrie 2016
privind aprobarea încadrării domnului Horoba Gabriel Gheorghe în funcţia de

asistent personal a persoanelor cu handicap pentru minora Horoba Luiza – Geor-
giana pe perioada 17.10.2016 – 22.09.2017;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

În ultima perioadă de timp,
infracțiunile de înşelăciune prin
metoda „ACCIDENTUL” sunt tot
mai des utilizate de persoane care
profită de naivitatea, neglijenţa
sau uşurinţa manifestată de anu-
miţi cetăţeni.

Suspecţii utilizează calităţi false
(avocat, procuror, poliţist sau
medic) şi solicită telefonic diferite
sume de bani diverselor persoane.
Banii sunt ceruţi sub pretextul că
rude apropiate (fiu, fiică, ginere)
au fost victimele unor accidente de
circulaţie şi au nevoie de bani pen-

tru intervenţii urgente medicale sau au fost reţinute de organele de
poliţie pentru săvârşirea unor astfel de fapte grave (cu victime de-
cedate), iar sumele de bani reprezintă onorariul acestora ori sunt
necesare pentru acoperirea pagubelor produse cu ocazia acciden-
telor de circulaţie.

Victimele sunt în general alese din rândul persoanelor vârstnice,
vulnerabile, care, în prima fază, sunt contactate pe telefoanele fixe,
fără afişaj electronic automat al numărului apelant, aceasta fiind o
măsură de precauţie a suspecţilor.

Sub imperiul emoţiilor cauzate de cele aflate, de cele mai multe
ori, victimele nu mai reţin detaliile discuţiilor şi sunt uşor influ-
enţabile, astfel încât, cu foarte mare uşurinţă, acceptă să transfere
sume importante de bani pe numele unor persoane comunicate de
suspecţi.

Pentru prevenirea unor astfel de situaţii, vă recomandăm să ma-
nifestaţi prudenţă în cazul în care primiţi un astfel de telefon şi să
nu daţi curs respectivelor solicitări, în ciuda reacţiei emoţionale
de moment.

Înainte de a vă oferi ajutorul, aveţi în vedere şi următoarele
aspecte:

• în cazul unui accident, nu există noţiunea de plată a unor
despăgubiri, decât în urma unei hotărâri judecătoreşti în acest
sens sau dacă este făcută prin intermediul unor societăţi de
asigurări;

• oricine poate fi victima unui accident, dar, într-un moment
critic ca acesta, singura urgenţă este cea medicală, nicidecum
aspectul financiar. Atât victima, cât şi autorul unui accident
nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale;

• de asemenea, trebuie să cunoaşteţi faptul că, în conformi-
tate cu reglementările în vigoare, un accident de orice fel, mai
ales unul rutier grav, este de obicei anunţat direct la poliţie sau
prin apelul de urgenţă 112;

• în niciun caz nu daţi crezare imediat unor „poveşti” anun-
ţate telefonic de persoane care pretind că au calitate oficială,
ci verificaţi informaţia printr-un apel la 112 sau sesizaţi cea
mai apropiată unitate de poliţie;

Într-adevăr unele servicii medicale sunt furnizate contra cost,
dar nu şi în cazul serviciilor medicale de urgenţă. De aceea, în ni-
ciun caz nu trimiteţi bani prin persoane necunoscute, în speranţa
că îi veţi ajuta pe cei dragi – nu faceţi decât să cădeţi în plasa în-
tinsă de cei care doresc să profite de lipsa dumneavoastră de in-
formare.

Vă recomandăm:
• verificaţi dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eve-

niment rutier (cereţi date despre unitatea medicală, de poliţie
sau parchet unde s-ar afla aceasta şi sunaţi pentru confir-
mare). În astfel de situaţii, reprezentanţii Poliţiei sau Parche-
tului nu reţin telefoanele mobile;

• dacă sunteţi contactat de un „binevoitor”, care vă apelează
în numele unei rude apropiate, şi nu aţi putut verifica veridi-
citatea informaţiilor, solicitaţi-i acestuia o întâlnire directă şi
anunţaţi Poliţia la numărul de urgenţă 112 pentru a vă acorda
sprijin.

Șeful Postului de Poliție Becicherecu Mic,
Agent șef adjunct de poliție Alin CÎRNARIU

MMeettooddaa „„AACCCCIIDDEENNTTUULL””



4

Odată cu deschiderea noului an școlar, Școala Gim-
nazială „Dimitrie Țichindeal” din Becicherecu Mic a
primit, în 12 septembrie, cu porțile deschise, sute de
copii. Aceștia i-au trecut pragul frumos îmbrăcați și
cu ghiozdane noi, însoțiți de părinți și bunici. Unii au
venit pentru prima dată, în clasa pregătitoare, alții sunt
deja obișnuiți cu evenimentul de deschidere, dar nu
mai puțin emoționați.  

