
2015, un an mai bun 
pentru administraţia comunei

Iată că şi anul 2015 şi-a intrat în drep-
turi, aducându-ne, sperăm, mai 

multe lucruri bune decât anul care a 
trecut. Va fi un an neelectoral, spre de-
osebire de 2014, când am avut două 
rânduri de alegeri ce au influenţat 
toată viaţa socială. Cel mai mult ne 
dorim ca la început de an să putem 
munci în linişte pentru că, chiar dacă 
am făcut multe lucruri anul trecut, 
unele au fost amânate pentru 2015 
şi trebuie să recuperăm. Din lipsă de 
fonduri nu am reuşit să facem două 
lucruri pe care ni le-am propus, adică 

să amenajăm sonda cu apă termală şi 
să facem trotuare. Revenind la 2015 
vă pot preciza că problema apei este 
cea mai importantă pentru Primăria 
Beba Veche iar obiectivul nostru 
principal în acest an este să montăm 
şi să punem în funcţiune o staţie de 
tratare a apei. În plus, ne propunem 
să efectuăm şi lucrări edilitare şi să 
recuperăm ceea ce a rămas nefăcut 
de anul trecut. Mai vrem să reabilităm 
clădirea poştei, care necesită urgent 
reparaţii capitale, şi să amenajăm 
în interiorul ei un dispensar sanitar-

veterinar. Vom continua demersurile 
pentru asfaltarea porţiunii de drum 
Beba Veche – Kubekhaza pentru 
care sperăm la finanţarea şi în mod 
sigur, dacă politica europeană ne va 
fi favorabilă şi România va adera la 
spaţiul Schengen, atunci lucrurile 
vor decurge mult mai repede şi cu 
siguranţă vom putea circula mai re-
pede spre Ungaria. 
În numărul viitor al Curierului vom 
dezbate mai pe larg proiectele pe 
2015, odată cu formarea bugetului 
local.
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Problema apei din Beba Veche a 
mobilizat toate autorităţile

Problema apei cu arsen de la 
Beba Veche a stârnit deja multe 

controverse şi a ajuns, prin interme-
diul presei, la urechile întregii ţări. 
Autorităţile din Timiş s-au sesizat şi, 
alături de Primăria Beba Veche, caută 
soluţii pentru remedierea situaţiei. 

Garda de Mediu și Apele Române au 
început investigațiile pentru a afla 
sursa de poluare a apei și prima con-
cluzie este că nu exploatările petro-
liere din zonă sunt de vină. Totuşi, nu 
s-a putut determina care este sursa.

ANALIZELE FĂCUTE DE AQUATIM
Analizele apei potabile au fost făcute 
în laboratorul acreditat al societății 
de apă-canal ”Aquatim”, ce va prel-
ua în acest an reţeaua de apă din 
comuna Beba Veche. ”Au fost nişte 
analize interne făcute pentru noi le-
am transmis Primăriei Beba Veche la 
solicitarea lor. Rezultatele au indicat 
prezenţa arsenului în limite mai mari 
decât cele admise de lege. Dacă 
există arsen în mod constant acolo, fie 
trebuie îndepărtat, prin tratare, ceea 
ce implică costuri, fie trebuie apelat 
la alte surse de apă. Adică la apă de 
suprafaţă sau altă apă de adâncime, 
alte foraje, din alte zone”, spune Lore-
dana Leordean, purtătorul de cuvânt 
al Aquatim.

CÂND A APĂRUT ARSENUL ÎN 
APĂ?

În vara anului 2014 s-au făcut primele 
teste pe apa din comună după o 
metodologie modernă, capabilă să 
detecteze toate metalele din apă. 
Atunci s-a detectat şi s-a stabilit ofi-
cial că există arsen în apă, însă când 
a apărut problema, nimeni nu ştie cu 
exactitate. 

„Problema este că testele făcute 
până atunci erau conforme pentru 
că nu includeau testul pentru arsen. 
Testele se făceau pentru alte metale, 
nu pentru arsen. Aşa că nu ştim cu 
precizie dacă arsenul a apărut recent 
în apă sau dacă el există de mai de-
mult, dar nu a fost relevat pentru că 
nu am făcut testele potrivite”, explică 
primarul.

