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Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

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

Două victorii și un rezultat de egalitate a obținut
ACS Fortuna Becicherecu Mic în primele trei etape
ale sezonului 2018-2019 al Ligii a IV-a Timiș la 
fotbal.

Debutul a fost unul perfect pentru nou-promovata
ACS Fortuna în Liga a IV-a, în faţa ocupantei locului
trei în ediţia trecută: ACS Fortuna Becicherec – ASO
Deta 3-0 (2-0).

Cu noutăţi în lot, ca transferuri de ultimă oră, și
anume Harald Fridrich (ACS Poli) şi Brian Filimon
(ACS Dumbrăviţa), primul fiind titular iar al doilea
intrat în mitanul secund, trupa lui Vasile Luţă a punc-
tat decisiv prin golurile marcate de Dan Roman (min.
20), Zoran Radu (min. 45) şi Ifeany Anagor (min. 62).
În minutul 41 gazdele au marcat un gol prin Anagor,
dar a fost anulat pentru ofsaid, decizie contestată de
jucătorii localnici.

Vasile Luţă (antrenor principal For-
tuna) a declarat după acest prim joc: „Am
câştigat meritat, dar sincer am avut un gol
valabil, anulat pentru un presupus ofsaid,
dar nici vorbă de aşa ceva. Pot spune că a
fost un meci foarte bun făcut de noi, am
suferit foarte mult la finalizare, am ratat
foarte mult”.

Fortuna a evoluat în formula: Culda –
Hodiş, Oneţ, Fridrich, Szalkai, Vîrşog,
Zurbagiu, Negruţ, Dan Roman, Radu,
Anagor.

Antrenor Vasile Luţă.
Au mai jucat: Filimon, Croitoru, 

Andrei Ilie şi Terec.
Pe bancă: Ungureanu şi Iakab.
Etapa a doua a consemnat o remiză în deplasare, cu

ACS Voința Mașloc. 
Gazdele au deschis scorul în minutul

12, prin Ovidiu Glodean, iar vizitatorii au
egalat în minutul 36 prin Zoran Radu.

Oaspeții antrenați de Vasile Luţă au
avut doi jucători eliminaţi: Harald Fridrich
(min. 13) şi Bogdan Miheţ (min. 64).

ACS Fortuna Becicherecu Mic s-a
impus din nou acasă, în prelungiri, în
etapa a treia: ACS Fortuna Becicherec –
Progresul Ciacova 2-1 (1-1). Anagor, în
minutul 25, și Brian Filimon (90+3) au
marcat pentru gazde, vizitatorii egalând în
minutul 45.

Fortuna a evoluat în alcătuirea: Culda –
Hodiș (46, Andrei Ilie), Păscăleanu, Oneț,
Szalkai, Vîrșog, Zurbagiu, Filimon, Radu,

Toma (70, Croitoru), Anagor.
Rezerve: Iacob – Ungureanu, Terec.
Vasile Luță a declarat presei sportive din

Timișoara: „Am avut meciul în mână, dar am ratat
foarte mult, însă sunt bucuros că am obținut victoria
la ultima fază a jocului. Filimon ne-a salvat și a adus
cele 3 puncte! Nu știu însă ce se întâmplă cu unii din-
tre jucătorii noștri, de care sunt complet dezamăgit,
căci nu se prezintă concentrați la joc și fac ce vor,
evoluțiile lor lăsând mult de dorit și născând interpre-
tări. Sperăm să revină cu picioarele pe pământ, astfel
încât miercuri să facem un meci bun și să câștigăm!”.

Etapa viitoare va avea loc miercuri, de la ora 18.
ACS Fortuna Becicherecu Mic va evolua în deplasare
la AS Peciu Nou.

Cu șapte puncte, Fortuna ocupă poziția a patra în
clasament, la două puncte de primul loc, având șase
goluri marcate și două primite. A. BORBELY

Start aproape perfect pentru ACS Fortuna Becicherecu Mic
în ediția 2018-2019 a Ligii a IV-a

RRuuggăă rroommâânneeaassccăă,, îînn aannuull CCeenntteennaarruulluuii,,
llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Ruga românească de la Becicherecu Mic a stat, anul acesta, sub semnul Centenarului Unirii de la 1918. Timp de
două zile, în 14 și 15 august, locuitorii comunei au petrecut așa cum se cuvine de Hramul Bisericii Ortodoxe Române.
Au fost organizate o serie de manifestări intrate deja în tradiția locului, cum ar fi competițiile sportive, mai precis
Cupa Rugii la pescuit sportiv și Cupa Rugii la minifotbal.

Detalii în paginile 4-5
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Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este
sărbătorită de către Biserica Ortodoxă în fiecare an la
data de 29 august. Acesta s-a născut în cetatea Orini,
fiu al Elisabetei și al preotului Zaharia. I-a fost atribuit
supranumele de „Înaintemergătorul”, datorită faptului
că a anunțat venirea lui Hristos.

Conform Evangheliei, Irod, în cadrul celebrării
zilei sale de naștere, ordonă tăierea capului Sfântului
Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea pe-
rioadă, Ioan Botezătorul era în temnița din Castelul
lui Irod de la Maherus. Motivul întemnițării este unul
simplu: Ioan îl critica public pe Irod pentru traiul 
nelegiuit de care a dat dovadă alături de Irodiada, soția
fratelui său. Urându-l până în măduva oaselor, aceasta
îi cere fiicei sale, Salomeea, să îi spună lui Irod că
dorește capul lui Ioan ca răsplată.