Pe lângă elevi, părinți și profesori, la eveniment au
luat parte reprezentanți ai primăriei, ai poliției și ai Bi-
sericii Ortodoxe Române din localitate. 

Festivitatea de deschidere a început cu o serie de
discursuri, prin care elevilor li s-a urat mult succes și
multe reușite în noul an școlar. 

„Vă spun bine ați venit, sănătoși, frumoși, atât ele-
vilor cât și părinților și vă doresc de pe acum un an
școlar mult mai bun decât cel care a trecut, cu multă
sănătate. Le doresc părinților o la fel de mare impli-
care în ceea ce privește procesul educativ al copiilor.
Le doresc dascălilor, cărora le mulțumesc pentru tot
ce au făcut în vacanța de vară pentru clasele dânșilor,
un an școlar cu multă sănătate și multă putere de
muncă.

Pentru mine, începutul de an școlar este motiv de
emoție și de bucurie în același timp și cu siguranță nu
numai pentru mine. Sunt convinsă că și pentru părinții
copiilor noștri, care învață la școala noastră, pentru
dascălii noștri”, a declarat Delia Cian, directoare a
școlii gimnaziale, în cadrul evenimentului. 

Pentru bun augur și un an școlar plin de reușite, cei
prezenți au ascultat rugăciunile și Sfânta Slujbă, ofi-
ciată de preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Române
din Becicherecu Mic, părintele Ioan Jurji.

„Așa cum este frumos, orice lucru începe cu Dum-
nezeu și ca să aveți un an școlar cât mai binecuvântat,
cu sănătate, vă rog să vă pregătiți sufletește, să spu-
nem împreună rugăciunea de început de an școlar”, a
spus părintele Ioan Jurji.

Pe lângă urările obișnuite transmise, reprezentanți
ai Primăriei Becicherecu Mic i-au informat pe elevii
premianți de anul trecut despre o excursie organizată
special pentru ei. 

„Bună dimineața vă spun și eu. Ne-am adunat azi
aici, alături de doamna directoare și domnii profesori.

Domnul viceprimar cu angajații de la primărie s-au
ocupat să avem o școală curată, pregătită pentru noul
an școlar. 

Vreau să vă urez un an școlar cât mai bun, să luați
note cât mai mari și să vă faceți mândri părinții.

De asemenea, pentru toți cei care sunteți premianți
ai anului trecut vom organiza o excursie”, le-a trans-
mis copiilor Raimond Ovidiu Rusu, primarul comu-
nei Becicherecu Mic. 

„Doresc să le transmit copiilor să aibă grijă în pri-
mul rând cu circulația, pentru că am mai avut eveni-
mente neplăcute, și bineînțeles să își asculte părinții.

Alături de domnul viceprimar și doamna directoare
am reușit să terminăm la timp toate lucrările de igie-
nizare și tot ce ne-am propus pentru acest an școlar.
Suntem implicați alături de școală atât în programele
școlare cât și extrașcolare.

Totodată, pe lângă elevii școlii gimnaziale, ne ocu-
păm inclusiv de elevii de liceu și studenți. Le asigurăm
transportul de la Becicherec la Timișoara și retur”, a
mai adăugat ulterior primarul comunei timișene. 

Colectivul de cadre didactice a școlii gimnaziale a
rămas în mare măsură același. Clasa pregătitoare a fost
preluată de profesoara Adela Ignat, clasa întâi de Alina
Vladu, Clasa a doua de Camelia Tărău Pop, clasa a
treia - Carmen Tărău Pop, iar clasa a patra, de profe-
soara Daniela Tămaș. La ciclul gimnazial clasa a cin-
cea a fost preluată de profesoara de limba română,
Sonia Laura Szabo, clasa a șasea de Luminița Cojo-
caru, profesoară de biologie, la clasa a șaptea - Euge-
nia Șvab, profesoară de matematică, iar clasa a opta a
fost preluată de noua profesoară de limba engleză, Ca-
rina Jicmond. Printre profesorii nou veniți se numără
și Lăcrimioara Tecar, profesoară de religie, și Ema-
nuela Hojda, profesoară de limba germană. 

