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În ziua de 29 iulie se sărbătorește Ziua Imnului
Național. „Deșteaptă-te, române!” este imnul național
al României, începând cu 1990. Pentru o vreme a fost,
de asemenea, imn național al Republicii Democratice
Moldovenești (1917-1918) și al Republicii Moldova
(1991-1994).
Poezia „Răsunet” (în manuscris „Unu răsunetu”) a
fost publicată în numărul 25 din 21 iunie 1848 al
revistei „Foaie pentru minte, inimă și literatură”,
avându-l ca autor pe Andrei Mureșanu. Se presupune
că este un ecou, un răspuns, o replică la poezia „Către
români”, a lui Vasile Alecsandri, publicată în numărul
21 din 24 mai 1848 al aceleiași reviste.
Cu privire la autorul real al partiturii muzicale sunt
mai multe ipoteze. Una dintre ele îl consideră ca autor
tot pe Andrei Mureșanu, care a realizat o variantă
cântată mai mult în Ardeal.
În numărul 10 din 1894 al revistei „Musa Română”
este făcută mențiunea: „Autorul poeziei, cât și al
melodiei imnului «Deșteaptă-te, Române» este Andrei
Mureșanu. Armonizată a fost însă de un muzicant
boem, la dorința autorului, și s-a publicat într-un caiet
intitulat «Flori române» împreună cu alte jocuri
naționale pe la anul 1860. Melodia originală se vede

în «Musa Română», anul 1888, numărul 2, la
începutul Putpuriului românesc”.
Dumitru Georgescu Kiriac a transformat melodia
lui Mureșanu într-o variantă mai energică și mai
ritmată, care a circulat în Regat.
O altă ipoteză îl menționează ca autor pe Gheorghe
Ucenescu, elev și colaborator al lui Anton Pann, care
a fost rugat de Mureșanu, la o petrecere de Cireșe, în
curtea bisericii, să cânte câteva melodii printre care și
„Din sânul Maicii mele” pentru a găsi o idee de imn.
În acest fel, deși avea 14 ani la acea vreme și abia studia muzica bisericească, Ucenescu s-a considerat
„autorul moral” al melodiei.
Anton Pann este considerat oficial autor al muzicii
imnului, dar melodia pe care Andrei Mureșanu a pus
versurile sale avea deja o largă circulație în epocă. El
nu a făcut decât să culeagă muzica.
Începând din 1848, „Deșteaptă-te, române!” a fost
un cântec foarte drag românilor datorită mesajului de
patriotism și de libertate pe care îl poartă în el.
A fost cântat cu ocazia fiecărui conflict în România,
insuflându-le curaj în momentele cruciale ale istoriei,
cum ar fi Războiul de independență (1877-1878),
Primul și Al Doilea Război Mondial. Mai ales în

timpul crizei după lovitura de stat de la 23 august
1944, acest imn a fost cântat în mod spontan de toți și
emis pe toate stațiile radio.
În ziua revoltei de la Brașov, din 15 noiembrie
1987, muncitorii de la uzinele de Autocamioane au început să cânte această melodie, mulți dintre ei
nemaiștiind versurile. Cu toate acestea melodia a continuat fără întrerupere.
Pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției române
din 1989, imnul s-a înălțat pe străzi, însoțind uriașele
mase de oameni, risipind frica de moarte și unind întregul popor în sentimentele nobile ale momentului.
Astfel, instituirea sa ca imn național a venit de la sine,
impunându-se generalizat, fără șovăială, sub formidabila presiune a manifestanților și înlocuind vechiul
imn „Trei culori”.
Prima înregistrare a melodiei s-a făcut pe disc, în
1900, în S.U.A., în interpretarea solistului Alexandru
Pascu. Abia în 1910, fanfara Batalionului 2 Pionieri
din București reunită cu fanfara Regimentului Ștefan
cel Mare din Iași au realizat cea dintâi înregistrare
instrumentală. În același an, corul „Ion Vidu” din
Lugoj a înregistrat pentru prima dată pe disc varianta
corală.
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Ru g a r o m â ne a s c ă d e l a Be c i c h e r e c u M i c
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, urează La mulți ani! tuturor
locuitorilor care poartă numele Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul sau omonime ale acestuia.