Irod, de teamă că Ioan Botezătorul ar putea învia,
decide ca doar trupul acestuia să fie dat ucenicilor
pentru a fi înmormântat la Sevastia, pe când capul său
a fost îngropat de către Irodiada în curtea sa.

Conform tradiției, Sfânta Ioana este cea care a luat
capul Sfântului Ioan din curtea Irodiadei și l-a îngro-
pat la Ierusalim în multele Eleonului. Acolo a rămas
până pe vremea împăraților Constantin și Elena, care
au dus capul la Emesa, Siria. Așadar, cea de-a doua
aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc
la Emesa în anul 453.

Ulterior, pe vremea luptei întreprinse împotriva
icoanelor, capul său a fost îngropat la Comane, iar mai
apoi a fost dus de către Sfântul Ignatie la Constanti-
nopol în anul 860. În timpul cruciadelor, o parte a 
capului său a fost luată de la Constantinopol de către
latini și a fost dusă la o biserică din Amiens.

Această sărbătoare reprezintă ultima mare sărbă-
toare a anului bisericesc, având în vedere că acesta se
încheie pe 31 august.

Când se vorbeşte de Sfântul Ioan Botezătorul, celor
predispuşi la aprecieri pripite li se poate întâmpla să
creadă că evangheliştii văd în el doar un personaj
aspru, dur şi neiertător. Un sfânt cu faţa încruntată şi
mâna ridicată ameninţător asupra oricărui păcătos ce
i-ar ieşi în cale.

Căci, spun aceştia, nu poate fi altfel cineva care
strigă conaţionalilor: „Pui de vipere!...” şi „Iată, secu-
rea stă la rădăcina pomilor!...” (Marcu, 3, 7). Sau care,
în ipostaza justiţiarului intransigent, cu o mână ridi-
cată, tună asupra păcătosului de Irod Antipa: „Nu ţi se
cuvine să ţii de nevastă pe soţia fratelui tău!” (Marcu
6, 18). Şi astfel de exemple ale „durităţii” Înaintemer-
gătorului s-ar mai putea găsi.

Evangheliştii, chiar în puţinele amănunte pe care le
surprind, ne prezintă un Ioan Botezătorul nebănuit la
prima vedere de mai puţin cunoscătorii textelor sfinte.
În câteva versete, pe deplin grăitoare, sfântul ne apare
smerit, sfios, simplu, delicat, gingaş, plin de tandreţe,
afabil, îndatoritor, bun şi afectuos, purtătorul unei
mari şi discrete iubiri.

TTăăiieerreeaa ccaappuulluuii
SSffâânnttuulluuii IIooaann

BBootteezzăăttoorruull În urmă cu câțiva ani o femeie din satele noastre
mărturisea: „Eu de un timp nu mai merg la adunare
în satul nostru, unde se vorbește mereu contra Sfin-
tei MARIA, mama lui ISUS, și contra religiei
părinților și strămoșilor noștri. Mai bine mă  duc
la  adunare în oraș, cu toate că e mai departe!”.
(Expresia „adunare” este folosită în anumite
comunități în sens de adunare religioasă). Iar nu
demult un bărbat dintr-o localitate relata că unii
credincioși care au trecut la o nouă religie îi batjo-
coresc pe cei rămași în religia creștină străbună, pe
motiv că ei se închină la „Maria” (nu Sfânta
Maria!) și la CRUCE, în loc să se închine direct lui
Dumnezeu. Iar asta întrucât ei nu ar cunoaște și
respecta BIBLIA. Și mai adaugă că mai bine ar
aduna icoanele și crucile și le-ar pune pe foc.

Dacă relatările despre astfel de invective pline
de ură și dispreț la adresa Crucii și a Maicii Dom-
nului sunt reale, și nu cazuri bolnăvicioase izolate,
poate că este potrivit ca în perioada în care tocmai
ne aflăm, între 15 august, sărbătoarea Adormirii și
Ridicării la cer a Maicii Domnului, și 8 septembrie,
sărbătoarea Nașterii Sfintei Fecioare, să consultăm
Sfânta Scriptură dacă cinstirea și iubirea arătată de
două mii de ani de imensa majoritate a creștinilor
față de Sfânta Fecioară Maria, mama lui Isus, este
conformă cu sfintele Evanghelii sau dacă, dimpo-
trivă, asta știrbește ceva din cinstirea datorată
Domnului Dumnezeu. Poate remarcăm că Sf.
MARIA este opera lui Dumnezeu. Oare poate un
artist, fie pictor, sculptor, arhitect sau compozitor,
să fie gelos, supărat, dacă lumea îi admiră opera?
Oare poate un fiu sau o fiică să se ofenseze dacă
lumea le respectă sau iubește mama? Poate că unii
credincioși, mai puțin instruiți în practicarea
credinței sau copleșiți de necazuri, să facă gesturi
exagerate, care uneori aduc a superstiții, iar prin
asta să atragă disprețul sau compătimirea celor care
îi privesc. Dar poate asta să ne orbească în așa mă-
sură, încât să nu mai observăm ce ne spun Sf.
Evanghelii, dacă tot afirmăm că ne orientăm după
BIBLIE?

Și ce ne spun Sfintele
Evanghelii?

Ce spun Sfintele Evanghelii referitor la Sfânta
Fecioară Maria,  mama lui ISUS.