Anul acesta numărul elevilor, împreună cu cel al
copiilor înscriși la grădiniță, este de aproximativ 270,
dintre care 23 în clasa pregătitoare. 

Conform informațiilor primite, anul acesta se nu-
mără printre anii cu cele mai multe transferuri și, to-
todată, cu un număr mare de înscrieri la grădiniță, fapt
îmbucurător pentru locuitorii comunei. 

Clădirea Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal”
din Becicherecu Mic a fost inaugurată anul trecut. 

De atunci au mai avut loc diverse lucrări precum fi-
nalizarea terenului multifuncțional de sport, situat în
spatele școlii, amenajarea aleilor pietonale și dezveli-
rea bustului preotului-învățător Dimitrie Țichindeal. 

Ioana NICOLESCU

SSuuttee ddee ccooppiiii aauu ttrreeccuutt ddiinn nnoouu pprraagguull ȘȘccoolliiii GGiimmnnaazziiaallee
„„DDiimmiittrriiee ȚȚiicchhiinnddeeaall”” ddiinn BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
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In memoriam deputat Niculae Mircovici

Niculae Mircovici, secretar al Camerei
Deputaților, s-a născut la 1 octombrie 1950 în
comuna Cheglevici, județul Timiș.

A absolvit în 1969 Liceul militar „Ștefan cel
Mare” din Câmpulung Moldovenesc și în
1972 Școala militară de ofițeri activi „Nico-
lae Bălcescu” din Sibiu. În anul 1978 a urmat
cursurile Academiei militare - Facultatea
politico-militară, Secția Arme, iar în 1985
Facultatea de Drept de la Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. În 1993 a
absolvit Academia de înalte studii militare -
Facultatea de Comandă și Stat Major. De
asemenea, a urmat un Curs postuniversitar -
Management strategic al resurselor umane și
un Curs de marketing și gestiunea afacerilor,
ambele în 2002, urmând ca din 2006 să fie
Doctorand în drept la Universitatea de Vest
Timișoara.

Între 1972 și 1989 a activat ca ofițer în Ministerul
Apărării Naționale. În perioada 1989 - februarie
1990 a fost detașat de Frontul Democrat Român
la conducerea inspectoratului Ministerului de In-
terne Timiș. Între 1990 și 2004 a fost ofițer în
cadrul MApN, ultima funcție îndeplinind-o la
Centrul Militar Zonal Timiș, de Comandant al
garnizoanei Timișoara. A fost trecut în rezervă
la cerere, cu gradul de general de brigadă,
pentru a candida la Camera Deputaților în
septembrie 2004. În paralel, a fost, între
anii 1997 și 1999, lector universitar la
Universitatea Banatului Timișoara, iar din
2000 la Universitatea de Vest Timișoara.

Din 1991 a fost membru în Uniunea
Bulgară din Banat-România, iar din
2007 președinte al acestei formațiuni.

În Parlament a activat ca deputat al
minorității bulgare în Grupul Parlamen-
tar al minorităților naționale, ca secretar
al Camerei Deputaților (din decembrie
2012), în legislatura 2004-2008 fiind
membru al Comisiei pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională și în
Comisia parlamentară a revoluționarilor din
Decembrie 1989.

Din 1993 a fost vicepreședintele Fundației
„George Pomuț” pentru comemorarea eroilor
români morți pe teritoriile altor state, iar din
1996 vicepreședinte al Asociației „Cultului
Eroilor” Timiș.

A primit mai multe medalii și distincții: Or-
dinul Meritul Militar cl.1, 2, 3; Medalia Meri tul
Militar cl. I, II; Medalia a V-a și a X-a aniver-
sare a Victoriei Revoluției Române din 
Decembrie 1989; Titlul de luptător cu merite
deosebite în perioada Decembrie 1989.

Acasă, la 
Becicherecu Mic

Iată ce declara, pentru ziarul „Pescărețul
mic”, domnul deputat Niculae Mircovici, în
cadrul unui interviu acordat în luna martie a
anului 2012, întrebat fiind ce înseamnă pen-
tru el comuna Becicherecu Mic: „Această lo-
calitate am cunoscut-o într-unul din
momentele mai grele din viaţa mea şi poate

tocmai de aceea sunt atât de legat de ea,
aproape organic pot spune. Undeva prin anii
2000 am decis împreună cu familia că tre-
buie să ne mutăm din Timişoara, undeva la
ţară... Poate aş fi vrut la Dudeştii Vechi, de
care sunt iarăşi atât de legat, dar comuna este
prea departe de oraş. Apoi m-am gândit la
Dudeştii Noi, existând similitudinea de
nume, dar când am văzut cum arăta locali-
tatea la acea vreme, economic vorbind, 
m-am îngrozit cât era de rămasă în urmă faţă
de Becicherecu Mic.