În zilele de 14 și 15 august la Becicherecu Mic
se organizează Ruga Românească.
În prima zi, 14 august, invitată specială va fi
solista ANDREEA VOICA.
Spectacolul va începe la ora 19:30.
În 15 august, între orele 8-11, se va desfășura
Cupa Rugii la pescuit (ediția a VII-a). Înscrierile
se vor face înainte de începerea concursului, la
Balta Bujorul, iar premierea va avea loc la ora 11.
Cea de-a XI-a ediție a Cupei Rugii la minifotbal
va începe la ora 12:30, la UGH Prest Serv. De
organizare și înscrieri se ocupă viceprimarul
ADRIAN-SILVIU GHERASIM, telefon: 0726-676584
Slujba Vecerniei va avea loc la ora 17.
În deschiderea Balului Rugii, de la ora 18:45,
se va derula un program de dansuri populare,
realizat de ansamblurile din comună.
Cu începere de la ora 19 vor cânta TINU
VEREȘEZAN și ROBERTA SELAGEA,
acompaniați de formația TINU VEREȘEZAN.
Fiindcă suntem în anul Centenarului, alături de
nașii Rugii - FAMILIA ȘERBAN VASILE, SOȚIA
DANIELA ȘI FIICA LOREDANA - organizatori ai
Rugii sunt Parohia Ortodoxă Română și Consiliul
Parohial Becicherecu Mic, prin PREOTUL PAROH
IOAN JURJI, Primăria și Consiliul Local, prin
RAIMOND-OVIDIU RUSU, primarul comunei.
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În fiecare an, în calendarele creștine la data de 20
iulie figurează și numele profetului Ilie și multă lume
cinstește pe acest sfânt, mai ales că o mulțime de persoane îi poartă numele. Dar cine a fost acest profet și
ce înseamnă de fapt a fi profet sau proroc? Întrebarea
este justificată, observând că, fie din necunoașterea mai
exactă a informațiilor oferite de Biblie, fie din nevoia
omenească de a mai înflori lucrurile, destulă lume se
pare că are o imagine mai mult folclorică, împodobită
și cu ceva superstiții, a Sfântului Ilie, decât cea reală
din Sfânta Scriptură.
Cine au fost profeții? Mai întâi, nu erau niște ghicitori ai viitorului, cum se pretind în prezent pentru naivi
cei care umblă cu ghiocul, cu cititul în palmă sau în
cărți de joc, cu zodiile sau horoscopul etc., cu toate că
și profeții avertizau în Vechiul Testament pe cei din poporul ales iudeu despre urmările la care trebuia să se
aștepte în viitor în urma fidelității sau infidelității lor
față de unicul Dumnezeu.
De asemenea, a fi profet sau proroc nu era o meserie
pe care cineva și-o putea alege ca în zilele noastre zicând: - Mă înscriu la școala de profeți, îmi iau diploma
și activez ca profet. Nici nu era o calitate care se putea
moșteni, de genul: - Bunicul a fost baron, tata baron,
eu devin automat baron! Atunci cine erau profeții?
Erau persoane alese și inspirate de Dumnezeu, conform
înțelepciunii sale, care erau însărcinate cu anumite
acțiuni sau mesaje de comunicat poporului ales israelit
în perioada de 2.000 de ani de la strămoșii Abraham,
Isac și Iacob până la Isus Cristos. În sens mai larg, astfel de persoană a fost și Abraham, care nu era numit
profet, dar pe care Dumnezeu l-a chemat să plece cu ai
săi din țara natală la mare distanță în Țara Făgăduinței
(Israelul de azi), unde să devină strămoșul unui întreg
popor, prin care să se binecuvânteze toate popoarele.
(Noi înțelegem că din acest popor avea să se nască
Mesia, Mîntuitorul Isus, promis de Dumnezeu la începutul omenirii). La fel, Moise, deși nu a purtat numele
de profet, a fost chemat nominal de Dumnezeu, cu
1.500 de ani înainte de nașterea lui Isus, să întreprindă
ieșirea din robia și țara Egiptului și întoarcerea în Țara
Făgăduinței și să comunice poporului ales cele zece
porunci și rânduielile Vechiului Testament sau Legea
veche. Moise nu e numit profet, dar a fost un mare crainic al lui Dumnezeu. Astfel de personalități către care
a vorbit și pe care le-a îndrumat Dumnezeu, fără a fi
fost numite profeți, mai sunt menționate în Biblie. Perioada mai densă în care apar profeții propriu-ziși este
cea de după întemeierea regatului evreilor pe la anul
1000 înaintea nașterii lui Cristos, o dată cu primii regi,
Saul și David. În viața lui David este menționat clar
profetul Natan. În secolele următoare sunt menționați
o mulțime de profeți, care pot fi grupați în două categorii: cei de la care au rămas scrieri în Biblie sub numele lor și cei de la care n-au rămas scrieri, dar despre
care Biblia relatează uneori foarte pe larg privitor la
misiunea și activitatea desfășurată de dânșii.
Din această ultimă categorie face parte și marele
profet Ilie. De la dânsul nu a rămas un fascicol în Biblie, dar în Biblie sunt o mulțime de pagini care descriu
misiunea lui de crainic al lui Dumnezeu și acțiunile și
minunile lui pentru păstrarea credinței în unicul Dumnezeu și în afirmarea dreptății sale. Vezi Cartea 1.a Regilor, Capitolele 17-22 și Cartea 2, Capitolele 1 și
8-10.
Să exemplificăm cu un episod semnificativ din biografia profetului Ilie, cel în legătură cu OCUPAREA
PRIN CRIMĂ A VIEI LUI NABOT DE CĂTRE REGELE AHAB ȘI SOȚIA SA PĂGÂNĂ IZABELA și
NIMICIREA LOR anunțată de PROFETUL ILIE către
REGELE AHAB.

Scurtă expunere
a unor momente din
viața profetului

Profetul Ilie este unul dintre marii profeți ai Vechiului Testament, menționat ca atare și în Noul Testament
ca prezent la schimbarea la la față a lui Isus pe munte,
chiar dacă cel mai mare dintre profeți, după vorba lui
Isus, rămâne Ioan Botezătorul, cel care nu numai că la prevestit ca ceilalți pe Mesia-Isus, ci chiar l-a arătat
venit între oameni. Ilie era originar din Tișbe, de aceea
în comentariile moderne e menționat uneori și ca Ilie

Tișbeteanul. El a trăit și acționat mai ales pe timpul regelui AHAB al Samariei din regatul de nord, Israel,
care a domnit 22 de ani, între anii 874 și 853 înainte
de Cristos, o perioadă foarte dificilă și tulbure din
punct de vedere religios.
Ahab își luase de nevastă și o făcuse regină pe Izabela, fiica regelui păgân din Sidon, de la nord, o femeie
foarte ambițioasă, șireată și crudă, care a adus cu ea și
cinstirea sau cultul zeului ei Baal și a umplut țara cu
preoți păgâni, cu un templu și altar în reședința Samaria și cu locuri de închinare pe vârfurile dealurilor, astfel că o parte dintre iudei ajunseseră să se închine zeilor
păgânilor, după exemplul conducătorilor... Revoltat,
Ilie l-a anunțat pe Ahab că mult timp nu va mai cădea
strop de ploaie, ci va fi secetă și foamete...
Persecutat, Ilie va sta un timp fugar aproape de râul
Iordan, apoi la Sarepta, în Sidon. Dar s-a întors iar la
rege și l-a provocat să adune sutele de slujitori ai zeului
Baal, ziși profeți, pe muntele Carmel, unde să dovedească puterea rugăciunii lor la zei, dar care făcânduse de râs, aceștia au fost măcelăriți în masă de popor.
După ce regele a povestit Izabelei cum a anihilat Ilie
pe profeții ei, aceasta s-a jurat că a doua zi îl va măcelări și ea pe Ilie, dar el a fugit prin regatul de sud și 40
de zile prin pustiu până la muntele Horeb, unde s-a
odihnit într-o peșteră.
Dar nu a avut parte de lungă odihnă, căci Dumnezeu
l-a dirijat iarăși spre pustiul Damascului, cu însărcinarea ca pe cale să ungă drept profet urmaș al său pe plugarul Elizeu, ceea ce a și făcut, Elizeu părăsind
ocupația agricolă pentru a-l însoți pe Ilie până când,
într-o bună zi, mai târziu au ajuns la Ierihon, la apa
Iordanului, unde pe neașteptate într-o vijelie a apărut
un car de foc cu cai de foc, care l-a răpit de lângă Elizeu pe Ilie și a dispărut în văzduh spre cer. Erau de față
vreo cincizeci de martori, care s-au hotărât să pornească să-l caute pe ILIE, ajuns poate pe munți sau prin
văi, dar după trei zile s-au întors fără să-l fi găsit. Peste
820 de ani Ilie, cu Moise, va apare iarăși pentru a asista
pe muntele Tabor la transfigurarea lui Isus, care înainte
de patima și moartea sa a voit să dezvăluie pentru câteva clipe în fața lor și a trei apostoli ceva din
frumusețea sa dumnezeiască.

