
Bugetul pe 2015 a fost adoptat. Principalele 
investiţii publice la Beba Veche în acest an

Consiliul Local Beba Veche a apro-
bat bugetul comunei pe 2015, docu-
mentul în baza căruia administraţia 
locală funcţionează  şi îşi desfăşoară 
activitatea pe parcursul întregului 
an. Din fericire bugetul pe acest an 
nu a scăzut, fiind aproape identic cu 
cel de anul trecut, asta în condiţiile în 
care comuna noastră a primit, totuşi, 
o sumă substanţială de la Guvern 
pentru a echilibra conturile publice. 

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare 
an, vă prezentăm în mod sintetic 
cum arată bugetul (vezi graficul), 
de unde se strâng banii şi care sunt 
categoriile mari de cheltuieli.  Însă 
partea cea mai aşteptată de către 
cetăţeni este legată de investiţiile 
care se vor desfăşura şi planurile 
pe care administraţia le are pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai din 
comună. 

Starea bugetului permite 
administrației locale să înceapă 
munca de îndată şi să reia proiectele 
care nu au fost realizate în 2014 din 
cauza lipsei banilor. Aceste proiecte 
începute sunt prioritare, ele fiind 

obligatoriu de continuat şi finalizat. 
În continuare vă prezentăm proiect-
ele de investiţii stabilite de Primărie 
împreună cu Consiliul Local pentru 
anul 2015 precum şi sumele alocate 
în acest scop.

SOLUŢIE PENTRU PROBLEMA APEI
O sumă importantă – 160.000 lei - a 
fost alocată pentru rezolvarea prob-
lemei apei potabile din comuna 

noastră. Mai precis, de aceşti bani 
vor fi făcute studiile de fezabilitate 
pentru trei staţii de epurare aferente 
celor trei sate ale comunei. Trebuie să 
subliniem că aceste studii sunt abso-
lut necesare pentru a putea construi 
cele trei staţii de epurare şi că fără 
ele nu pot fi accesaţi bani din fonduri 
guvernamentale sau judeţene, au-
toritatea locală având, conform legii, 
obligaţia să suporte cheltuielile cu 
proiectarea.

Efectuarea studiilor se face pe re-
pede-înainte cu scopul declarat de 
a urgenta pe cât posibil rezolvarea 
problemei apei de la Beba Veche. 
Odată finalizate, planurile vor fi trim-

ise la Bucureşti de unde avem promi-
siunea că vor fi primiţi banii necesari. 
Este vorba de 300.000 de euro pe 
care Guvernul şi Consiliul Judeţean 
Timiş au i-au promis pentru a pune 
capăt situaţiei de la Beba Veche de-
spre care a auzit o ţară întreagă.

Mai trebuie spus că cele trei staţii de 
epurare ce vor fi ridicate pe lângă 
gospodăriile de apă din Beba Veche, 
Cherestur şi Pordeanu vor fi dotate 
cu cele mai moderne sisteme de fil-
trare capabile să scoată arsenul din 
apă, precum şi celelalte elemente 
negative, astfel încât, odată puse în 
funcţiune, apa să fie de cea mai bună 
calitate. Putem spune că avem toate 
premisele ca în acest an să avem staţii 
de filtrare a apei, chiar dacă termenul 
de punere în funcţiune potrivit direc-
tivelor europene este anul 2020. Cât 
de repede se va întâmpla acest lucru, 
depinde de procedurile de achiziţii 
publice şi licitaţiile ce trebuie organi-
zate potrivit legii.

RENOVĂRI LA PRIMĂRIE
De asemenea, din totalul de 757.000 
lei alocaţi pentru dezvoltare, 65.000 
lei au fost alocaţi pentru terminarea 
modernizării şi eficientizării energet-
ice a clădirii primăriei. Practic, trei 
încăperi sunt izolate, două birouri 
şi sala de aşteptare pentru cetăţeni. 
Prin această lucrare se urmăreşte o 

mai bună deservire a populaţiei. În 
special casieria nu va mai fi cu acces 
din holul primăriei ca până acum ci 
înăuntru, astfel încât cetăţeanul care 
va veni să facă o plată va intra în sala 
de aşteptare, frumos amenajată şi 
încălzită. Biroul de taxe şi impozite 
şi casieria vor fi lipite, fiind astfel mai 
bine deserviţi, în condiţii mai bune. 