1. Evanghelia Sfântului Luca, capitolul 1, ver-
setele 26-38, relatează că Dumnezeu a trimis pe în-
gerul Gabriel la Fecioara Maria din Nazaret cu
mesajul „Bucură-te, tu, cea plină de har!  Domnul
este cu tine... Vei concepe și vei naște un fiu și-l
vei numi ISUS... Duhul Sfânt va coborî asupra ta...
De aceea Sfântul care se va naște va fi numit Fiul
lui Dumnezeu”. Iar îngerul adaugă că, iată, Elisa-
beta, rudă cu Sf. Maria, a conceput un fiu la
bătrânețe, deși era știută sterilă. Pentru că la Dum-
nezeu nimic nu-i imposibil. La această veste (ser-
bată de creștini la 25 martie sub numele
„Bunavestire”) Sf. Fecioară acceptă planul lui
Dumnezeu cu cuvintele „Iată slujitoarea Domnu-
lui! Fie mie după cuvântul tău!”.

De meditat:  Mai e oare nevoie de subliniat că
îngerul Gabriel la Nazaret e doar un mesager? Un
fel de poștaș. Așadar, ceea ce spune el nu sunt vor-
bele sale proprii, ci ale aceluia care l-a trimis, adică
ale lui Dumnezeu. Dacă-i așa, atunci înseamnă că
Dumnezeu însuși, prin gura îngerului, îi spune Fe-
cioarei: „Tu ești plină de har (adică de viață dum-
nezeiască). Eu, Dumnezeu, sunt cu tine”! ȘI,
atenție, asta mai înainte ca Fecioara să fi conceput
pe Isus, Fiul lui Dumnezeu! Și dacă Dumnezeu e
cu Sfânta Maria și ea e cu Dumnezeu, iar dacă în
Biblie nu-i scrie nicăieri că ea s-a despărțit de
Dumnezeu sau Dumnezeu de dânsa, pot oare niște
oameni dintre noi să-i despartă? Pot oare niște oa-
meni dintre noi să-i spună lui Dumnezeu:
„Doamne, ce păcătoși eram odată! Dar acum noi
ne-am întors la tine și stăm strâns uniți în jurul tău!
Dar pe Maria aia, mama lui Isus, alung-o de aici!”.

Mai poate fi vorba de Biblie? De conformitate

cu Biblia? Cu care Biblie?
2. Evanghelia Sfântului Luca ne oferă în cap. 1,

versetele 39-55 un nou exemplu de reliefare a Sf.
Maria în planul său divin. După vestea primită de
la îngerul Gabriel, Maria pleacă în grabă să-i fie de
ajutor Elisabetei, care avea să nască pe viitorul
Ioan Botezătorul.

Și între ele  are loc un dialog surprinzător. Când
a ajuns salutul Mariei la urechile Elisabetei,
aceasta s-a umplut de (Spiritul) Duhul Sfânt și a
exclamat: „De unde îmi este dată mie onoarea
aceasta, ca să vină la mine mama Domnului meu!...
Binecuvântată ești tu între femei!... Fericită aceea
care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de
Domnul!”... Iar Sf. Maria rostește: „Sufletul meu
îl preamărește pe Domnul și duhul meu tresaltă de
bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu... Iată, de
acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci
mi-a făcut lucruri mari cel Atotputernic!”...

Oare evanghelistul ar fi notat acest dialog, dacă
n-ar fi fi fost de folos pentru noi? În continuare, în
capitolul 2 Sf. Luca, ne relatează nașterea lui Isus
la Betleem, în cântecul îngerilor din văzduh și vi-
zita păstorilor care au dus vestea mai departe, iar
evanghelistul notează că „Maria păstra toate aceste
cuvinte și le medita în inima ei”. Mai departe, Sf.
Luca menționează că la opt zile după nașterea lui
Isus părinții au avut grijă ca să se efectueze cere-
monia circumciziunii și punerii numelui anunțat de
îngerul Gabriel, iar la 40 de zile l-au dus să-l pre-
zinte la templul din Jerusalim, cum era prescris, iar
acolo bătrânul Simeon i-a prezis Mariei că ea va
avea parte nu numai de bucuria de a fi mama Mân-
tuitorului, dar și de sabia durerii. În continuare, Sf.
Luca amintește cum  Sf. Maria cu Sf. Iosif l-au luat
cu dânșii pe copilul Isus când el avea 12 ani în pe-
lerinaj la templul din  Ierusalim, cum la întoarcere
l-au căutat cu îngrijorare și apoi, ajunși acasă, el
era supus lor, iar „Maria păstra toate aceste lucruri
în inima  ei”. După ce Isus și-a început activitatea
lui publică și timp de trei ani a cutreierat țara po-
porului său predicând Împărăția lui Dumnezeu,
după cum notează evangheliștii Matei, Luca și
Marcu, Maria n-a întrerupt legătura cu Fiul ei, iar
lumea care-l înconjura îl anunța: „Vezi că te caută
mama ta și neamurile! La nunta din Cana Galileei
Isus săvârșeșete prima minune la dorința mamei
sale. Iar evanghelistul Ioan notează că și pe mun-
tele Calvar, unde Isus atârna răstignit, mama sa era
sub crucea lui, iar el i-a zis: „Femeie, iată fiul tău!”.
Iar ucenicului Ioan i-a zis: „Iată mama ta!”.