Profetul Ilie și via lui Nabot

Din viața și misiunea profetului Ilie pot fi prezentate
diverse aspecte relatate de Sfânta Scriptură, care însă
ar putea fi privite doar ca niște fapte petrecute cândva
în istorie, care au trecut și gata, pe noi nu ne mai privesc. Există însă unul frapant, care este mereu și
oriunde de actualitate, inclusiv și, mai ales, în țara și
în timpul în care trăim, tratat pe larg în Biblie, în care
se vede rolul Sfântului Ilie de crainic al dreptății divine
și care e comentat de obicei sub titlul „Via lui Nabot”.
Ce s-a întâmplat?
Regele Ahab, care se îndepărtase mult de rânduielile
divine, își avea reședința principală în cetatea Samaria.
Dar el mai avea o reședință de vară în ținutul Izreel,
unde era un pământ rodnic, prielnic grădinilor și livezilor, unde se putea retrage pentru odihnă și plimbare
în liniște. Lângă palatul și grădina lui era o vie, ce
aparținea lui Nabot, un om ce trăia în respectul rânduielilor religioase iudaice.
Regele vine la Nabot și-i zice: „Dă-mi mie via ta,

care-i aproape de casa mea, să-mi fac o grădină de
verdețuri. În locul ei sau îți dau altă vie, sau o plătesc
cu bani. Cum preferi?”. Nabot însă i-a răspuns regelui:
„Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea
strămoșilor mei!”.
Nabot a răspuns conform rânduielilor înțelepte ale
Vechiului Testament, care interziceau înstrăinarea pentru totdeauna a moștenirii străbunilor. Dacă s-ar fi întâmplat temporar, atunci la anumite date periodice
pământurile trebuia să revină automat la posesorii
inițiali, încât nimseni să nu rămână sărac lipit pentru
totdeauna și nimeni să nu se îmbogățească la nesfârșit
prin jefuirea altora.
Regele Ahab știa cu siguranță acest lucru, de aceea
momentan nu reacționează violent, ci se întoarce supărat și mânios acasă, nu mai merge la masă, se
trântește pe pat cu fața la perete și-și dospește în sine
furia. Intră nevastă-sa, păgână Izabela, în odaie și-l întreabă: „Ce-ai pățit de ești supărat și nu vrei să mănânci
nimic?”. Ahab zice: „I-am zis lui Nabot din Izreel: Dămi via ta! Și mi-a răspuns: Nu pot să-ți dau via mea!”.
La care Izabela îi replică: „Nu ești tu rege peste țara
lui Israel? Scoală-te, mănâncă și veselește-te, că îți dau
eu via lui Nabot!”.
Apoi Izabela se apucă și scrie scrisori în numele regelui, care era autoritatea supremă în stat, pe care le
parafează cu sigiliul lui, către mai marii și conducătorii
din cetatea lui Nabot, care-i implică pe mulți, într-un
lanț întreg de complicități, care să ducă la exterminarea
lui Nabot, posesorul viei. Le scrie să vestească ținerea
unui post general de jale, ca și cum s-ar fi comis un
mare păcat de sacrilegiu, să se convoace tot poporul la
o mare adunare de judecată, să-l plaseze pe Nabot în
fața adunării, să se caute și să se plătească doi nemernici care să dea mărturie falsă că l-au auzit pe Nabot
blestemând pe rege și pe Dumnezeu, lucru pentru care
se pronunța condamnarea la moarte, apoi să-l scoată
pe Nabot la marginea cetății și să-l bată cu pietre ca să
moară. Iar cei de acolo au făcut cum le ceruse Izabela
și i-au comunicat că l-au scos pe Nabot din cetate, l-au
bătut cu pietre și el a murit. În numele și sub paravanul
legii, complici au comis fărădelegea. Se pare că și fiul
lui Nabot a fost ucis. Atunci Izabela i-a zis lui Ahab:
„Ridică-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Izreel,
care a refuzat să-ți dea via, căci nu mai este viu!”. Iar
Ahab a coborât să ia via lui Nabot în stăpânire.
Atunci cuvântul Domnului s-a îndreptat către Ilie
din Tișbe: „Ridică-te și coboară înaintea lui Ahab, Regele lui Israel. Iată-l, este în via lui Nabot, să o ia în
stăpânire. Să-i spui: Așa vorbește Domnul: Tu ai ucis
și ai pus mâna. În locul în care câinii au lins sângele
lui Nabot, vor linge și sângele tău!”.
Ahab i-a zis lui Ilie: „M-ai găsit, dușmanule!”. Iar
el i-a zis: „Te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci
ce este rău în ochii Domnului. Iată, spune Domnul, voi
face să vină răul peste tine și voi mătura în urma ta; îl
voi nimici pe orice om de parte bărbătească a lui Ahab
(...) din cauza mâniei cu care m-ai mâniat și pentru că
l-ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și
despre Izabela zicând: Câinii o vor mânca pe Izabela
lângă zidul Izreelului. Pe cel al lui Ahab, care va muri
în cetate, îl vor mânca câinii”.
Si, într-adevăr, Sfânta Scriptură relatează în continuare cum cuvintele profetului s-au împlinit, regele și
regina Izabela fiind mai târziu uciși, dar și cei mulți din
neamul lor. De ce oare? Erau la fel de vinovați?
Poate că ceilalți, sub aparența nevinovăției, erau de
fapt profitorii crimelor și jafurilor principalilor
vinovați, cum și Ahab n-a ucis personal pe Nabot, dar
a tolerat și a dat aparența de legalitate la ceea ce a
comis Izabela prin interpușii și complicii din cetatea
lui Nabot.
Dar în zilele noastre? Câte nedreptăți s-au comis
după războiul al doilea și câtă suferință provocată oamenilor din jurul nostru! Dar după anul 1989 câte jafuri
s-au comis în toată țara sub acoperirea unor hârtii care
trebuia să le ofere legalitate! Câți oameni au murit fără
să fi redobândit bunurile răpite! Câți „oameni mari” de
după l989 au continuat nedreptățile celor dinainte! Dar
Dumnezeu rămâne același din totdeauna, iar profetul
Ilie poate de aceea nu e amintit că a murit, pentru că
mesajul lui rămâne valabil pentru toate timpurile.
Dreptatea divină există, chiar dacă unii nu cred în
Dumnezeu, cum nici Izabela nu credea. Sfinte Ilie,
ajută pe toți să înțeleagă ce-i de înțeles!
Pr. Bonaventura DUMEA
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Programul colectării deșeurilor
reziduale și reciclabile

