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Sediul consiliului local: Becicherecu Mic
nr. 649, telefon 0256/378501;
Coordonate: 
45°49′59″ lat. N;
21°02′59″ long. E;
Repere istorice:
-1332 - localitatea este ates tată docu men tar
în dijmele papale sub numele de Pecs -
kereky, dar pri mele date referitoare la co -
muna Becicherecu Mic sunt cele din anul
1232 sub denumirea de Terra Pot ke requ
(Pescăreţu);
-1552 -1716 - în timpul ocupaţiei otomane,
nu mele aşezării ar fi fost Crucea, vatra sa tu   -
lui fiind amplasată probabil pe Dealul Cru cii; 
-1727 - sosesc primii colo nişti germani;
-lo calitatea, cu noscută sub numele de Pe -
sche red (Pes  că reţ), este amintită acum ca
„Beci che  re cu Mic”;
-1748 - sunt colonizate 24 de familii de ro -
mâni aduse din Transilvania; 
-1775 - s-a născut Dimitrie Ţichindeal, pre -
ot, învăţător, fabulist (d.20.01.1818); 
-1784 1785- pentru a slăbi elementul băşti-
naş, sunt aduşi noi colonişti din Austria şi
Ger  mania, cărora li se zidesc 116 case;
-1836 - în sat este epidemie de ciumă, în ur   -
 ma căreia pier 132 de localnici;
-1845 - s-a născut compozitorul şi dirijorul
Iosif Iva no vici (d.28.09.1902);
-1881 - s-a născut Josef Marx, fondatorul
pu blicaţiei şvabilor bă năţeni din SUA, „Hei -
mat bote“ (d.1939);
-1920-1925 - localitatea s-a nu mit Ţichen -
deal, iar halta CFR, Pes căreţul Mic;
-6 martie1929 - se naşte dr. Ştefan Orbu -
lescu, poet şi publicist (d.13.06.2007); 
-1936 - în sat erau 820 de case, şcoală pri-
mară de stat, şcoală confesională ortodoxă
sârbă, monument al eroilor, patru co ruri mix -
te, do uă fanfare, do uă case de cul  tu ră, o
ban  că şi moa  ra „Te re zi a”;
-1945 - populaţia de etnie sâr bă este nu me   -
roasă, datorită coloniştilor veniţi din Beci -
che recu Ma  re (Vojvodina, azi Jar ko Zre  nia -
nin); 
-14 octombrie 1957 - se naş te Aurel Şunda,
jucător al echi pei de fotbal „Po li ” Ti mi   şoara
în tre anii 1975-1976 şi 1979/1989, antrenor
al echipei ACS Politehnica Timişoara (2013);
-1987 - este fondat şi amenajat după re guli
profesioniste muzeul închinat cărturarului
“Dimitrie Ţichindeal”;
-2002 - comuna avea 2 340 de locuitori;
-este fondată echipa de fotbal „Nova Mama
Mia”;