Oare ce sens au avut acele cuvinte de pe cruce?
Nu s-or fi referit la noi toți? Sfântă Marie, roagă-te
pentru noi, păcătoșii! Pr. Bonaventura DUMEA

BBuuccuurrăă--ttee ((MMaarriiee)) cceeaa pplliinnăă ddee hhaarr,, 
DDoommnnuull eessttee ccuu ttiinnee!! BBiinneeccuuvvâânnttaattăă 

eeșșttii ttuu îînnttrree  ffeemmeeii!!
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Hotărârea nr. 95 din 3 august 2018
privind  aprobarea îndreptării erorilor materiale din cuprinsul 

Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 65 din 27.07.2009,
Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 13 din 26.01.2015  și
Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 41 din 16.03.2017 și
actualizarea informațiilor din nomenclatorul stradal al comunei 
Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 96 din 3 august 2018
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru su-

prafeţele cu destinaţie de pajişti nr. 2336 din 01.04.2014 de la durata
de 5 ani la durata de 10 ani;

Hotărârea nr. 97 din 13 august 2018
privind aprobarea instituirii unei taxe speciale în sarcina utilizato-

rilor serviciului de salubritate care nu   au   încheiat  un   contract   de
prestări-servicii   cu   operatorul de salubritate licențiat să presteze ser-
viciul de colectare a deșeurilor pe raza comunei Becicherecu Mic, după
cum urmează: 38 lei/persoană/an pentru utilizatorii persoane fizice;
336 lei/tonă pentru utilizatorii persoane juridice;

Hotărârea nr. 98 din 13 august 2018
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.

404265, nr. cad. 404265 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 750 mp,
către Timiș  Ioan, pentru preţul total de 38.760 lei TVA inclus, achitat
integral;

Hotărârea nr. 99 din 13 august 2018
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.

400085, nr. cad. Cc 559/1/35 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 497
mp, către Gruici Cristina Alina, pentru preţul total de 15.100 lei TVA
inclus, achitat integral;

Hotărârea nr. 100 din 13 august 2018
privind aprobarea proiectului „Construire Școala cu clasele I-VIII

Becicherecu Mic, județ Timiș”, a cheltuielilor legate de proiect  și a
cheltuielilor privind implementarea acordului de parteneriat;

Hotărârea nr. 101 din 13 august 2018
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1669 din

10.04.2008, încheiat între comuna Becicherecu Mic şi doamna Șerban
Claudiu Ifigenia, pe o durată de 5 ani;

Hotărârea nr. 102 din 27 august 2018
privind aprobarea finanțării programului educaţional „Şcoală după

Şcoală” organizat de Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal” Beci-
cherecu Mic pentru anul şcolar 2018-2019, prin acordarea sumei de
5.900 lei/lună.

Hotărârea nr. 103 din 27 august 2018
privind aprobarea încadrării domnului Mihoc Leonard în funcţia

de asistent personal al persoanelor cu handicap pentru  domnul Mihoc
Ștefan pe durată nedeterminată;

Din agenda Consiliului
Local Becicherecu Mic

Programul colectării deșeurilor
reziduale și reciclabile

STOP ACCIDENTELOR RUTIERE, 
VIAȚA ARE PRIORITATE!!! (1)

În vederea prevenirii producerii accidentelor rutiere grave, în
conținutul acestui articol vom expune atenției conducătorilor auto,
în primul rând, unele dintre cauzele producerii accidentelor rutiere
și, în al doilea rând, infracțiunile contra siguranței circulației pe
drumurile publice.

Principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere sunt: vi-
teza, în special neadaptată la condiţiile de drum sau trafic, traver-
sarea neregulamentară de către pietoni, neacordarea de prioritate
pietonilor care traversează regulamentar, neacordarea de prioritate
vehiculelor şi conducerea imprudentă.

În ceea ce priveşte conducerea sub influenţa băuturilor alcoo-
lice, aceasta nu este o cauză principală a producerii accidentelor
de circulaţie, ci una complementară.

Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice

Art. 334
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
(1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui

tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3
ani sau cu amendă.

(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui
tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5
ani sau cu amendă.

(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare
sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plă-
cuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat
în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2
ani sau cu amendă.

Art. 335
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană

care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea

deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necores-
punzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a
fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu
are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendă.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează un vehicul pentru care
legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile
publice unei persoane despre care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau
alin. (2) sau sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive.

Art. 336
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea

deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor bio-
logice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare
de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psi-
hoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de
conducere.

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează trans-
port public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de
instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşu-
rării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este în-
chisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 337
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea

deţinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a exa-
minatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului
pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare
în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închi-
soarea de la unu la 5 ani.

Agent șef adjunct de poliție Alin CÎRNARIU
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Evenimentele prilejuite de Hramul Bisericii
Ortodoxe Române din Becicherecu Mic au de-
butat în seara zilei de 14 august. Locuitorilor din
comună și oaspeților acestora le-a fost oferit un
spectacol de muzică populară susținut de Ioan
Dragomir și Andreea Voica, acompaniați de
formația condusă de Deian Galetin.

Spectacolul s-a bucurat de o prezență nume-
roasă a publicului. Locuitorii s-au prins în hore,
brâuri și ardelene, dansând până târziu în noapte
pe muzica cunoscuților interpreți bănățeni.

De asemenea, pentru a-și potoli setea ori foa-
mea, oamenii au avut la dispoziție standurile cu-
linare, de unde au putut lua preparate specifice,
la grătar, ori băuturi.