Legislație pentru bicicliști

În circulația pe drumurile publice, bicicleta trebuie să
fie:
a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
b) prevăzută cu un sistem adecvat, funcțional, de
direcție;
c) dotată cu sistem de avertizare sonoră; se interzic
echiparea și folosirea sistemelor de avertizare sonoră
specifice autovehiculelor;
d) echipata 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, fluorescentreflectorizante de culoare portocalie fixate pe spițele roților.
Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:
a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având
semnificația „Accesul interzis bicicletelor”;
b) să învețe să conducă biciclete sau mopede pe drumurile 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 stupefiante 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 special pentru transportul altor persoane;
i) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există o cale
laterală, o potecă sau un acostament 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 publice, 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 acoperită cu polei, gheață sau
zăpadă;
n) să circule cu defecțiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care
nu este prevăzut cu avertizor sonor;
o) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate 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 fluorescent-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, conducătorii de biciclete sunt obligați să
aibă asupra lor actul de identitate!
Agent șef adjunct de poliție
Alin CÎRNARIU

Din agenda Consiliului
Local Becicherecu Mic
Hotărârea nr. 84 din 13 iulie 2018
privind aprobarea raportului semestrial cu privire la asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţilor lunare,
pentru semestrul I – anul 2018;
Hotărârea nr. 85 din 13 iulie 2018
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF
nr. 403186, nr. cad. 403186 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de
1.682 mp, către doamna Bilan Călina, pentru preţul total de
53.333 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 86 din 13 iulie 2018
privind aprobarea stingerii datoriei domnului Berbunschi
Tomiță faţă de comuna Becicherecu Mic, în cuantum de 5.773
lei, prin remiterea acesteia;
Hotărârea nr. 87 din 13 iulie 2018
privind aprobarea stingerii datoriei domnului Orszag Francisc faţă de comuna Becicherecu Mic, în cuantum de 1.888 lei,
prin remiterea acesteia
Hotărârea nr. 88 din 13 iulie 2018
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Becicherecu Mic cu suma de 102,50 mii lei – venituri şi cheltuieli
– pe trimestrul III anul 2018;
Hotărârea nr. 89 din 23 iulie 2018
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Becicherecu Mic cu suma de 941,01 mii lei – venituri şi cheltuieli
– pe trimestrul III anul 2018.

Obligații cetățenești

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2002 privind
salubrizarea localităților urbane și rurale, secțiunea a II-a,
capitolul obligațiile cetățenilor:
Art. 10: În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe
cetățenilor le revin următoarele obligații:
a) întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin
în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodărești, a
curților și împrejmuirilor acestora;
b) curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții
amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
c) finalizarea construcțiilor începute, pe baza
autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;
d) repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor;
e) menținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul
gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din
dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc
în alte scopuri;
g) păstrarea curățeniei pe arterele de circulație, în
piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru
copii și în alte locuri publice;
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale și
județene pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei
în localități;
i) depozitarea reziduurilor menajere și a gunoaielor
numai în locurile special amenajate de autoritățile
administrației publice locale;
j) curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
k) curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și
podețelor aferente proprietății.
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P e s ta p o rc i n ă a f r i c an ă a m e n i n ță
s ă s e r ăs p ân de a s c ă î n E u r o pa
Fiți atenți la semnele ei și anunțați medicul veterinar

Pesta porcină africană este cauzată de un virus.
Boala este întâlnită la porcii domestici și porcii
mistreți europeni de toate vârstele, indiferent de gen.
Din fericire, oamenii nu se pot infesta cu acest virus.
În prezent, virusul a păstruns pe teritoriul României.
Acesta poate determina pagube importante prin
procentul de moralitate ridicat, prin dificultățile de
eradicare a bolii și prin restricțiile impuse comerțului.
De aceea, teritoriul țării trebuie păstrat indemn.
În prezent boala evoluează în Uniunea Europeană
în Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Italia, Sardinia,
precum și în Federația Rusă, Ucraina, Belarus, foarte
aproape de granițele cu state ale Uniunii Europene.
De la infectarea porcilor și apariția semnelor de
boală pot trece între trei și 15 zile, dar în forma acută
de boală semnele pot apărea în trei-patru zile.
La porcul bolnav de pestă porcină africană nu
există semne specifice care să indice boala; semnele
pot fi atribuite și altor boli.
Caracteristici ale bolii:
- mortalitatea ridicată, aproape de 100%, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5-42 grade
Celsius) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și a pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în
mers, care pot apărea cu 24-48 de ore înaintea morții;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la
ochi.
Virusul se transmite prin contract direct între animalele sănătoase și cele bolnave, prin:
- hrănirea porcilor cu resturi de la bucătărie, când
originea cărnii de porc folosită la gătit nu este cunoscută;
- alți vectori infectați, ca: vehicule, haine, adăpos-

turi în care a evoluat boala;
- toate secrețiile, excrețiile, fluidele, țesăturile provenite de la animalele infectate, bolnave și moarte,
precum și animale care au supraviețuit îmbolnăvirii
și s-au recuperat.
În mediul extern, virusul poate rezista în fecale
timp de șase-zece zile, în produsele din porc mai
multe luni, iar în carnea congelată, mai mulți ani. Este
cel mai rezistent virus, ceea ce îl face foarte periculos.
Împotriva acestui virus nu există vaccin. Măsurile

de prevenire (igiena alimentară și a exploatațiilor),
mișcările animalelor și măsurile de control aplicate
de autoritățile împuternicire sunt singurele metode
care pot ține boala departe.
De asemenea, nu există tratament pentru această
boală.
Recomandări pentru cazul în care suspectați că un
porc este bolnav de pestă porcină africană:
- anunțați imediat medicul veterinar împuternicit
de liberă practică din localitate ori medicul veterinar
oficial sau Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor (DSVSA) din județul Timiș;
- izolați imediat animalul bolnav sau cadavrul de
alte animale fără semne de boală și îl prezentați
medicului veterinar;
- nu aruncați cadavrul animalului în locuri neamenajate.
Măsuri ale serviciilor veterinare în cazul apariției
unui focar de pestă porcină africană;
- toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi
despăgubiri pentru pierderile suferite;
- toate cadavrele porcilor uciși vor fi distruse în
condiții de maximă securitate, astfel încât să se
împiedice orice transmitere a bolii;
- circulația animalelor va fi pusă sub restricții în
perioada evoluției bolii, iar animalele din curțile
aflate în perimetrul de restricții vor fi ținute sub
observație;
- exploatațiile infectate vor fi dezinfectate, dezinsectate și deratizate, primind aprobarea pentru repopulare când condițiile sunt întrunite.
Este important să raportați orice suspiciune de
boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu
raportați deloc.