Lucrările au început deja şi se 
desfăşoară în ritm alert şi ca de obi-
cei, echipa de muncitori a primăriei 
condusă de domnul Marton Tifan 
face o treabă excelentă şi repede 
şi cu costuri mici. Se schimbă uşile, 
geamurile şi se izolează pereţii, cu 
scopul de a avea un consum mai 
mic de lemne, asta după ce s-a con-
statat că în încăperile deja moderni-
zate consumul de lemne a scăzut la 
o treime, este mai cald şi nu trebuie 
permanent să stea cineva să aibă 
grijă de foc. „Am mers treptat pe 
modernizarea primăriei, nu am vrut 
să băgăm toţi banii deodată pen-
tru că sunt multe alte probleme în 
comună care sunt mai urgente. Însă 
an de an am făcut câte ceva şi cred 
că se vede diferenţa. În următorii ani, 
după ce terminăm de modernizat 
toate încăperile, vreau să punem şi 
încălzite centralizată şi atunci con-
sumul de combustibil iarna va fi şi 
mai mic”, a explicat domnul primar.

(continuarea în pagina 2)
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“Primăvara este anotimpul renașterii , 
al învierii la viață!”

 Tuturor doamnelor şi domnişoarelor 
vă dorim sa aveți o primăvara minunată, 

plină de dragoste şi realizări! 
Primăria şi Consiliul Local Beba Veche



Principalele investiţii publice 
în 2015 

(continuarea din pag.1)

REALIZAREA DE TROTUARE
O altă investiţie ce va fi făcută în acest 
an sunt trotuarele, atât în Beba Veche 
cât şi în Cherestur. Este adevărat că 
anul trecut s-a renunţat la acestea din 
lipsă de fonduri însă în acest an vor fi 
făcute. Zonele alese pentru realiza-
rea lor sunt cele mai puţin favorizate 
întrucât în centrul localităţii – atât la 
Beba cât şi la Cherestur – reţeaua de 
trotuare chiar dacă nu este nouă este 
funcţională  aşa că va fi înlocuită în 
etapa a II-a. 

MODERNIZAREA CLĂDIRII POŞTEI
În 2015 Primăria şi-a propus să mod-
ernizeze clădirea poştei unde va 
fi amenajat pe lângă oficiul poştal 
modern şi un dispensar sanitar-vet-
erinar şi o bibliotecă şcolară.

ILUMINATUL PUBLIC
170.000 lei au fost alocaţi pentru lu-
crarea de schimbare a iluminatului 
public , lucrare care a fost finalizată 
la sfârşitul anului 2014 şi care a în-
ceput să-şi arate eficienţa prin reduc-
erea drastică a  consumului de curent 

electric de la 12.000 kW/lună la nu-
mai 3.500 kW/lună.

AMENAJAREA SONDEI
Chiar dacă s-a aflat pe lista de 
investiţii a Primăriei şi în anii care 
au trecut, spaţiul de la sondă a fost 
amânat. Anul acesta se speră că va fi 
amenajat.

TEREN DE FOTBAL LA CHERESTUR
În ceea ce priveşte domeniul sportu-
lui, la Cherestur este în plan realiza-
rea terenului de fotbal ce va fi dat în 
funcţiune până la sfârşitul anului.

VESTE BUNĂ: VOR FI ASFALTAŢI 4 
KM DE DRUMURI!
Nu în ultimul rând, trebuie să vor-

bim şi despre drumurile comu-
nei care sunt în topul priorităţilor 
administraţiei. Nu am vorbit despre 
ele în cadrul bugetului local pen-
tru că la acest capitol avem o veste 
foarte bună din partea Consiliului 
Judeţean Timiş. În urma demersuri-
lor făcute de primarul comunei, în 
bugetul judeţean au fost prevăzuţi 
bani pentru modernizarea a 4,2 km 
de drumuri în comuna noastră. Ast-
fel, în 2015 sunt prevăzuţi a fi asfaltaţi 
3 km de drum în Beba Veche şi 1,2 km 
în Cherestur. De asemenea, consilierii 
judeţeni au fost de acord să aloce 
bani şi pentru refacerea porţiunii de 
drum judeţean dintre Cherestur şi 
Beba Veche, practic, ultimul tronson 
rămas de făcut.
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Concurs pentru 
ocuparea unei funcţii 