M-am stabilit la Becicherc şi datorită unor
oameni şi nu pot să nu-i amintesc aici pe
Milin Sava şi familia sa, pe preotul Ilie 
Dumitru, pe Rudi Migra, un mecanic de
excepţie, ori familia lui Octavian Chisăliţă,
zisă a’ lui Vianu. Dar hotărâtor a fost faptul
că am cunoscut familia domnului Han, care
intenţiona să-şi vândă casa... „În casa
aceasta, mi-a spus domnul Han, fost direc-
tor de şcoală la Becicherec, au locuit doar
oameni harnici, preţuiţi de semenii lor şi
longevivi...”. Toate la un loc au hotărât,
poate, ca eu, împreună cu familia, să locuiesc
aici.

A fost decizia mea, a familiei mele.
Sunt locuitor al Becicherecului Mic şi
unul dintre puţinii deputaţi din ţară care
locuiesc într-o comună. În acest sens,
vreau să cred că nu sunt doar un simplu
plătitor de taxe şi impozite. 

Îmi place să cred că localitatea m-a
adoptat. Ca şi cetăţean, ca profesor, ca
om, ca deputat, eu văd Becicherecul ca
pe o localitate care m-a adoptat. Şi
există aici o reciprocitate. Şi eu ţin la
această comună. Repet, am ales o axă
care mi-e dragă: Dudeştii Vechi – Beci-
cherecu Mic – Timişoara. Pe această
axă am cunoscut nişte oameni care 
mi-au plăcut foarte mult”.

„Dumnezeu mă cheamă la El! și Facă-se Voia Ta, Doamne! au fost
ultimele cuvinte ale iubitului meu soț.

Odihna cea veșnică dă-o lui, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-i
strălucească. Să se odihnească în pace”, au fost cuvintele postate pe o rețea de
socializare de către Maria Mircovici, soția regretatului deputat.

Deputatul Niculae Mircovici, locuitor al comunei Beci-
cherecu Mic, a decedat duminică, 25 septembrie 2016, la
București, din cauza unei boli necruțătoare. Stabilit în ultimii
ani în comuna noastră, deputatul Niculae Mircovici a găsit în
Becicherecu Mic adevărata sa casă. A fost implicat, de câte ori
a avut prilejul, în viața comunității de aici, participând la nu-
meroase evenimente importante pentru localitate. Fără 
deosebire, i-a privit pe toți locuitorii comunei cu aceeași
dragoste, numindu-i pe fiecare dintre ei „consăteanul meu”.
Plecarea sa lasă un mare gol nu doar în lumea politică, ci și în
viața Becicherecului Mic.

Adresăm, pe această cale, sincere condoleanțe familiei greu
încercate, rugându-L pe bunul Dumnezeu să-i dea odihna
veșnică!
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Doctorand în Horticultură Andraș-Sauca Vasile, încă de
când m-am stabilit (2012) în această comună cu oameni
minunați am vrut să fac ceva pentru dumneavoastră. În feb-
ruarie 2016 am decis să deschid o mică FitoFarmacie pe
strada Biserici Românești nr. 45, unde, pe lângă o gamă largă
de produse speci;ce agriculturii și horticulturii, am încercat
și am reușit să împărtășesc din cunoștințele mele oamenilor
dornici de a învăța.

Sunt de profesie inginer horticol, am absolvit Facultatea
de Horticultură din cadrul Universitații de Stiințe Agricole
si Medicină Veterinară a Banatului Timișoara. În 2015 am
început Doctoratul în Horticultură, bazat pe cercetarea
biostimulatorilor, stimulatorilor și a îngrășămintelor foliare.
De asemenea, în ultimii zece ani, în calitate de angajat la
multinaționale, am făcut cercetări în loturi demo cu diverse
substanțe noi, am asigurat consultanță de specialitate
producătorilor agricoli privitor la tipul de erbicide, insecti-
cide, fungicide, îngrășăminte chimice, semințe, fertilizatori
și așa mai departe, ce pot ; utilizaţi în funcţie de cultură,
climă, sol etc.

Pentru a putea veni în ajutorul celor care au o mică grădină
și nu numai, am hotărât să pornesc acest proiect: „O lume
informată este o lume mai bine pregătită!”.