ARSENUL, PREZENT ÎN ZONA 
NOASTRĂ
Studiile efectuate asupra solului din 
Câmpia Panonică arată că în toată 
zona de sud a Ungariei, mergând 
până în pusta bănăţeană, există un 
conţinut ridicat de arsen în sol, însă 
vecinii noştri au cunoscut şi rezolvat 
problema încă de acum câteva dece-
nii. 

Un studiu realizat de Comisia 
Europeană în vestul României, estul 
Ungariei si sud-estul Slovaciei în anii 
2003 şi 2004 arată că expunerea timp 
de trei ani la o concentrație de patru 
ori mai mare decât norma maximă 
admisă de arsen în apa potabilă 
poate duce la diverse forme de can-
cer.

CARE SUNT SOLUŢIILE?
Specialiștii care au descoperit arsenul 
în apă recomandă să se facă investiţii 
în tratarea apei sau să se găsească 
alte surse de apă. Pentru a acoperi 
nevoile celor trei sate ar fi nevoie de 
trei dispozitive de filtrare a metalelor 
grele, însă unul singur costă aproxi-
mativ 100.000 de euro. Bugetul co-
munei este prea mic pentru a susține 
o astfel de investiție, așa că primăria a 
cerut sprijin financiar din partea Con-
siliului Județean Timiș.

MĂSURI DE URGENŢĂ ÎN 2015
„Acest lucru ne-a determinat să 
facem demersuri, încă de anul trecut, 
pentru găsirea unei soluţii de mon-
tare de staţii de tratare a apei în toate 
cele trei sale ale comunei. În acest 
sens lucrăm la întocmirea unui studiu 
de fezabilitate pentru a şti cu exacti-
tate ce tip de staţie avem nevoie şi 
dacă vor fi achiziţionate de noi sau de 
către viitorul operator de apă şi canal-
izare, Aquatim”, mai spune primarul 
care a făcut şi un apel la calm: „Cred 
că apa este aceeaşi pe care o bem 
din totdeauna, din forajele existente, 
dar acest lucru nu ne împiedică să 
depunem toate eforturile pentru a 
îmbunătăţi calitatea apei în cel mai 
scurt timp cu putinţă”.



Proiecte româno-maghiare 
pentru zona noastră 

Zona de vest a judeţului Timișul 
are nevoie de construirea unui 

pod peste râul Mureș pentru a facil-
ita traficul de mărfuri şi persoane pe 
relaţia România-Ungaria şi România 
- UE şi de un depozit de fructe şi leg-
ume. Aceasta este concluzia la care 
au ajuns autorităţile judeţene din 
România şi Ungaria, care s-au pus de 
acord să atragă bani europeni pentru 
proiecte menite să dezvolte zona de 
contact dintre cele două ţări. 

PODE PESTE MUREŞ ŞI DEPOZIT 
DE LEGUME ŞI FRUCTE LA BEBA 
VECHE
Banii vor veni cu ajutorul vecinilor de 
peste graniță, din Ungaria. Este vorba 
despre o sumă mare de bani care va 
putea fi accesată începând din 2015. 
  
Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Titu Bojin, spune că imediat 
după sărbătorile de iarnă urmează 
să negocieze un nou program trans-
frontalier cu Ungaria, mai exact cu 
județul Csongrad, cu care suntem 
înfrățiți. 

În cadrul acestui nou program vor 
putea fi accesate 24 de milioane de 
euro, bani cu care se va construi un 
pod peste Mureş, în zona Cenad, 
posibil aproape de Periam, la Igriș, 
dar și un centru de legume și fructe 
chiar în zona localității Beba Veche. 

Acestea două sunt proiecte mai vechi 
ale județului Timiș, împreună cu ve-
cinii maghiari, însă până acum nu au 
putut fi realizate din cauza lipsei ba-
nilor. 
  
”S-a închis programul transfrontalier, 
urmează să negociem altul care pre-
vede 24 milioane de euro. Noi fiind 
împreună cu Csongrad probabil că 
după sărbători vom semna lucrările 

care le vom realiză: centrul de fructe 
și pod peste Mureș la Cenad. Pentru ei 
este mai dificil să realizeze în oglindă 
proiecte pentru că au nevoie de mai 
multe aprobări”, a declarat Titu Bojin. 
  
Podul peste Mureș ar scurta consi-
derabil distanțele între zona vestică a 
județului Timiș și Ungaria și ar înlesni 
mai ales traficul de mărfuri. 