Telefonul DSVSA la care se anunță orice
suspiciune este: 0745-024.506.

A S F or t u n a Be c i c h e r ec u M i c
a î n c e p u t p r eg ă t i r i l e

Fotbaliștii de la
AS Fortuna Becicherecu Mic au reluat
pregătirile în vederea
noului sezon al Ligii
a IV-a Timiș, sub comanda antrenorului
cu care s-a reușit o
promovare istorică,
Vasile Luță. Vă reamintim, în trecuta
ediție a Seriei a III-a
a Campionatului Județean, Fortuna a
câștigat toate cele 30
de meciuri pe care
le-a disputat, acumulând 90 de puncte și
marcând 176 de goluri.
După reunirea lotului și primele antrenamente s-au perfectat și primele amicale. Unul
dintre acestea s-a disputat în compania noii colege de eșalon Unirea Sânnicolau Mare.
Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Pentru Fortuna a marcat Alexandru Baranyi (în minutul 26), iar pentru Unirea a egalat Andrei
Cărpinișan (în minutul 63).
Un transfer pe care îl poate realiza trupa din

Becicherecu Mic este cel al tunarului Alexandru
Baranyi, fost la Ghiroda, care a efectuat în presezon trei zile de cantonament la Braşov cu
ACS Poli Timişoara.
Următorul meci pentru gruparea lui Vasile
Luţă a fost tot acasă, cu Progresul Ciacova, joc
încheiat tot la egalitate, și tot 1-1.
Pentru Fortuna a marcat Flavius Cioancă,
care a reușit egalarea în minutul 69, după ce
oaspeții au deschis scorul în minutul 22. (A.B.)

„S at e în s i g u r an ță ” - c am p a ni e d e p re v e ni re
a f ur t ur i lo r și a v i ol en țe i în m e d i ul r ur al
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Efecte negative ale violenței în familie:
Asociația Internațională a Polițiștilor - afectează performanța școlară;
Secția Română Regiunea Timiș, Inspectoratul
- afectează randamentul la locul de muncă;
de Poliție Județean Timiș și Consiliul Județean
- predispune persoanele afectate la comportaTimiș derulează campania „Sate în
mente
agresive;
siguranță”, axată pe prevenirea furturilor și a
- provoacă tristețe și scăderea încrederii în
violenței în mediul rural.
sine;
Iată sfaturile pe care le dau autoritățile în
- provoacă un stres puternic;
acest sens.
- cauzează boli grave și, în final, moartea.

Locuința este proprietatea dumneavoastră.
Protejați-o!
- evitați să păstrați în casă sume mari de bani
și să le faceți cunoscute altor persoane valorile
pe care le dețineți;
- asigurați cu sisteme corespunzătoare de
închidere (yale, lanțuri cu lacăt etc.) ușile și
ferestrele locuinței și anexelor gospodărești;
- asigurați un iluminat corespunzător (dacă
este posibil, cu senzori de mișcare) casei și curții
dumneavoastră;
- dacă vă construiți o locuință nouă, asigurați
paza materialelor de construcție, a sculelor și uti-

lajelor care vă sunt necesare pe timpul lucrărilor;
- asigurați societatea comercială cu sisteme
antiefracție și de supraveghere video performante;
- la finalul programului de lucru, porniți de
fiecare dată sistemele de securitate cu care este
prevăzută societatea.

Sate fără criminalitate. Violența este
sancționată de lege, indiferent de forma acesteia.

- evitați atitudinile agresive! Înainte de a
acționa, gândiți-vă la urmări! Credeți că merită
să vă riscați libertatea?
- evitați consumul exagerat de băuturi alcooliced! Alcoolul încurajează atitudinile agresive și
manifestările violente!
- o clipă de „plăcere” obținută prin viol
înseamnă ani grei de detenție! Merită?
- între dumneavoastră și vecinii dumneavoastră trebuie să existe o relație de bună
vecinătate; de aceea, nu lăsați o simplă ceartă să
degenereze în acte de ură și violență!
- violența în familie este o problemă gravă,
care nu are nici o justificare și nu trebuie tolerată.
Familia trebuie să se bucure de liniște, armonie
și înțelegere!

Telefonul copilului: 0256-983.
Sate fără criminalitate!

Asigurați un iluminat corespunzător anexelor
gospodărești în care țineți și creșteți păsări sau
animale.
Nu uitați! Câinele este paznic pentru stăpân și
dușman pentru hoți. Aveți încredere în „cel mai
bun prieten al omului!”.
Alegeți-vă cu grijă boitarii. Nu puține „lupul
paznic la oi!”.
Protejându-vă casa, animalele și bunurile vă
asigurați traiul familiei.
Nici un efort nu este
prea mare în acest sens.