Pentru sugestii, idei și cele mai bune soluții pentru cultura
dumneavoastră, vă aștept la magazinul de pe strada Biserici
Românești nr. 45.

CCuu ssttiimmăă 
DDrrdd.. iinngg.. VVaassiillee AANNDDRRAAȘȘ--SSAAUUCCAA

OO lluummee iinnffoorrmmaattăă
eessttee oo lluummee mmaaii
bbiinnee pprreeggăăttiittăă!!

Tuta absoluta
Tuta absoluta, un dăunător semnalat pen-

tru prima dată în țara noastră în anul 2012,
pe un lot de legume importate, a făcut rava-
gii în acest an în culturile de legume.

Unic în lume, dăunătorul, supranumit flu-
turele ucigaș, își creează propriile sale rute
de transport și distruge partea verde a plane-
tei.

„Producțiile de legume sunt, în medie,
mai mici cu 40-50% față de anii anteriori. Pe
lângă vremea capricioasă, au intervenit
diverși dăunători, cum ar fi păianjenul,

omida legumelor sau, mai nou, tuta absoluta”, a declarat, pentru AGERPRESS, cercetătorul
Costel Vânătoru.

Tuta absoluta este o molie de dimensiuni mici, cu zbor haotic, care depune cinci-șase
generații a câte 80-120 de ouă pe vară, din care eclozează omizi de dimensiuni mici, care
intră în frunză și consumă întreaga parte verde a acesteia. Se înmulțește foarte rapid, în trei
stadii de dezvoltare (ouă, larve, fluturi), constituind 10-12 generații pe an.

La atacul pe fructe, galeriile produse favorizează pătrunderea unor patogeni (bacterii, ciu-
perci) care provoacă deteriorarea fructelor.

Principalele culturi afectate sunt: tomatele, ardeii, fasolea, vinetele și cartofii.
Măsuri preventive:

- utilizarea răsadurilor care provin din zone cunoscute ca fiind libere de acest organism
dăunător;

- asigurarea și verificarea etanșeității serelor și utilizarea unor plase de protecție;
- utilizarea capcanelor cu feromoni, în număr de 2-4/hectar, pentru depistare;
- rotația culturilor, fertilizare și irigare adecvate.

Măsuri curative:
- smulgerea și distrugerea prin ardere a plantelor suspecte de a fi infestate sau deja infes-

tate;
- eliminarea tuturor buruienilor-gazdă din imediata vecinătate a serei sau solarului;
- tratamente fitosanitare;
- amplasarea capcanelor cu feromoni (25/hectar), pentru reducerea nivelului populației

dăunătorului.
Atenție! Fructele cu simptome se

elimină și se distrug prin ardere. La în-
cheierea perioadei de vegetație, toate
resturile vegetale trebuie distruse prin
ardere. În spațiile protejate, se poate
recomanda dezinfecția solului, mai
ales în cazul monoculturii tomatelor.

Tratamente fitosanitare de comba-
tere: Alverde, Laser, Affirm, Coragen,
Lider.
Drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

O grădină are mereu nevoie de îngrijire. Dacă vrei
să ai o grădină frumoasă și roditoare la anul, atunci li-
vada, florile de grădină sau zarzavaturile trebuie în-
grijite la fel de bine ca vara.

Toamna este cel mai bun moment al anului pentru
plantarea pomilor fructiferi (se face în repaosul vege-
tativ) sau a trandafirilor.

În luna octombrie se plantează bulbii care vor în-
flori în primăvară: zambile, narcise, lalele.

Îngrășământul chimic sau cel organic de la animale
trebuie împrăștiat prin toată grădina, pentru a fi în-
corporat o dată cu lucrările aferente (săpat, afânat și
pregătirea solului), pentru viitoarele plante, legume,
pomi și flori.

Scoatem bulbii de galdiole, dalii, crini, care nu re-
zistă iarna, se scot ultimele legume rădăcinoase: mor-
covi, țelină, sfeclă, ridichi negre etc.

Se poate pune arpagic și usturoi, spanac, salată, ri-
dichi, să avem la primăvara verdeață mai devreme.

Se termină de recoltat fasolea și mazărea. Când ați
terminat de recoltat fasolea și mazărea, tăiați planta de
la nivelul solului, lăsând rădăcinile în sol, deoarece
sunt plante fixatoare de azot (ele păstrează azotul, eli-
berându-l treptatm pe măsură ce rădăcina se descom-
pune).

Roșiile și ardeii rămași necopți pot fi atârnați in-
verse într-o încăpere, pentru a desăvârși coacerea.