În ceea ce priveşte depozitul de leg-
ume şi fructe ar ajuta mult agricul-
torii din zona noastră şi ar duce la 
crearea de locuri de muncă. Primăria 
din Beba Veche a acordat întreaga 
disponibilitate pentru ca depozitul 
să fie amplasat pe teritoriul adminis-
trativ al comunei noastre.
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Bani de la Guvern 
pentru comuna 

noastră

Guvernul a aprobat sumele 
care vor fi acordate unităţilor 

administrativ-teritoriale pen-
tru echilibrarea bugetelor locale. 
Potrivit legii bugetului de stat 
pentru 2015, împărţirea acestor 
bani nu se mai face de către Con-
siliul Judeţean, cum se întâmpla 
până acum, ci de către Ministerul 
Finanţelor, potrivit unei formule 
de calcul care ţine cont de rangul 
localităţii şi de gradul de colect-
are a taxelor şi impozitelor în anul 
precedent. Formula este favorabilă 
comunelor mai sărace, care nu au 
surse de venituri consistente. Ast-
fel, prin Hotărârea de Guvern nr. 
14/2015, comuna Beba Veche a 
primit de la Guvern suma de 505 
mii lei din cota de impozit pe venit. 
„Pentru noi este o gură de oxigen 
pentru că noi nu avem posibilităţile 
pe care le au alte comune. Cu 
aceşti bani putem să ne gândim 
şi la investiţii în dezvoltare”, spune 
primarul Ioan Bohancanu.

ACTIV pe 
piaţa muncii

A fost lansat proiectul „ACTIV pe 
Piaţa Muncii” care oferă cursuri 

de formare profesională pentru 
șomeri, per-
soane fără 
ocupație și 
persoane in-
active. Ace-
stea vor fi 
organizate la 
universități 
de prestigiu 
din București, Iași, Timișoara și Târ-
gu Mureș. Cursurile sunt gratuite 
și în plus sunt acoperite cheltuie-
lile de cazare, masă și transport iar 
absolvenții primesc o subvenție 
în valoare de 600 de lei. Sunt 
oferite posibilităţi de pregătire 
profesională în următoarele do-
menii: grafician calculator (dtp), 
operator calculator electronic și 
rețele,operator procesare text, im-
agini, designer pagini web, opera-
tor introducere, validare și prelu-
crare date, specialist în domeniul 
proiectării asistate de calculator, 
administrator de rețea de calcu-
latoare. Înscrierile se fac pe site-ul 
proiectului www.specialistactiv.ro, 
începând cu luna ianuarie 2015. 
Pentru orice informaţii suplimen-
tare puteţi contacta reprezentan-
tul echipei de proiect – dl. Dorin 
Nita, la nr. tel. 0788.044.440. 
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Paşi prin istorie la  
Mănăstirea Morisena  

Aflată la distanţă mică de comuna 
noastră, Mănăstirea Morisena 

este una din aşezările monahale 
cu cea mai interesantă şi totodată 
zbuciumată istorie. Vizitatorul care 
păşeşte astăzi pragul mănăstirii de 
construcţie relativ recentă, n-ar ghici 
că originile acestei vetre monahale 
coboară până în îndepărtatul secol 
VIII, vremuri în care Banatul trecuse 
de sub stăpânirea Hanatului Avar 
în cea a Primului țarat Bulgar. Pe 
atunci, existau mai multe mănăstiri 
de rit bizantin, în cetății de la malul 
Mureșului, numită Morisena, care 
avea să devină în secolele IX-X, 
reședința căpeteniilor bănățene Glad 
și Ahtum.

Prima atestare a unui așezământ 
monahal aici, este anul 1002, când 
jupânul Ahtum, proaspăt botezat 
la Vidin după ritul bizantin, aduce 
cu sine în Banat, călugări și preoți 
ortodocși, aceștia punând ba-

zele primei mânăstiri cunoscute 
pe teritoriul țării noastre. Încă de 
la început, mănăstirea de la Mori-
sena, l-a avut ocrotitor și patron pe 
Înaintemergătorul și Botezătorul 
Domnului, Sf.Ioan. După cucerirea 
acestei părți a Banatului (1028), rege-
le maghiar Ștefan I, dăruiește această 
cetate și domeniul, generalului său 
victorios în luptele cu Ahtum, Hana-
din.