Prevenirea delincvenței juvenile și reducerea riscului de
victimizare în rândul
minorilor
Delincvența juvenilă
reprezintă o sursă sigură
de probleme care vă pot
afecta în mod negativ și
distructiv viața.
În primul rând, vă
reamintim că, în conformitate cu legea, tinerii
care au împlinit vârsta de
14 ani răspund penal și li
se pot aplica măsuri
educative și pedepse.
Reguli de comportament menite să vă
ferească de posibilii infractori sau de a intra în rândurile acestora:
- alegeți-vă cu grijă prietenii; nu legați prietenii cu persoane cu un comportament deviant;
riscați să deveniți complici la săvârșirea anumitor
fapte penale;
- evitați discuțiile contradictorii cu persoane
necunoscute, pe stradă sau la școală. Nu ripostați
la agresiunea verbală și evitați agresiunea fizică.
În astfel de situații, apelați la părinți, profesori
sau organele de ordine, pentru aplanarea acestora;
- atenție! Consumul de băuturi alcoolice nu
este numai dăunător sănătății, dar poate genera
și un comportament agresiv și degradant, care vă
poate „împinge” la comiterea de infracțiuni;
- puteți conduce autovehicule numai după
obținerea unui permis de conducere corespunzător. Punerea în circulație a unui autoturism
neînmatriculat sau cu numere de înmatriculare
false constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
Necunoașterea legii nu vă absolvă de
răspunderea penală!
- întotdeauna țineți banii și obiectele de
valoare în buzunarele interioare ale hainei;
- nu purtați ostentativ obiecte de valoare mare
(lanțuri, inele) ce ar putea „tenta”;
- nu oferiți informații despre voi și părinții

voștri persoanelor necunoscute care vă abordează
pe stradă sau vă apelează pe telefonul personal;
- nu vă lăudați cu valorile deținute de părinții
voștri (bani, metale prețioase) și nu dați nimănui
amănunte despre locul de depozitare al acestora;
- feriți-vă de „chilipiruri”, adică obiecte ce sunt
oferite spre vânzare de persoane necunoscute, la
prețuri modice; este posibil ca acestea să fie furate sau contrafăcute;
- evitați distracțiile în locuri necunoscute, unde
nu aveți prieteni sau cunoscuți, și feriți-vă de întoarcerea acasă la ore târzii;
- fetelor li se recomandă evitarea prieteniilor
ocazionale și sunt sfătuite să refuze politicos
propunerilor „proaspeților” cunoscuți de a face
plimbări nocturne pe alei întunecate, în pădure,
și, mai ales (pentru că tentația e mare), cu autoturismul;
- întotdeauna luați-vă măsuri anticipate de a fi
însoțite de persoane de încredere atunci când vă
întoarceți acasă după lăsarea serii;
- aveți grijă deosebită la atitudine, gestică, dar
mai ales la ținuta dumneavoastră; o ținută prea
excentrică sau provocatoare poate încuraja eventualii infractori.
Cei mai buni prieteni ai voștri sunt părinții și
profesorii. Cereți-le sfatul întotdeauna când
sunteți în cumpănă.
Violența în mediul școlar este o problemă:
- nu lăsați o simplă ceartă să degenereze în acte
violente; consecințele pot fi grave;
- nu vă implicați în conflicte sau încăierări.
Ghidați-vă acțiunile după principiul „Cel mai
deștept cedează”;
- evitați anturajele din care fac parte persoane
cu un comportament antisocial;
- delincvența juvenilă reprezintă o sursă sigură
de probleme care îți vor afecta într-un mod
negativ și distructiv viața;
- toate planurile și visurile tale de viitor se pot
nărui într-o secundă, dacă urmezi calea
delincvenței juvenile.

Program de audiențe
la Inspectoratul de
Poliție Județean Timiș

Inspector-șef: miercuri, între orele
13-15;
Adjunct inspector-șef: joi, între orele
13-14;
Adjunct inspector-șef: vineri, între orele
10-11.

Program de audiențe
la Poliția Municipiului
Timișoara

Șeful Poliției Municipiului Timișoara:
marți, între orele 9-11;
Adjunct șef Poliția Municipiului
Timișoara: joi, între orele 9-11.
Numărul unic de urgență: 112.
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L u n a a u gu st î n g ră d in ă

Grădina în luna august înseamnă o perioadă de
bucurie și răsplată pentru cei ce au muncit; începe bucuria recoltelor și împlinirea muncii de
peste an.
August este o perioada bună pentru a acorda o
atenție sporită fertilizării solului, curățării copacilor de uscături și a grădinii de buruieni.
Tot acum, trebuie mare atenție la îndepărtarea
buruienilor, la copilirea roșiilor, dar și la
îndepărtarea stolonilor (mustățiilor) de la
căpșuni. Buruienile consumă nutrienții și apa
necesare plantelor.
Grădina în luna august mai înseamnă și
plantarea ultimelor culturi de lună, și anume de
la ceapa verde până la ridichi, spanac și salată.
Următoarele legume pot fi plantate în luna august și culese la finele lui septembrie: ceapă,

dimensiunile sunt foarte mici. Prezența lor se
observă prin apariția unei pânze albicioase și
mătăsoase pe dosul frunzelor. Prezintă 6-10
generații pe an, iernează în stadiu de adult, mai
ales ca femelă (masculii fiind în general mai
rari), sub scoarța exfoliată a pomilor, pe sub frunzele căzute sau buruieni uscate, în stratul superficial al solului etc.
Plantele atacate în mod frecvent de către
păianjenul roșu sunt tomatele, ardeii, castraveții,
dovlecii, fasolea, varza, pepenele etc. De asemenea, atacă măr, prun, trandafir, viță de vie, arbori
și arbuști ornamentali.
Pentru a evita instalarea lor în cultură se
recomandă stropirea în mod repetat, din trei în
trei săptămâni, cu acaricide: Dimetoat Progress,
Novadim Progres, Vertimec, Envidor, Milbe-