Cea de-a doua zi, practic ziua de Rugă, a în-
ceput încă de dimineață, la balta Bujorul. Aici 
s-a organizat cea de-a VII-a ediție a Cupei Rugii
la pescuit sportiv. Au participat 43 de pescari de
toate vârstele, care s-au luptat pentru primele trei
poziții ale clasamentului. Lupta a fost cu atât mai
interesantă, cu cât peștele, de data aceasta, s-a
lăsat foarte greu prins. Însă, dând dovadă de răb-
dare - cum îi șade bine oricărui pescar - trei din-
tre participanți au reușit să aducă la mal câțiva
crapi îndărătnici. Așadar, clasamentul ediției din
acest an a Cupei Rugii la pescuit sportiv a fost
următorul - Lazăr Iliescu, locul 3, Nicolae Iftode,
locul 2, Grigore Coroian, locul 1. Câștigătorii au
primit premii din partea organizatorilor.

Acțiunea s-a mutat apoi la pensiunea UGH
Serv., unde s-a derulat cea de-a XI-a ediție a
Cupei Rugii la minifotbal. Au fost opt echipe
care s-au înscris în competiție, acestea fiind
împărțite în două grupe. S-a jucat pe sistemul fie-
care cu fiecare, după care s-au întocmit clasa-
mentele celor două grupe. Au participat echipele:
FC Cerbul Iecea Mare, Raimond Team, FC
Dudeștii Noi, FC Becks Uihei, Interrelu, FC
Gara, Gruppo Select, Voința Biled. În urma unor
jocuri extrem de disputate, clasamentul final a
arătat astfel: Raimond Team, locul 1, FC
Dudeștii Noi, locul 2, Voința Biled, locul 3.

RRuuggăă rroommâânneeaassccăă,, îînn aannuull CCeenntteennaarruulluuii,,
llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Ruga românească de la Becicherecu Mic a stat, anul
acesta, sub semnul Centenarului Unirii de la 1918. Timp
de două zile, în 14 și 15 august, locuitorii comunei au 
petrecut așa cum se cuvine de Hramul Bisericii Ortodoxe

Române.  Au fost organizate o serie de manifestări intrate
deja în tradiția locului, cum ar fi competițiile sportive,
mai precis Cupa Rugii la pescuit sportiv și Cupa Rugii la
minifotbal.
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După-amiaza, la Biserica Ortodoxă Română a
fost oficiată slujba de Rugă, în cadrul căreia, con-
form tradiției, s-a tăiat colacul. Anul acesta, colacii
au fost unii speciali, prin care s-a marcat împlinirea
a o sută de ani de la Unirea de la Alba Iulia, de la 1
decembrie 1918. Alături de autoritățile locale, pri-
marul Raimond-Ovidiu Rusu, viceprimarul Adrian-
Silviu Gherasim, consilieri locali, s-au aflat foarte
mulți enoriași, dar și copiii de la Ansamblul de dan-
suri „Izvorașul”, îmbrăcați în frumoase costume po-
pulare. La finalul slujbei oficiate de un sobor de
preoți alcătuit din pr. Dorin Săvescu, pr. Vasile
Bica, pr. Nicolae Dorin Jurji, pr. Sorin Vasiu, pr.
Milan Miocovici și pr. Ioan Jurji - parohul Bisericii
Ortodoxe Române din Becicherecu Mic, alături de
Raimond-Ovidiu Rusu, nașii Rugii din acest an, fa-
milia Șerban Vasile, soția Daniela și fiica Loredana,
au tăiat și împărțit colacii celor prezenți. Anul vii-
tor, nașii Rugii vor fi membrii familiei viceprima-
rului Adrian-Silviu Gherasim.

După slujba de la biserică, oamenii s-au îndreptat
spre centrul comunei, unde s-a derulat spectacolul
folcloric. În deschidere, Ansamblul „Izvorașul”, co-
ordonat de coregraful Cristian Chira, a oferit un
scurt moment alcătuit din dansuri bănățene
tradiționale. A urmat cuvântul de bun venit adresat
celor prezenți de către primarul localității și nașul
Rugii, după care s-a încins tradiționala horă, în care
s-au prins foarte mulți dintre cei prezenți. Seara, pe
scenă au urcat Tinu Vereșezan și Roberta Selagea,
care au fost acompaniați de formația Tinu
Vereșezan. Seara, la ora 23, participanții au putut
admira un spectaculos foc de artificii, cel mai fru-
mos din Banat.

În anul Centenarului, alături de nașii Rugii - 
familia Șerban Vasile, soția Daniela și fiica Lore-
dana - organizatori ai Rugii au fost Parohia 
Ortodoxă Română și Consiliul Parohial Beciche -
recu Mic, prin preotul paroh Ioan Jurji, Primăria și
Consiliul Local, prin Raimond-Ovidiu Rusu, pri-
marul comunei.

Anton BORBELY

RRuuggăă rroommâânneeaassccăă,, îînn aannuull CCeenntteennaarruulluuii,,
llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
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Pentru o grădină plină de flori primăvara munca
începe toamna, perioada optimă fiind lunile septem-
brie-noiembrie.