-13.11.2004 - după 20 de ani de întrerupere,
are loc din nou Kirchweih-ul, vechea săr -
 bătoare a şva   bilor din sat; 
15.05.2006 - este înfiinţat Ansamblul de dan  suri
populare al comunei („Cavaleria Tra    di ţiilor”)
-09.2009 - apare primul număr al publica ţi ei
„Monitorul Primăriei Becicherecul Mare” (co -
ordonator Adina Oneţiu);
-2011 - apare „Schiţă monografică a co mu -
nei Becicherecu Mic” (autori  Maria Bobeş
şi Adri an Murgoci Faniciu);
-6.11.2011 - catolicii au sărbătorit 200 de ani
de la zidirea şi sfinţirea bisericii  romano-
catolice, Kirchweih-ul fiind organizat de famil-
ia Kilcher Johann şi Anna; 
-2013 - clubul de şah din comună, condus
de Lazăr Pomorişaţ, avea 20 de membri; 
-25.07.2013 - elevă premiantă a şcolii “Dimi-
trie Ţichideal”, Maria Mirabela Nistor a fost
recompensată cu titlul de primar pentru o zi
al comunei; 
-2013 - s-a introdus supravegherea  video a
comunei (34 de camere de luat vederi);
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 2 853 persoane, din care:
- masculin =1427 persoane
- feminin = 1426 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
842
Instituţii şcolare: Şcoala gimnazială “Di-
mitrie Ţichindeal”; Grădiniţă;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale: do -
uă; Farmacie uma nă; Cabinet sa nitar-vete -
rinar; Farmacie sa ni tar-veterinară;
Instituţii culturale: Cămin cultural; Muzeul
„Dimitrie Ţichin deal“; Bibliotecă (2005);
Baze sportive: Teren de fotbal; 
Biserici: Or to doxă româ nă (1910); Ortodo-
xă sâr  bă (1823); Ro ma no-catolică (1811),
Baptistă (1990); Penticostală: (2006);
Ruga: Ruga ortodo xă română (15 august);
Ru ga ortodoxă sârbă (22 mai); Ruga bi se -
ricii romano-catolice-Kirchwei (a doua du mi -
nică a lunii noiembrie).
Cetăţeni de onoare: Chiquita Mischke.
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ŢICHINDEAL, „GURĂ DE AUR”

Dimitrie Ţichindeal s-a năs cut într-o familie de pre oţi, în
anul 1775, la Beci che  recu Mic. A făcut studii teologice la
Timişoara. Se în toarce în satul natal, ac ti vând ca învăţător

şi apoi ca preot. Doi ani va pro -
fe  sa la Arad. Publică volumul
„Fa  bu le şi mo ral nice în vă ţă -
turi”. Este demis din în vă ţământ
da torită pro movării intense a lim-
bii şi culturii ro mâne, într-un timp
în care în Ba nat autorităţile im -
periale a gre au, pe lângă limba
ger ma nă, doar lim ba sâr bă. Di -
mitrie Ţi chin deal se plân ge îm -
pă ratului, dar Vie na nu-l ia în
sea mă. Militant pen tru drep turile
români lor bă nă ţeni, Ţi chi ndeal
va sem na în anul 1807 un me -

mo   riu adresat îm pă ra tu lului Francisc I prin care cerea nu -
mirea unui di rector ro mân peste şcolile româneşti din Banat. În urma acestui demers, este
numit ca primul director român al şcolii Preparandia din Arad, cu 78 de elevi la început.
Cursurile erau ţinute de Dimitrie Ţichindeal, Iosif Iorgovici, Constantin Diaco no  vici Loga şi
Ioan Mihuţ (pe lângă dascăli, Prepa randia a pregătit şi preoţi până în anul 1822, când este
înfiinţat Institutul Teologic din Arad).

În anul 1814, reprezentanţii românilor din Banat, in clusiv Ţi chindeal, se adre sează din nou
împă ra tului, solici tând epis cop ro mân la Arad. Dimitrie îşi pier de din nou slujba de dascăl, la
solici tarea con du cerii Bisericii Orto  doxe Sârbe.

Dimitrie Ţichindeal es te numit de Mi hai Emi nescu, în semn de preţuire, „Ţichindeal, gu ră
de aur". Face traduceri din limba sârbă în ro mână, cu scopul evident de educare a popu laţiei
ro mâ neşti. Cărţile lui pre ferate au fost operele iluministului sârb Dositej Obradović (ori gi nar
din Cia cova). După ce traduce din fabulele lui Dositej, Ţichindeal le mo difică, le a da p tează
felului de viaţă şi moravurilor româneşti şi le publică drept creaţii proprii. Valoarea lor este mai
puţin literară, cât mai ales simbolică. Preotul, cărturarul, fabulistul, traducătorul şi militantul
român Dimitrie Ţichindeal se stinge din viaţă la 43 de ani într-un spital din Ti mişoara, la 20
ianuarie 1818. Va fi îngropat în cimitirul din comuna natală. În oraşul Arad, liceul pedagogic
poartă numele cărturarului născut la Becicherecu Mic. Străzi din oraşele Bucureşti, Timişoara
şi Arad au primit numele lui Dimitrie Ţichindeal. În satul său de baştină, autorităţile au ridicat
un monument închinat memoriei cărturarului bănăţean.