cei care rodesc în aceste perioade. Se tund rapid
crengile afectate de boli, pentru a preveni răspândirea acestora.
Totodată, este indicat să se taie și crengile uscate, pentru a aerisi coroana și pentru a le permite
crengilor tinere să se dezvolte. După tăiere se
recomandă pentru dezinfecție tratament pe bază
de cupru.
Crengile încărcate cu fructe pot deveni foarte
grele și se pot rupe. De aceea este indicat să le
susții cu ajutorul unor suporți de lemn, în formă
de „Y”.
Nu neglija grădina cu legume. În august majoritatea legumelor sunt bune de cules.
Trebuie să le acorzi zilnic atenție și să le culegi
pe cele care sunt coapte, iar pe cele care sunt
mănate sau stricate să le arunci. În cazul în care
nu faci acest lucru, riști ca întrega recoltă să fie
compromisă.
Adună și legumele căzute pe jos, chiar dacă
sunt stricate, deoarece acestea atrag rapid
dăunători ce vor ataca apoi întreaga recoltă.
Nu tunde gazonul prea scurt. Gazonul trebuie tuns frecvent, deoarece iarba crește rapid,
însă tunderea prea scurtă a acestuia nu este o
soluție.
Tunderea prea scurtă a gazonului favorizează
atacul dăunătorilor și duce la creșterea greoaie a
ierbii. În plus, în perioadele secetoase, acest tip
de tundere duce la ofilirea rapidă a ierbii.
În luna august este momentul potrivit pentru a
pregăti pământul pentru noile răsaduri de legume
sau flori.
Ai grijă ca pământul să fie moale, bine afânat.
knock etc.
Pătrunjelul
de De asemenea, ai grijă să le stropești cu insectirădăcină ѕе rărește lа o cide și fungicide, deoarece în sezonul cald
dіѕtаnţă dе 15 сm întrе dăunătorii se dezvoltă alarmant.
plante, реntru a-și рutеа
fоrmа
o
rădăсіnă
puternică înainte dе
ѕоѕіrеа іеrnіі; ѕе tаіе
lăѕtаrі dіn plantele
аrоmаtісе (rozmarin ѕаu
1-10 august: ridichi de iarnă, spanac, mărar.
salvie), înfіgându-ѕе în
10-20 august: spanac, măcriș.
ghіvесе рlіnе сu compost pentru a le înmulți;
20-30 august: ceapa verde de iarnă, salata care
în august se culeg iernează, spanac, măcriș.
ѕеmіnțеlе іеrburіlоr prePe terenurile eliberate se poate semăna spanac,
cum mărar, fеnісul sau morcov și pătrunjel, pentru producția de
сhіmеn și ѕе аșеаză lа primăvară.
ѕоаrе pentru a se uѕса.
Vаrzа se vеrіfісă astPagină realizată de
fel: pe fruzеlе асеѕtеіа
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

AUGUST
(luna lui Gustar)

sfeclă, morcovi, spanac, ridichi, conopidă, varză
de toamnă, dovlecel, țelină etc.
Luna august fiind o lună secetoasă și caldă,
este nevoie de mai multă apă pentru dezvoltarea
optimă a plantelor.
Solul trebuie udat fie dimineața devreme, fie
la apusul soarelui.
Tratamentele împotriva dăunătorilor sunt
obligatorii în cursul lunii august pentru a asigura
recoltele de toamnă și culturile semănate în august.
Atenție la ardei, gogonelele, fasole și morcovi,
care sunt primele atacate de păianjenul roșu dar
și de cel lat.
Păianjenul roșu se numără pe lista celor mai
mari dăunători. Acest păianjen de dimensiuni
mici este un acarian care atacă culturile de
legume din grădină, dar și plantele de apartament
sau florile din curte. Ei sunt greu de descoperit
pentru că se ascund sub frunzele plantelor, iar

ѕе роаtе аdăроѕtі
оmіdа verzei, асеаѕtа
trеbuіnd înlăturаtă cu
аjutоrul insecticidelor
ѕресіаle.
În august se taie
butаșіі рlаntеlоr perene рrеfеrаtе (trаndаfіrі, mușcate, fuchsia
еtс.), реntru a lе рutеа
înmulți în аnul viitor;
dеоаrесе
gаzоnul
сrеștе mаі greu ѕрrе
sfârșitul vеrіі, nu ѕе
recomandă tundеrеа
foarte scurtă a асеѕtuіа,
ci o fertilizare suplimentară.
Nu neglijați pomii
fructiferi, în special

Mica publicitate

Vând boia de casă, calitate foarte bună,
cu 70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau 0740994.593.
Electrician, execut instalații electrice de
la A la Z, depuneri acte Enel pentru
branșare etc. Tel: 0721-411.895.
Vând Paulownia. Tel: 0722-768.460.
Angajăm personal tinichigerie și vopsitorie, cu sau fără experiență. Pachet salarial
atractiv. Tel: 0756-370.104.
Vând vană de baie cu suport, preț 100
lei. Telefoane: 0727-357.445; 0256378.902.
Vând televizor color, preț 100 de lei.
Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
Vând centrală pe gaz, cu mici defecțiuni

remediabile. Preț: 400 RON. Telefoane:
0727-357.445, 0256-378.902.
Vând până la 500 de oi țurcane. Județ
Caraș Severin, localitatea Gherteniș.
Informații la telefon: 0740-659.338
Vând vană cu hidromasaj, preț 200 de
euro. Telefon: 0256-378.635.
Familie cu 3 copii caută urgent chirie în
comuna Becicherecu Mic. Telefon:
0751-534.226
Electrician, execut instalații electrice
complete, dețin PFA. Pentru informații suplimentare, sunați la numărul de telefon
0723-321.452.

Societate producătoare
de tâmplărie PVC
ANGAJĂM ȘOFER
Detalii la tel.0720440213
și 0256472912

Pensiunea „Grădina Verde”
angajează, cu carte de muncă,
CAMERISTĂ
Relații la telefoanele
0733059303 sau
0724251240

SC GROUP DCM SRL
TIMIȘOARA
cu sediul în sat Chișoda,
comuna Giroc, având ca
obiect de activitate
construcții drumuri
și poduri,
ANGAJEAZĂ
- muncitori calificați
(permis categoria B);
- muncitori necalificați.
Informații la telefon:
0749-034.321
SC AGROMM RO SRL angajează OPERATORI
PRODUCȚIE
Responsabilități: asigurarea activității de injectare a pieselor din cauciuc, debavurare,
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 firmei
din Timișoara, Calea Aradului DN 69 km 7,7, telefon: 0256-312.038.
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/rață/curcă/gâscă, îngrășăminte,
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

consultanță 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.
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Orar de funcţionare al Pentru o mai bună
colaborare, vă
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

stăm la dispoziţie:

PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17
Miercuri: 11-16
Joi: 11-17
Vineri: 11-14

VICEPRIMAR

Luni: 8-11
Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11
Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR

Luni: 8-14
Marţi: 8-12
15-17
Miercuri: 8-14
Joi: 8-12
15-17
Vineri: 8-12

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

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
august-septembrie

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

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

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

Semnătura

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

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

Talon pentru anunţ gratuit

Textul anunţului:........................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

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

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

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

Semnătura

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

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Alexandru Șoș cu Liliana-Elena Topolniceanu, Petrică Topolniceanu cu Petronela
Lingurar, Răzvan-Nicușor Radulov cu Camelia-Iasmina Acurmuloae

Casă de piatră!