Protejați capul conopidei de toamnă împotriva
înghețului, prin învelirea frunzelor laterale în jurul ei

și legându-le cu o sfoară.
Acum este momentul să divizați sau să transplantați

florile de „Nu mă uita”.
Plantați la locul definitiv răsadurile de plante bie-

nale.
Continuați să supravegheați apariția insectelor și a

bolilor la plante.
Plantați ierburi aromatice precum oregano, pătrun-

jelul, busuiocul sau cimbrul, care vor desăvârși mai
târziu gustul mâncărurilor.

Toamna târziu, trandafirii se tund și se mușuroiesc
(adunați mai mult pământ la baza tulpinii, formând un
mușuroi care se bătătorește ușor pe lângă tulpină, să
nu permită pătrunderea aerului rece). Se poate ames-
teca acest pământ cu o mână de îngrășământ uscat.
Trandafirii urcători trebuie ancorați prin legare, pe
timpul iernii, ca să nu se rupă.

Pomii fructiferi tineri trebuie protejați iarna prin
mușuroire, în primii doi-trei ani de viață. Dacă doriți
să plantați pomi fructiferi, toamna, în octombrie-no-
iembrie, este cea mai bună perioadă.

Înainte de a-i planta, gândiți-vă bine la locul ales -
să aveți în vedere că sunt mulți pomi care fac coroană
mare (caiși, cireși, nuci etc.) și v-ar umbri grădina de
legume sau alți pomi mai mici.

Vița-de-vie se mușuroiește și ea iarna, în special cea
tânără. Dacă intenționați să plantați butuci noi, toamna
este o perioadă bună.

Drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

LLuunnaa ooccttoommbbrriiee îînn ggrrăăddiinnăă
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Execut lucrări de topograHe şi cadastru: PUZ-uri, intabulări,
dezmembrări, alipiri, apartamentări, ridicări topograHce etc.

Persoană Hzică autorizată categoria B, ing. Valentina Gherasim
Nr.tel.: 0749432605

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
septembrie-octombrie

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 au plecat dintre noi
Buțan Ana (79 de ani)

Milin Dușan (69 de ani)
Predeșel Jianu (87 de ani)
Dumnezeu să îi 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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Casă de piatră!

Mica publicitate
• Vând orgă electronică cu trepied, preţ

100 euro, şi topogan copii, 2 metri, preţ
100 RON. Informaţii la telefoanele 0727-
357.445 şi 0256-378.902.

• Vând centrală pe lemne Viadrus 30
KW. Telefon: 0721-494.502

• Vând teren, cu casă din văiugă, 986
mp, str. Chertiz. Telefon: 0744-664.977.

• Vând miere de albine. Telefon: 0735-574.602.
• Caut pe cineva care are nevoie de

cărămidă şi restul de materiale, pentru a de-
mola casa de pe strada Ţichindeal nr. 6.
Telefon: 0256-452.251 sau 0756-151.130.

• Home pro gaz angajează şofer 
categoria B pentru distribuţie. Salariu
atractiv şi program lejer. Informaţii la
telefon 0726-609.290.

• Execut instalaţii electrice de la A la Z,
depuneri acte, branşări ENEL. Telefon: 0721-
411.895. 

• Angajăm bonă pentru fetiţă de şase
luni, program de lucru de la 8 la 18, de
luni până vineri. Salariu - 1.000 de RON.
Telefon: 0733-110.497.

• Familie tânără, cu doi copii, căutăm
o casă de care să avem grijă. Putem oferi
şi chirie pe termen lung. Telefon: 
0768-742.499.

• Vând viţei de două luni, roşu cu alb
şi negru cu alb. Preţ negociabil. Telefon: 
0786-757.497.

• Cumpăr cazan de ţuică. Telefon: 
0722-144.125.

• Vând ţiglă veche, 60 de bani bucata, şi
platformă pentru cai, 900 de lei, şi căruţă,
600 de lei. Telefon: 0758-624.845.

• EASTEURO  FASTIMPEX  SRL
angajează şoferi, salariu atractiv,
informaţii la telefon 0720-440.213.

• Vând betonieră foarte puţin folosită.
Preţ negociabil. Telefon: 0748-219.296.

• Vând autoutilitară Ford, cabină
dublă, 2.400 Diesel, 38.000 de kilometri,
an 2007, preţ 15.000 euro, negociabil.
Telefon: 0744-774.110.