Când se produce marea Schismă, în 
1054, mănăstirea alege să rămână 
credincioasă patriarhiei constantin-
opolitane, adică bisericii ortodoxe, 
spre marea dezamăgire a călugărilor 
benedictini romano-catolici din zonă 
care se plâng de aceasta regelui 
maghiar. Acesta intervine și strămută 
călugării ortodocși la Oroslamos, în 
Banatul sârbesc, în timp ce Morisena 
devine o abație, reședință a primei 
episcopii romano-catolice întemei-
ate de către noii cuceritori. Astfel 

se manifestă și pe planul religios 
creșterea influenței maghiare în Ba-
nat în dauna influenței bulgare și bi-
zantine.

După un mileniu destul de zbuciu-
mat, mitropolitul Banatului, Nicolae 
Corneanu, binecuvântează în anul 
2003, reînființarea mănăstirii de la 
Cenad, marcând astfel vatra unde 
s-au înălțat primele rugăciuni în nu-
mele Domnului Iisus Hristos pe teri-
toriul țării noastre. S-a constatat și 
că prezența unui locaș monahal în 
această parte a eparhiei, ar contribui 
la revigorarea vieții bisericești.

La 24 iunie 2005, de Sf. Ioan 
Botezătorul, s-a târnosit biserica de 
către PS Episcop Vicar Lucian Mic. 
Tot atunci s-au binecuvântat corpul 
de clădire și paraclisul de vară, toate 
construite în plin câmp, pe un teren 
arabil altădată. 
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Fonduri euro-
pene prin Grupul de 

Acţiune Locală 
„Triplex Confinium”

Fermierii din comuna noastră 
care vor 

să obţină 
fonduri euro-
pene pentru 
d e z v o l t a r e 
se pot adresa grupului de Acţiune 
Locală „Triplex Confinium” din care 
face parte şi Beba Veche. Partene-
riatul public - privat GAL Triplex 
CONFINIUM si-a propus realiza-
rea unei strategii pentru a putea 
dezvolta teritoriul reprezentat, 
utilizând sprijinul acordat prin Pro-
gramul LEADER.Proiectele de dez-
voltare ce s-au realizat până acum 
în microregiunea GAL Triplex CON-
FINIUM, s-au elaborat plecând de 
la nevoile de dezvoltare locale, 
care au fost stabilite exclusiv de 
către autoritățile publice locale. 
Pentru acest an, primele măsuri 
din noul Program Național de Dez-
voltare Rurală (PNDR) se deschid 
în ultima săptămână din febru-
arie. Pentru mai multe informaţii 
contactaţi Asociația GAL Triplex 
CONFINIUM, Str. Calea lui Traian, 
nr 15A, Sânnicolau Mare, email: of-
fice@triplexconfinium.eu
telefon: +40 372707675, fax: +40 
372251594

Plata diferenţei de 
subvenţie la hectar

Agenția de Plăți și Intervenție pen-
tru Agricultură informează că, în-
cepând cu data de 21.01.2015, a 
demarat procedurile de efectuare 
a plății finale pentru Schema de 
Plata Unică pe Suprafață (SAPS) 
– Campania 2014.  Cuantumul 
SAPS care se va acorda fermier-
ilor în această perioadă este de 
70.38 euro/hectar, în completarea 
sumei de 69 euro/ha acordată 
deja la plată în avans. Precizăm că 
suma totală ce poate fi acordată 
de România pentru SAPS a fost 
stabilită prin Hotărârea de Guvern 
nr. 863/2014, la care s-a aplicat o 
reducere liniară, necesară pentru a 
asigura efectuarea plății pentru în-
treaga suprafață eligibilă solicitată 
la plată de către fermieri. 
diat următoare, urmând etapele 
procedurale impuse de preved-
erile regulamentelor comunitare 
în vigoare. Cursul de schimb uti-
lizat la efectuarea plăților este de 
4,4102 lei pentru un euro, stabilit 
de către Banca Centrală Europeană 
în data de 30 septembrie 2014.

Ştiri agricole
BANI MAI MULŢI PENTRU TINERII 
FERMIERI
Ministerul Agriculturii ar putea lan-
sa, la finalul lunii februarie, primele 
măsuri pe noul PNDR. Prioritare 
vor fi instalarea tinerilor fermieri 
și investițiile în ferme. Sesiunea 
de depuneri va fi permanentă, iar 
selecția se va face în fiecare lună 
sau trimestru, în funcție de afluxul 
de proiecte. Pentru tinerii fermieri, 
PNDR 2014-2010 aduce noutăți 
față de vechiul program. Prima este 
aceea că valoarea finanțării ajunge 
până la 50.000 de euro.  Plata se va 
acorda în două tranșe. Una de 80% 
ca avans și una de 20% după trei ani 
sau cinci ani, în funcție de tipul de 
cultură.