În ultima vreme au plecat dintre noi

Ienci Ioana Maria Manti (69 de ani), Balint Livia (67 de ani),
Nicolae Burcea (50 de ani)

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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R a d io g ra f ii a na li z ate
d e . .. c o m p u t er

Un sistem de inteligenţă artificială capabil
să analizeze radiografii şi să pună automat un
diagnostic a fost realizat de o echipă formată
din patru studenţi de la Universitatea Politehnica din Timişoara. În viitor, programul i-ar
putea înlocui pe medicii radiologi. Sistemul
de inteligenţă artificială care poate analiza radiografii a fost realizat de patru studenţi înscrişi la Facultatea de Automatică şi
Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara, care formează echipa „X
Vision”.

Potrivit reprezentanţilor universităţii timişorene, deocamdată, programul poate analiza
doar radiografii pulmonare şi pune automat un
diagnostic. „Sistemul creat de studenţii Universităţii Politehnica din Timişoara analizează
cu ajutorul inteligenţei artificiale radiografiile,
le compară cu cele circa 200.000 aflate în
baza de date, iar pe baza unui algoritm creat
de echipa X Vision pune diagnosticul. Cu alte
cuvinte, ei au creat o aplicaţie în care se introduce radiografia în format electronic, aceasta
este analizată cu ajutorul unor algoritmi de inteligenţă artificială creaţi de ei, iar rezultatul
este afişat automat sub forma unei liste de
diagnostice posibile, fiecare cu probabilitatea
respectivă, şi a unei hărţi a zonelor de anomalii. Momentan se pot analiza doar radiografiile
pulmonare, dar echipa lucrează la crearea algoritmilor pentru toate zonele corpului. Apli-

Bancuri

Intră un tip cu maşina în service,
la care îi spune unul:
- E ruptă cureaua!
- Eşti tare! Cum ţi-ai dat seama?
- Păi ţi-au căzut pantalonii!
Un bărbat dacă vrea ceva - face!
Dacă nu vrea - nu face!
Un bărbat care nu vrea, dar face,
e un bărbat însurat.

- Doctore, mi-am fracturat piciorul în două locuri!
- Ştii exact unde-s aceste locuri?
- Da.
- Să nu mai mergi pe acolo!

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.

caţia este disponibilă online, în mod gratuit,
la adresa visionx.azurewebsites.net”, a informat Universitatea Politehnica din Timişoara.
Ştefan Iarca, unul dintre cei patru studenţi
care au realizat sistemul de inteligenţă artificială, a declarat, joi, că în viitor acest program
informatic ar putea înlocui specialiştii din domeniul radiologiei. „Sistemul verifică radiografia, dacă apare o anumită anomalie.
Momentan, cel mai bine funcţionează pe torace şi fracturi ale oaselor membrelor superioare. Aplicaţia e disponibilă online, îşi poate
oricine încărca radiografia, noi lucrăm
cu radiologi colaboratori. Deocamdată,
programul are un rol informativ, urmează ca în trei-patru ani, să poată da
singur un diagnostic. Deja algoritmul
este avansat, 96% dintre radiografiile
cu anomalii le-a descoperit. Au fost introduse până acum 112.000 radiografii
la plămâni și 40.000 pentru probleme
cu oasele membrelor. Estimăm că ar fi
necesare aproximativ două milioane de
asemenea radiografii pentru ca algoritmul nostru să poată lua o decizie total
corectă. Din discuţiile cu clinicile, am
aflat că există interes pentru un astfel
de program, aceasta pentru că la radiologi apare ceea ce se numeşte oboseala
medicului. După ce acesta este nevoit
să citească un număr atât de mare de asemenea radiografii, apare neatenţia şi, ulterior,
greşeala. Sistemul nostru ar putea evita
aceasta, va recunoaşte anomalia şi o va putea
prezenta specialistului. O altă situaţie este cea
în care nu există specialiştii umani. De exemplu, în Rwanda sunt 11 milioane de oameni,
există aparatură, sunt peste 100 de aparate de
radiografie, dar numai nouă radiologi. Un astfel de sistem ar putea rezolva problema lipsei
specialistului. În acest moment, algoritmul nu
înlocuieşte părerea specialistului, dar în perspectivă se doreşte eliminarea totală a factorului uman”, a explicat Ştefan Iarca. Echipa
care a realizat sistemul de inteligenţă artificială este format din studenţii Ştefan Iarca,
Bogdan Bercean, Cristian Avramescu şi Andrei Tenescu, care sunt coordonaţi de profesorul Sebastian Fuicu.

Cele mai trăsnite
evenimente ale istoriei

• Cavalerii din Evul Mediu trebuia să ridice vizorul armurii
lor pentru a se identifica atunci când treceau pe lângă rege.
Acest obicei s-a păstrat și în epoca modernă, sub forma salutului militar.

• La apogeul puterii sale militare, Sparta avea 25.000 de
cetățeni și 500.000 de sclavi.
• În 1892, Italia a ridicat vârsta minimă de căsătorie a fetelor
la 12 ani.

• Cel mai scurt război până la ora actuală s-a purtat între Zanzibar și Marea Britanie în 1896. Zanzibar s-a predat după aproximativ 40 de minute.

• Cel mai lung război din istorie a fost între Olanda și Insulele
Scilly, cu o durată de 335 de ani, și a fost purtat între anii 16511986.
• Winston Churchill voia să înarmeze circa 100.000 de
soldați germani pentru a lupta împotriva Uniunii Sovietice în
cadrul operatiunii „Unthinkable”, un plan ce viza atacul
U.R.S.S. după înfrângerea Germaniei naziste.
• Casa Albă, alături de alte clădiri publice din Washington, a
fost incediată de către trupele britanice în anul 1814.

• Gripa spaniolă a omorât peste 50 de milioane de oameni
între 1918 și 1920 și este considerată cea mai mare pandemie
din istorie.
• În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial submarinul
german U-1206 a fost scufundat de o toaletă acționată necorespunzător.

• Până în aprilie 2008, insula Sark a rămas ultimul stat feudal
din Europa. În afară de aceasta, insula este cunoscută și pentru
încercarea lui Andre Gardes de a o cuceri de unul singur în
1990.
• În Evul Mediu se credea că inima era centrul gândirii.

• În Roma antică, un sclav ce fugea pentru a fi liber încălca
legea, pentru că se fura pe sine însuși, el fiind proprietatea stăpânului său.

• Regele Carol al VI-lea al Franței, de asemenea cunoscut
sub numele de Charles cel Nebun, suferea de iluzia că era făcut
din sticlă. El a avut chiar și bare de protecție din fier cusute în
hainele lui, să-l împiedice să se spargă dacă ar fi căzut.

Integrame: Secție