• Vând trei cățelușe jucăușe, de patru
luni, rasa teckel (șoricari). Tel. 0256-
378.730 / 0729-187.040.

Începând cu data de 16 februa-
rie 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 comer cializează îngrăşăminte,
insecticide, erbicide, fungicide, tra-
 tamente 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.

PFA Barabaș Costică
Ofertă operațiuni

• Curățat coș orificiu canal de
gaz/lemne - 15 lei/mc

• Curățat coș cu cuiburi - 25
lei/mc

• Curățat coș centrală termică -
40 lei/mc

• Rostuit și liniat cu oxid pe ex-
teriorul sobei - 100 lei/buc

• Montat ușițe de protecție coș
de fum - 100 lei/buc

• Montat plasă pe coș de fum -
200 lei/buc

• Fixare ușă de serviciu - 30

lei/buc

• Schimbare grătar sobar - 25

lei/buc

• Demontat și montat sobă

normală de teracotă - 800 lei/buc

• Demontat și montat sobă

dublă de teracotă - 1.500 lei/buc

• Desfundat sobă de teracotă -

200 lei/buc

Vă oferă servicii de:
FFiizziiootteerraappiiee::

EElleeccttrrootteerraappiiee
UUllttrraassuunneett
MMaaggnneettootteerraappiiee

KKiinneettootteerraappiiee
TTeerraappiiee LLAASSEERR
IInnHHllttrraaţţiiii ppeerrii--//iinnttrraaaarrttiiccuullaarree
AACCUUPPUUNNCCTTUURRĂĂ
SSEERRVVIICCIIII DDEE AAMMBBUULLAATTOORRIIUU CCLLIINNIICC::

BBiilleettee ddee ttrriimmiitteerree llaabboorraattoorr,,
aallttee ssppeecciiaalliittăăţţii,, RRMMNN

TTrraattaammeennttee GGRRAATTUUIITTEE (în cadrul fondurilor de la CJAS
- Timiş, cu bilet de trimitere)
Tratamente la DOMICILIU

OORRAARR:: LLUUNNII--VVIINNEERRII 88--1122;; 1166--2200
PPrrooggrraammăărrii llaa nnuummăărruull ddee tteelleeffoonn:: 00774455--338822..994499
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Colectivul Primăriei comunei 
Becicherecu Mic este alături de colega

Sfetlana Chisăr, în aceste momente
triste prilejuite de trecerea la cele

veșnice a tatălui său, 
MILIN DUȘAN.

Suntem alături de familia îndoliată
și transmitem sincerele noastre

condoleanțe.
Dumnezeu să-l aibă în veșnica sa pază!

CONDOLEANȚE
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♣ Toată lumea trăiește cu grijă: cel sărac, de unde să cheltuiască, și cel
bogat, cum să cheltuiască. (Cilibi Moise)

♣ Aleargă la porțile învățatului, iar nu la ale bogatului.â
♣ Fără de nicio laudă, eu nu mai voiesc a asculta decât a grăi. (D.

Țichindeal)
♣ Acela a cărui comportare depinde de opinia publică nu e niciodată sigur

de el însuși.
♣ Munca îndepărtează de noi trei mari rele: plictiseala, viciul și nevoia.

(Voltaire)
♣ Vai de conducătorul pe care nu-l poți găsi decât cerându-i audiență!
♣ A învăța nicicând nu e târziu.
♣ Capul fără minte, ca felinarul fără fitil.
♣ Frumusețea fără grație este ca un cârlig de undiță fără momeală.
♣ Cine își cinstește părinții, nu va pieri niciodată.
♣ Oamenii nu devin înțelepți până nu trec prin încercări. (Persia)
♣ Invidioșii mor și ei. Invidia, Niciodată.

SFATURI: Sfătuiește-te cu înțelepții, căci sfatul unui înțelept e izvor de viață.

ANUNȚURI:

♣ Într-o croitorie de damă: „Fustele se ridică zilnic între orele 10 și 14”.
♣ Nu servim minori sub 18 ani.
♣ Confecționăm costume de damă la proba a doua.
♣ Servim cu frișcă clientele bine bătută.
♣ Confecționăm poșete și genți și cu pielea clientului.
♣ Avem ciorapi de femei lungi.
PROVERBE ADUSE „LA ZI”:

♣ Până nu te lovești cu capul de pragul de sus, nu vezi… stele verzi!
♣ Ce ție nu-ți place, altuia… poate îi face plăcere!
♣ Cine sapă groapa altuia… nu poate fi acuzat de egoism!
♣ La pomul lăudat să nu te duci cu sacul… iei plasă!
♣ Când doi se invită, al treilea… profită.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…
Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

divertisment • divertisment • divertisment • divertisment
CURIOZITĂŢI

Una dintre întrebările la
care, cu siguranţă, ne-am
gândit la un moment dat
este: „Ce văd animalele în
momentul în care se privesc
în oglindă?”. În cazul câini-
lor este destul de clar: ei pot
recunoaşte alţi câini sau alte
animale, însă nu se pot re-
cunoaşte pe ei înşişi.