PÂNĂ LA 90% FINANȚARE PEN-
TRU INVESTIȚII ÎN FERME PRIN 
NOUL PNDR
Ministerul anunțat că, în această 
primăvară, va fi deschisă submăsura 
de investiții în ferme, care face parte 
din măsura de active fizice a nou-
lui PNDR. Principala noutate este 

că finanțarea se poate duce până la 
90%.

APIA NU MAI GARANTEAZĂ 
CREDITELE FERMIERILOR CU 50% 
DIN VALOAREA SUBVENȚIEI
Fermierii care au depus angaja-
mente pe măsura 215 plăți pentru 
bunăstarea animalelor beneficiază 
de o adeverință eliberată de APIA 
prin care li se garantează un pro-
cent din valoarea înscrisă în cererea 
inițială. Anul trecut statul garanta 
50%, însă anul acesta procentul a 
scăzut la 30%.

GUVERNUL SPRIJINĂ 
PRODUCĂTORII ECOLOGICI CU ȘI 
MAI MULȚI BANI
Întrucât tot mai mulţi consumatori  
sunt interesaţi  de produsele eco-
logice în ciuda preţului lor „piperat”, 
autorităţile au decis să sprijine mai 
mult producătprii ecologici. Astfel, 
plăţile făcute prin APIA  pentru 
culturile ecologice sunt: 500 euro/
ha/an pentru legume, 620 euro/
ha/an pentru livezi, 530 euro/ha/

an pentru vii, în timp ce pentru un 
hectar cultivat cu plante aromatice 
sau medicinale subvenţia este de 
365 euro pe an. Potrivit Ministerului 
Agriculturii, aproape 200 de mil-
ioane de euro merg în noul PNDR 
către agricultura ecologică.

CREŞTE SUBVENŢIA PENTRU 
CULTURILE DE SOIA
Cultivarea de soia convenţională 
este încurajată printr-o subvenție 
suplimentară de aproximativ 325 de 
euro pe hectar. În noul PNDR este 
prevăzut ca acest sprijin cuplat să 
crească cu câte 10 euro pe an, astfel 
încât în 2020 să fie de 375 de euro/
ha.



Recomandări pentru prevenirea 
situaţiilor de urgenţă în sezonul rece

Având în vedere condiţiile me-
teorologice specifice sezonului 

rece caracterizate prin temperaturi 
scăzute si/sau ninsori abundente, 
care pot genera situaţii de urgenţă, 
ISU Banat vă prezintă principalele 
măsuri preventive şi reguli de com-
portare pe perioada sezonului rece:

• Verificaţi sobele, centralele termice 
si coșurile de evacuare a fumului 
si gazelor fierbinţi, pentru a pre-
veni eventualele incidente cauzate 
de defecţiuni tehnice şi evitarea 
inhalării de fum şi gaze toxice;
• Utilizaţi mijloacele de încălzire fără 
defecţiuni sau improvizaţii pentru 
încălzirea locuinţelor;
• Nu suprasolicitaţi instalaţia electrică 
din locuinţa dumneavoastră sau de 
la locul de munca;
• Economisiţi combustibilul pen-
tru încălzit, daca este necesar, 
menţinând temperatura mai redu-
sa decât în mod normal; închideţi 

temporar alimentarea cu căldură 
în anumite camere din locuinţa 
dumneavoastră;
• Amplasaţi mijloacele de încălzire 
departe de materialele combusti-
bile;
• Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi deasu-
pra trotuarelor pietonale;
• Daca vă deplasaţi cu autoturis-
mul propriu, asiguraţi-vă că aveţi 
cu dumneavoastră paturi, băuturi 
fierbinţi, pentru situaţiile în care 
dumneavoastră ori altă persoană se 
află în dificultate;
• Mâncaţi regulat si consumaţi li-
chide, evitând excesul de cofeină ori 
alcool;
• Evitaţi, pe cât posibil, extenuarea; 
efortul fizic în condiţii de frig vă 
poate cauza grave probleme de 
sănătate;
• Mișcați-vă pentru a vă păstra 
căldura corporala;
• Protejaţi de ger persoanele în 
vârstă, copiii, femeile gravide şi pe 