Monumentul 

lui Dimitrie Ţichindeal

din Becicherecu Mic

JOVAN ŞI VALURILE DUNĂRII

Jovan Ivanović - Iosif Ivano vici, cunoscut şi ca Ion sau Ivan Ivanovici, s-a născut la Be -
 ci che recu Mic (unii autori susţin că a văzut lu mina zilei la Timi şo a ra, alţii la... Alba Iulia) în anul
1845. A fost un foarte talentat clarine tist, di ri jor şi compozitor român de muzici militare şi mu -
zi că de dans. În copilărie a primit în dar un flaut pe care a învăţat să cânte de unul singur.
Intră copil de trupă în fanfara Re gimentului 6 Infanterie din Galaţi şi va lua lecţii de cla rinet de

la Alois Riedl. I se re cunoaşte talentul şi e trimis să stu dieze mu zica la Iaşi cu
pe da go gul Emil Lehr. Va di rija apoi mai multe for ma ţii de muzică mi lita ră.

Ivanovici îşi va pe trece aproape întreaga viaţă în Galaţi, ca ofiţer, fiind numit
inspector general al mu zicilor mi li tare din Româ nia (1900). Io sif Iva novici a com -
pus peste 350 de pie se, cum ar fi: ma  zurci, polci, cadri luri, se re  nade, ro manţe,
piese în stil popular (de pildă, „Sârba moţilor”). A de venit faimos prin valsul
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Casă construită în anul 1914, declarată

monu ment istoric. Imobilul a fost ridicat

de şvabii Johann şi Maria Bucher. 

Strănepotul Mariei Bucher, Johann Lauer (foto), locuia la anul

2009 în vechea casă părintească. 

„Valurile Du nă rii”, piesă care s-a bucurat de un succes e norm, fiind uneori a tribuită altor
compo zi tori, cum ar fi Jo hann Strauss-fiul. Val  sul com  pus la Ga laţi a fost inter pretat în pre    mieră
mondială la Ex po ziţia Univer sală de la Paris din anul 1889, în tr-un aran ja ment   sem  nat de
Emile Wald  teuf el, com po zitor alsacian de
origine evre iască. Com  po   zi to rul bănă ţean
Iosif (Iovan) Ivano vici trece la cele veşnice
la Bu cu reşti, la 28 sep tem  brie, anul 1902. 

Con form lui Io sif Singer, se  cretarul Co -
mu ni tăţii evre   ieşti din Lugoj, com po zi to  rul
Iosif Iva no  vici ar fi compus ce le brul vals
„Va lurile Du nă  rii" pen tru Sa ra Fried din
Lugoj (că       să     to rită Drei ch  lin  ger). Par   ti tura
cu sem  nă  tura lui Iosif Iovanovici s-ar afla
păs trată şi azi la sediul Comunităţii evre -
ieşti din Lugoj.

Biserica sârbă

„Mutarea moaştelor 

Sfântului Nicolae" 

(1823-1844).

Iconostasul 

(foto, jos)

a fost pictat 

de Nicola Alexici. 

Lăcaşul de cult este

monument istoric.

Dunărea la Galaţi

ECHIPA „PIZZERILOR”
La ieşirea din Becicherecu Mic, pe

drumul spre Sânnicolau Mare, călă-
torul poate vedea în stânga şoselei un
stadion de fotbal, mic, dar îngrijit. Este
terenul pe care joacă echipa de fotbal
Nuova Mama Mia, fondată în anul
2002 de Viorel Harşan din Ti mişoara,
pa tro nul pizzeriei „Mama Mia”. Culorile
obişnuite ale clubului sunt roşu-alb.  

În sezonul 2013-2014  echipa joacă
în Divizia C.  Are din 2013 cinci grupe
de copii (patru de băieţi, una de fete).
Echipa este sprijinită de primărie şi de
consiliul local din comună.  
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