La fel ca şi oamenii, ani-
malele trec prin mai multe
faze până a-şi putea recu-
noaşte propria imagine, no-
tează Descoperă.

„Câinii sunt foarte inteli-
genţi şi adaptabili, la fel ca
multe alte animale, însă ei
nu sunt capabili să se recu-
noască în momentul în care
se privesc în oglindă, într-o
fotografie sau într-o fil-
mare”, susţine Liz Stelow, cercetător în domeniul medicii veterinare
la Universitatea din California.

Specialista a adăugat că, pentru patrupede, simţurile mirosului şi
gustului sunt mult mai importante decât cel al văzului, iar din acest
motiv le este mai dificil să se recunoască într-o imagine.

Cercetătorii spun că procesul autorecunoaşterii nu este unul foarte
uşor de asimilat, nici măcar în cazul oamenilor. Din această cauză, be-
beluşii au nevoie de 18-24 de luni pentru a-şi recunoaşte imaginea.

Există animale care, datorită inteligenţei lor, îşi pot identifica im-
aginea fără a depune prea mult efort. Delfinii şi unele specii de mai-
muţe trec, de obicei, prin mai multe faze ale autorecunoaşterii: iniţial,
încearcă să îşi coreleze propriile mişcări cu cele ale reflexiei lor, iar în
cele din urmă, explorează acele părţi ale corpului lor care pot fi văzute
doar cu un efort sporit.

Există, însă, şi animale, cum ar fi păsările flamingo, care pot recu-
noaşte doar imaginea altor specii. De asemenea, s-a dovedit că există
unele animale, cum ar fi caii, pentru care oglinzile, dacă sunt ampla-
sate în anumite locuri, pot ajuta la reducerea stării de anxietate.

Ce văd animalele atunci
când se privesc în oglindă

ACS Fortuna Becicherecu Mic,
locul 3 în clasament, 

după cinci etape
Echipa de fotbal ACS Fortuna Becicherecu Mic ocupă locul 3 în clasamentul

Seriei I a Campionatului Județean Promoție, după disputarea a cinci jocuri. 
După o serie de trei victorii consecutive, a venit, însă, și prima înfrângere din

campionat. În ultima partidă, desfășurată la Checea, AS Checeana din localitate a
reușit să se impună la limită, scor 3-2, și, astfel, să o detroneze pe Fortuna de pe
prima treaptă a clasamentului. 

În schimb, echipa din Checea deține acum fotoliul de lider, în timp ce Fortuna,
după acum aminteam,
a căzut pe locul al
treilea, pe locul doi
i n t e r p u n â n d u - s e ,
grație jocului rezul-
tatelor, CS Șoimii
Pesac.

Până la înfrângerea
de la Checea, for -
mația noastră a
obținut trei victorii
clare. Prima dintre
acestea s-a consemnat
la chiar întâiul meci
pe teren propriu din

acest sezon. Adversarii, fotbaliștii de la AS FC Spartak Gottlob, au încasat nu mai
puțin de opt goluri în acest meci.

Etapa a treia a adus, pentru fotbaliștii din Becicherecu Mic, o altă deplasare, de
data aceasta la AS Avântul Bobda. La capătul celor 90 de minute de joc, băieții
noștri s-au impus la limită, scor 2-1.

Etapa a patra a consemnat o nouă victorie lejeră pe propriul teren, Fortuna im-
punându-se cu scorul de... 12-0, un scor care nu mai are nevoie de nici un co-
mentariu.

Așadar, după cinci etape, ACS Fortuna Becicherecu Mic a acumulat 10 puncte,
înregistrând trei victorii, un egal și o înfrângere. În ceea ce privește golaverajul,
acesta este pozitiv: 26 de goluri marcate și numai șase primite.

Vă așteptăm la următorul joc, cel din etapa a șasea, de pe 
propriul teren, sâmbătă, 1 octombrie, ora 15, când la Becicherecu
Mic va sosi AS Banatul Teremia Mare.

A. BORBELY