Plantele floricole cu bulbi care înfloresc primăvara
sunt: Tulia (lalelaua), Hyacinthus (zambilele), Nar-
cissus (narcisa). Organele subterane (bulbii) pe pe-
rioada verii stau în repaus vegetativ, iar recoltarea se
face începând cu luna iunie, când 60-70% din frunze
s-au uscat. După recoltare bulbii se țin 7-8 zile la
zvântat în magazii bine ventilate, apoi se curăță de
pământ și resturi vegetale.

Bulbii mici se plantează în culturi de înmulțire,
pentru a crește și deveni floriferi, tijele florale fiind
îndepărtete imediat după apariție.

Odată plantați, bulbii se lasă în pământ și din ei vor
răsări flori anul următor. În timp, peste 2-3 ani, bulbii
se vor diviza și se vor înmulți singuri.

La plantare se ține cont de diametrul bulbilor,
deoarece aceștia se îngroapă la dublu diametru, și
anume dacă bulbul are 5cm se recomandă ca
adâncimea de plantare să fie cel puțin 10 cm.

Lalele (tulipa)
Lalelele sunt unele dintre cele mai frumoase flori

de primăvară. Bulbii de lalele se plantează în sol
toamna, preferabil în luna noiembrie sau chiar de-
cembrie, atât timp cât pământul nu este înghețat. Este
o plantă care, în condiții de viață nefavorabile,
supraviețuiește în pământ prin organele subterane,
fiind practic o plantă perenă.

Bulbii nu trebuie să prezinte zgârieturi, tăieturi sau
zone moi.

Bulbii de lalea se plantează în gropi adânci de
maximum 10 cm, unde bulbul se așează cu discul în
jos. Se recomandă ca fixarea bulbului să se realizeze

într-un strat de 2-3 cm de pământ mărunțit (pământ
de flori) la baza gropii, la distanța de 15 cm.

În paralel cu dispariția bulbului vechi se dezvoltă
un bulb nou, numit bulbul de înlocuire, care până în
luna iulie ajunge la dimensiunea bulbului matern
plantat toamna.

Tratarea  bulbului este obligatorie înainte de
plantare, pentru a distruge eventualii germeni care ar
putea să împiedice dezvoltarea corespunzătoare a
florii.

Tratamentul se face prin îmbăiere într-o substanță
care conține fungicid.

După plantare udarea nu este recomandată.
Lalelele cresc foarte bine la umbră, însă le face

bine și soarele, astfel că poți planta bulbii aproape ori-
unde în grădină.

Principalii dăunatori ai lalelelor sunt:
- păduchii de frunze - atacă în colonii părțile tinere

și moi ale plantelor;
- păianjenul de rădăcină - atacul se recunoaște după

îngălbenirea bruscă a frunzelor, din cauza distrugerii
rădăcinilor și cepelor;

- șoarecii și șobolanii sunt foarte periculoși, lalelele
sunt preferate de către aceștia,  primii consumă părțile
aeriene, iar ceilalți bulbii.

Zambilele (Hyacinthus)
Grădina dumneavoastră va fi învăluită de parfumul

lor deosebit, flori delicate, cu petale simple sau
bătute, cu o multitudine de nuanțe în mov, alb, albas-
tru, roz și roșu.

Atenție! Bulbul de zambilă este mutianual în tim-
pul înfloririi. Alături de tija florală, la baza ei pe dis-
cul tulpinii se află un bulb de refacere care s-a format
încă din toamna anului trecut.

Plantarea bulbilor de zambile se face toamna târziu
(octombrie-noiembrie). Avem însă posibilitatea de a
planta bulbii de zambile și primăvara devreme, după
ce s-a dezghețat pământul. Zambilele preferă locurile
însorite, dar se pot dezvolta și în locuri umbroase.

Adâncinea gropii de plantat este de maximum 15
cm, în care se pune 2-3 cm de pământ de flori cu 
elemente nutritive.

Udarea se face după plantarea bulbilor, având grijă
să folosim cantități de apă cât să menținem solul
reavăn și nu îmbibat.

Se recomandă aplicarea de îngrășăminte foliare în
momentul apariției primelor frunze și apoi la 
formarea bobocilor florali.

Plantele pot fi atacate de acarieni, împotriva cărora
putem anumite acaricide, iar contra bolilor foliare
(rugină, făinare) putem folosi fungicide.

Scoaterea din pământ a bulbilor de zambilă se face
după ce 90% dintre frunze s-au uscat, deoarece ele au
nevoie de timp pentru a stoca elementele necesare
dezvoltării pentru anul viitor.

Narcise (Narcissus)
Narcisele nu sunt foarte pretențioase, ele se vor

potrivi în orice grădină. Plantarea lor se face în lunile
octombrie-noiembrie.

Narcisele se dezvoltă la fel de bine pe un teren um-
bros sau însorit, într-un substrat nisipos sau argilos.

Nаrсіѕа еѕtе rеzіѕtеntă lа gеr, bulbіі ѕăі rеzіѕtând
іеrnіlоr аѕрrе.

Prima fertilizare a narciselor se face pe zăpadă, iar
ultima - când florile încep să se coloreze.

Udatul narciselor se face ori de câte ori este nece-
sar, având în vedere că atât seceta, cât și excesul de
apă sunt total nefavorabile.

Narcisele se prășesc pentru distrugerea crustei și a
buruienilor.

A se evita locurile în care au fost plantate crizan-
teme, crini sau alte bulboase, inclusiv cartofi, precum
și plantarea lor prea des, distanța optimă fiind 10-15
cm.