în Primăria Beba 
Veche

Primăria Comunei Beba Veche 
organizează concurs pentru 

ocuparea funcţiei contractuale 
de Inspector, Clasa I, Principal 
(compartiment Achiziţii Pub-
lice). Concursul se organizează la 
sediul Primăriei din Beba Veche 
nr. 291, în data de 17.03.2015, ora 
10.00 proba scrisă şi în data de 
18.03.2015, ora 10.00, interviul.
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune pana in data de 
16.03.2015, la sediul Primăriei 
Beba Veche.
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art. 6 din Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

A) Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 6 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare.
B) Condiţii specifice:
• Studii superioare universitare ju-
ridice de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă;
• 10 ani vechime în specialitate;
• Cunoştinţe de operare pe calcula-
tor: Windows, Microsoft Office.
C) Dosarul va conține obligatoriu:
• cerere de înscriere la concurs;
• copia actului de identitate sau 
orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să at-
este nivelul studiilor şi ale altor 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări, copiile documentelor 
care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice;
• copia carnetului de muncă, 
conformă cu originalul, sau, după 
caz, o adeverință care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/
sau în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar sau o declarație 
pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru 
care candidează;
• adeverință medicală care 
să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare conform model 
aprobat;
• curriculum vitae;
• alte documente relevante pentru 
desfășurarea concursului.
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei Beba 
Veche, telefon: 0256/385501.

Aşa se întâmplă când cei responsabili 
nu îşi fac treaba...

Precipitaţiile abundente căzute 
la sfârşitul anului 2014 au fost 

un adevărat record pentru zona 
noastră. Practic, de 30 de ani nu s-a 
mai înregistrat o asemenea can-
titate de apă în sol cum s-a înreg-
istrat în această perioadă. Numai 
anul trecut, au căzut în total 1.156 
litri/m2 de precipitaţii faţă de media 
anuală de 300-500 litri/mp. 

Precipitaţiile au continuat şi la în-
ceput de 2015 şi mai mult, topirea 
zăpezilor a dus la o creştere a deb-
itului apelor preluate de sistemele 
de canalizare. Deşi funcţionau la 
capacitate maximă, nu păreau să 
existe riscuri de inundaţii însă a avut 
loc un fapt neplăcut, acelaşi care s-a 
petrecut şi în primăvara anului 2012. 

Responsabilii de sistemul de ca-
nalizare a apelor pluviale nu şi-au 
făcut datoria şi pe lângă faptul că 
nu au respectat menţinerea cotelor 
de avarie au fost părtaşi la un fapt 
păgubitor pentru agricultorii din 
Cherestur, Pordeanu şi Cheglevici. 
În mod intenţionat ai au lăsat vanele 
deschise la staţia de pompare a apei 
„Malul Stâng” de la Cheglevici, deşi 

exista o diferenţă mare de nivel în-
tre canalul mare şi canalele mici. 

Astfel s-a produs o scurgere masivă 
de apă în canalele de desecare care 
s-au umplut până la refuz apoi au 
refulat. Apa a intrat peste culturile 
de grâu şi orz ale oamenilor. Nu 
s-au oprit până când, văzând că fer-
mierii din zonă s-au mobilizat şi se 
pregăteau de proteste au astupat 
valvele şi au început să pompeze 

apa spre Mureş, asta după ce tot ei 
au creat toată această situaţie.

Toate aceste lucruri i-au pus în 
alertă pe fermieri şi di nou se pune 
întrebarea ce se va întâmpla pe vii-
tor cu aceste staţii de pompare a 
apelor când instituţia care trebuie 
să le gestioneze este incapabilă…şi 
nu datorită pregătirii profesionale ci 
datorită lipsei de fonduri pe care o 
motivează starea de fapt.



Ediţie jubiliară a  balului de Farşang 
organizat de Asociaţia fermierilor 

din Cherestur  
Anul acesta membrii asociaţiei 

au reuşit să organizeze al X –lea 
bal de Farşang, întrucât ei consideră 
că oamenii au nevoie să părăsească 
banalitatea zilelor obişnuite, să se 
simtă bine, să se întâlnească cu se-
menii şi nu în ultimul rând să se 
reîmprospăteze prin intermediul mu-
zicii şi al dansului.