cei cu probleme de sănătate din an-
turajul dumneavoastră;
• Atenţionaţi autoritățile locale cu 
privire la persoanele fără adăpost pe 
care le
întâlniţi sau despre care aveţi 
cunoștință;
• Încercaţi sa asiguraţi animalelor de 
companie un culcuș cald;
• Urmăriți cu atenţie, la posturile 
radio/tv, buletinele meteorologice 
şi recomandările transmise de 
autoritățile centrale şi locale.
De asemenea, rugăm cetățenii sa 
anunţe, de îndată, orice situaţie de 
urgenţă, apelând în cel mai scurt 
timp numărul unic pentru apeluri de 
urgenţă – 112.
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În orice împrejurare te-ai afla, 
de bucurie, de întristare, lipsă ori 
bunăstare, înalţă gândul smerit 
şi inima curată către Dumnezeu, 
aducându-I laudă, mulţumire ori 
cerere, şi El, Care ascultă chemările 
sincere şi curate, nu te va trece cu 
vederea.
Doamne, Iisuse 
H r i s t o a s e , 
D u m n e z e u l 
nostru, Dumn-
ezeule a toată 
milostivirea şi 
îndurarea, Care 
ai nemăsurată 
milă, nespusă 
şi neajunsă iubire de oameni, 
căzând acum către a Ta slavă, 
cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie 
mulţumire pentru binefacer-
ile de care m-ai învrednicit pe 
mine nevrednicul robul Tău. Te 
slăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe 
un Domn, Stăpân şi Făcător de 
bine. Şi iarăşi căzând înaintea Ta, 
îţi mulţumesc şi cu smerenie mă 
rog nemăsuratei şi negrăitei Tale 
milostiviri, ca şi de acum înainte 
să-mi dăruieşti faceri de bine, ca 
să sporesc în dragostea de Tine şi 
de aproapele meu. lzbăveşte-mă 
de tot răul şi necazul. Dăruieşte-
mi linişte şi mă învredniceşte ca în 
toate zilele vieţii mele totdeauna 
mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc 
şi să cânt cele preabune Tatălui 
şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.

Rugăciune de mulţumire

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 
Februarie

• 2 L Întâmpinarea Domnului
• 10 M Sf. Haralambie
• 24 M Întâia şi a doua aflare a 
capului Sf. Ioan Botezătorul

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Februarie  - Făurar
• 2 L Întâmpinarea Domnului
• 14 S SS Ciril şi Metodiu
• 18 M Miercurea Cenuşii

Mutarea munţilor 
Poveşti adevărate, poveşti cu tâlc

În munţii Anzi existau două triburi 
războinice, unul care trăia la po-

alele munţilor, iar celălalt care trăia 
la mare altitudine. Într-o zi, munte-
nii i-au invadat pe cei de la şes, iar ca 
tribut, au răpit un copil pe care l-au 
dus cu ei în munţi.

Oamenii de la şes nu ştiau cum 
să urce pe cărările abrupte ale 
munţilor, pe care nu le cunoşteau, 
aşa că nu ştiau cum să dea de urma 
muntenilor. Totuşi, ei şi-au trimis în 
munţi cei mai buni războinici pentru 
a-l readuce acasă pe copil.

Războinicii au încercat diferite me-
tode de căţărare şi diferite cărări, 

dar după câteva zile de efort nu 
reuşiseră să urce pe munte decât o 
sută de metri.

Simţindu-ne neputincioşi şi 
neajutoraţi, oamenii de la şes au de-
cis că luptă pentru o cauză pierdută 
şi s-au pregătit să se întoarcă la 

casele lor. În timp ce îşi pregăteau 
coborârea, ei au văzut-o pe mama 
copilului, care se îndrepta către ei. 
Aceasta nu venea de jos, ci de sus, 
deşi ei nu găsiseră nicio modalitate 
de a urca muntele.

Când femeia s-a apropiat, ei au ob-
servat că îşi ţine în braţe copilul. 
Cum era posibil? Un bărbat a salu-
tat-o şi i-a spus:
– Noi nu am reuşit să urcăm mun-
tele. Cum a fost posibil să faci ceea 
ce noi, cei mai puternici bărbaţi din 
sat, nu am reuşit?
Femeia a ridicat din umeri şi le-a 
răspuns:
– Păi, nu era copilul vostru!

Căsătorii 
-

Majorat 
-

Naşteri 
- 

Fotografia lunii: răsărit de soare în pustă
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