Pregătirea locului dеѕtіnаt bulbіlоr dе nаrсіѕе poate
se face cu 3-4 zile, timp în care pamântul se curăță
de buruieni, se adaugă elemente nutritive
(îngrășământ). Atenție! A nu se folosi gunoi proaspăt,
ci doar fermentat, sub formă de mraniță. Se face dez-
infectarea locului cu substanțe specifice pentru a
combate o serie de ciuperci, se poate adăuga nisip pe
solurile argiloase pentru a ajuta la drenarea apei.

Nаrсіѕеlе pot сrеștе pe асеlаșі loc mulțі аnі lа rând.
Sе rесоmаndă ca оdаtă la 4-5 ani tufа dе nаrсіѕе să
ѕе dіvіzеzе, pentru o înflоrіrе armonioasă. Altmіntеrі,
рlаntа vа fасе dоаr frunzе, în dеtrіmеntul florilor.

Fertilizarea se face cu îngrășăminte pe bază de
potasiu.

Bоlіle des întâlnite la narcise sunt: fuѕаrіоzа,

făіnаrеа, рutrеgаіuluі cenușiu; acestea se combat cu
ajutorul fungicidelor omologate în combaterea aces-
tor boli.

Odată atacate de viruși (араrіțіа реtеlоr alungite,
albe ѕаu gălbuі, са nіștе ѕtrіаțіі), narcisele vor fі
ѕсоаѕе іmеdіаt și dіѕtruѕе. În locul lor se recomandă
сrăіțе și gălbеnеlе, iar tіmр de 4-5 аnі nu ѕе va mаі
рlаntа nісі o ѕресіе de bulbоаѕе. Lосul rеѕресtіv se
vа dеzіnfесtа cu dezinfectanți omologați. Dăunătоrіі
nаrсіѕеlоr: melcii și limacșii sunt cei mai mari
dăunători. Combaterea se face cu moluscocide, iar
pentru muѕса nаrсіѕеlоr, асаrіаnul rădăсіnіlоr, se
folosesc insecticide și acaricide.

Subiectul acestui articol a fost propus de către o
doamnă din Becicherecu Mic, iar pe această cale țin
să-i mulțumesc.

Aștept noi propuneri de subiecte pentru a putea de-
scoperi împreună minunatele taine ale grădinii, la
numărul de telefon 0721-957.726.

Pagină realizată de
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

FFlloorriillee ttooaammnnaa
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SC GROUP DCM SRL
TIMIȘOARA

cu sediul în sat Chișoda,
comuna Giroc, având ca

obiect de activitate
construcții drumuri 

și poduri, 
ANGAJEAZĂ

- muncitori caliBcați 
(permis categoria B);

- muncitori necaliBcați.
Informații la telefon:

0749-034.321

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
august-septembrie

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

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

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

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

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

Semnătura

În ultima vreme a plecat dintre noi
Jurcuț Ecaterina (64 de ani)

Dumnezeu să o 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

Colegiul de redacţie

Fondator: 
Raimond Ovidiu RUSU

Redactor-şef: 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
Anton BORBELY

Redactori:   
Sfetlana CHISĂR, 
Marinela BOBEŞ.

Publicaţie editată de Primăria şi
Consiliul Local Becicherecu Mic
Tipărit la Multicolor Tipografie Timișoara

ISSN 2360-2724

Mica publicitate
Vând boia de casă, calitate foarte

bună, cu 70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau
0740-994.593.

Electrician, execut instalații electrice
de la A la Z, depuneri acte Enel pentru
branșare etc. Tel: 0721-411.895.

Vând Paulownia. Tel: 0722-768.460.
Angajăm personal tinichigerie și vop-

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

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

Vând televizor color, preț 100 de lei.
Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.

Vând 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 tele-
fon 0723-321.452.

Fitofarmacia S.C. AGRO
HEALTH A.V. S.R.L. pe str. Bisericii
Românești, nr. 45 (în apropierea 
Bisericii Ortodoxe) comercializează
concentrat păsări/purcei/iepuri/miei, pui
găină/ra ță/curcă/gâscă, îngră șăminte, 
insecticide, erbicide, fungicide, 
trata mente semințe, semințe legume și
flori, cereale, folie solar și tip agril,
instalații de irigat, unelte agricole etc.

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

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

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

Societate producătoare de tâmplărie PVC
ANGAJĂM ȘOFER

Detalii la tel.0720440213 și 0256472912

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Liviu Neagoie cu Nicoleta Rad
Casă de piatră!

Casă de piatră familiei
Hîldan-Macavei!

Alin-Marian Hîldan, secretarul 
comunei Becicherecu Mic, a făcut, în
25 august, cel mai important pas din
viață. Alături de aleasa inimii sale,
Diana-Maria Macavei, a rostit un 
DA răspicat în fața ofițerului stării 
civile, pășind cu încredere în viața
conjugală.

Și pe această cale, nașii - Raimond-
Ovidiu Rusu și Camelia-Domnica
Rusu -, colegii din Primărie și Consi-
liul Local Becicherecu Mic le urează
celor doi să aibă parte de fericire și 
sănătate. 

Casă de piatră!
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O tipă merge la un chirurg plas-
tic:

- Doctore, mi-am pierdut urechile
într-un accident, vă rog ajutaţi-mă!

- Nici o problemă, vă montez o
pereche de urechi de la o blondă...
vă deranjează?

- Nu, nu cred, sînt tot urechi.
Trece o lună, după care femeia se

întoarce la cabinet dezorientata.
Doctorul o întreabă mirat:

- Ce s-a întîmplat, n-auziţi bine?
- Ba da, aud perfect, dar... nu-

nţeleg nimic!

Vine soţul acasă şi-şi întreabă
nevasta:

- Ce ai face dacă aş câştiga la
Loto?

- Aş lua jumătate şi te-aş părăsi,
răspunde soţia.

- Perfect, spune soţul. Am
câştigat 12 dolari. Ia 6 şi dispari!

Bancuri Integrame: Verde

Nouă români din zece sunt de părere că teh-
nologia le simplifică viaţa, iar la nivel euro-
pean, opt din zece cetăţeni, cred cu convingere
că tehnologia le uşurează viaţa, iar cinci din
zece europeni cred că tehnologia ajută la eco-
nomisirea energiei, arată un studiu realizat de
E.ON şi Kantar EMNID.

„Dacă cu un an în urmă 33% dintre euro-
penii chestionaţi credeau că tehnologia le-a
făcut viaţa mult mai complicată, în 2018 pro-
centul scepticilor a scăzut la 22%. Republica
Cehă este pe primul loc la capitolul schimbare
de opinie, în comparaţie cu 2017. 

Astfel, 28% dintre cehi au trecut în tabăra
celor care susţin beneficiile tehnologiei, în
timp ce în România, 13% dintre cei care con-
siderau în 2017 că tehnologia le complică vie-
ţile au acceptat anul acesta să recunoască
beneficiile acesteia”, arată studiul.

În acest an, 56% dintre europeni consideră

că tehnologia ajută şi la economisirea ener-
giei, comparativ cu anul trecut, când 68% din-
tre respondenţi afirmau acest lucru.

„Această tendinţă este deosebit de puter-
nică în Turcia, unde, în 2017, 85% dintre cei
chestionaţi au văzut o legătură directă între
economisirea energiei şi tehnologie, în com-
paraţie cu doar 61%, în 2018. 

Şi românii sunt mai puţin convinşi în acest
an că tehnologia le poate face viaţa mai efi-
cientă din punct de vedere energetic. Doar
63% o văd în acest fel, comparativ cu 75%, în
2017”, arată raportul.

Rezultatele fac parte din studiul „Trăind în
Europa, 2018”, în cadrul căruia au fost 
chestionaţi aproximativ 10.000 de oameni din
Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Marea
Britanie, Republica Cehă, România, Suedia,
Turcia şi Ungaria.

NNoouuăă ddiinn zzeeccee rroommâânnii 
ccrreedd ccăă tteehhnnoollooggiiaa llee 

ssiimmpplliiffiiccăă vviiaaţţaa

Cele mai trăsnite 
evenimente ale istoriei

• Unul dintre cele mai bizare „războaie” a fost cel din 1859
dintre Statele Unite și Marea Britanie, care își disputau insula
San Juan. Pe fiecare jumătate a insulei se instalaseră fermieri
americani, dar și englezi și, la un moment dat, un porc
aparținând părții britanice a trecut pe partea americană, fiind
împușcat de un fermier american pentru că îi mânca legumele.
În urma conflictului dintre cel care a tras și proprietarul porcu-
lui, amplificat și de relațiile nu foarte bune dintre SUA și Marea
Britanie, au fost chemate trupe, sub forma diviziei 9 Infanterie,
ce cuprindea peste 400 de oameni, pe partea americană, și 2.140
de soldați și cinci nave de război, pe partea engleză, pentru a
supraveghea mai bine situația. În final, părțile implicate au fost
oripilate de faptul că iscau un război din astfel de motiv și au
rezolvat pașnic situația... abia după 12 ani, când a fost implicat
Kaiserul Wilhelm I ca terță parte favorizând pretențiile ameri-
cane asupra insulei.

• Cea mai mare înfrângere a otomanilor din istorie a fost ofe-
rită de Ștefan cel Mare, în bătălia de la Podul Înalt.

• Locotenentul colonel Jack Churchill este singurul soldat
britanic din Al Doilea Razboi Mondial care a luptat folosindu-
se exclusiv de săbii și arcuri de vânătoare.

• În 1962, școlile din Tanganyka au trebuit să fie închise din
cauza unei epidemii a râsului, care a durat șase luni și a afectat
mii de oameni. Dacă aceasta e ciudat, în 1518, în Strasbourg,
400 de oameni au început să danseze zile întregi fără oprire, fe-
nomen care a durat o lună, majoritatea murind de oboseală și
infarcturi.

• Obiceiul de a da mâna cu cineva prvovine din necesitatea
de a verifica dacă cel care te acompania era înarmat. Cei ce erau
stângaci erau priviți cu neîncredere.

• Maiorul general Smedley Butler a divulgat detalii despre
un complot de înlăturare a președintelui american Frank Delano
Roosevelt de către diferiți oameni de afaceri și înlocuirea gu-
vernului SUA cu un regim fascist. Comisia de cercetare a scan-
dalului a concluzionat că afirmațiile erau credibile, dar fără să
se ia măsuri împotriva vinovaților.

• Symo Hayha, denumit și „Moartea Albă”, este în prezent
lunetistul cu cele mai multe victime, atingând un total de 505.
A reușit toate acestea în doar 100 de zile, în timpul Războiului
de Iarnă împotriva sovieticilor.

• Nicolae Paulescu a inventat injecția cu insulină, salvând
practic viața a milioane de oameni.