Farşangul este cuprins între 6 ianuar-
ie – Bobotează şi Miercurea Cenuşie, 
în popor caracteristicile acestei 
perioade sunt: muzica, dansul, mân-
carea abundentă, distracţia, trans-
formarea. În întreaga lume sunt or-
ganizate diverse evenimente tipice 
bunei dispoziţii, cele mai renumite 
sunt Carnavalul de la Rio şi Veneţia. 
Participanţii se metamorfozează şi se 
ascund în pielea altor personaje, unii 
alocă sume enorme pentru măştile 
purtate cu ocazia carnavalului.

Cu toate că numărul participanţilor 
nu a bătut recordul, cu toate că vre-
mea era răcoroasă, aproximativ 100 
de suflete au dansat până dimineaţa 
pe melodiile minunate ale formaţiei 
4+2 ASZINKRON. 

Graţie generozităţii participanţilor, 
organizatorii au reuşit să vândă peste 
500 de tombole, acesta se datorează 
şi faptului că o sumedenie de premii 
grozave le-au zâmbit oamenilor, prin-
tre care s-au găsit şi premii autentice 
produse de fermieri, spre exemplu: 
miere, ceapă, arpagic, pălincă, dar şi 
multe alte premii dăruite de membrii 
asociaţiei. Au existat 3 premii mari: 
un cuptor cu microunde, un mixer, 
un uscător de păr şi un extra premiu 

aniversar un porc vietnamez crescut 
de fermieri.La faţa locului se puteau 
găsi diverse bunătăţi asigurate de 
soţii Fülöp şi crenvurşti tradiţionali.

Mulţumiri Clubului Femeilor din 
Cherestur, deoarece femeile ne sur-
prind anual cu decoraţiuni din ce 
în ce mai ingenioase. De asemenea 
mulţumiri Primăriei locale care ne 
asigură în fiecare an locaţia pentru 
acest eveniment.

Nu în ultimul rând, mii de mulţumiri 
băieţilor care organizează cu multă 
perseverenţă balul de 10 ani cu 
scopul ca toţi participanţii să se 
simtă excelent. Anual se poate re-
marca voinţa lor de a înfăptui ceva 

spre binele comunităţii, de a înve-
seli participanţii, renunţând astfel 
la propriile afaceri. Băieţii depun 
foarte mult efort în pregătirea balu-
lui în ciuda faptului că nu e uşor să 
organizezi un asemenea eveniment, 
deoarece omul contemporan tinde 
să observe doar lucrurile negative şi 
nu apreciază străduinţa, dragostea 
acelor persoane care doresc într-
adevăr să desprindă oamenii din 
monotonia în care trăiesc. Băieţii nu 
uită niciodată că omul are nevoie de 
distracţie, de dans, de comunicare, 
de zâmbet, de căldură  în zilele ger-
oase de iarnă. 

Felicitări! Mult succes în viitor!
Silvia Barath
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Cursuri de 
pregătire pentru 

asistenţi maternali
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Timiş 
(D.G.A.S.P.C.) va organiza, în acest 
an, un nou curs de formare a 
asistenţilor maternali profesionişti. 

Asistentul maternal profesionist 
este persoana fizică, atestată în 
condiţiile legii, care asigură, prin 
activitatea pe care o desfăşoară la 
domiciliul său, creşterea, îngrijirea 
şi educarea, necesare dezvoltării 
armonioase a copiilor pe care 
îi primeşte în plasament sau în 
încredinţare.

Persoanele interesate sunt 
aşteptate pentru a depune o cere-
re de evaluare la Registratura de 
la sediul D.G.A.S.P.C. Timiş, str. P-ţa 
Regina Maria, nr. 3, Timişoara. 

La cererea de evaluare vor fi ane-
xate:
• curriculum vitae al solicitantului;
• descrierea motivului pentru care 
doreşte să devină asistent mater-
nal profesionist;
• copii legalizate de pe actele de 
stare civilă şi de pe actele de studii 
ale solicitantului;
• o scurtă prezentare a persoanelor 
cu care locuieşte solicitantul;
• certificate medicale, care să prez-
inte o evaluare completă a stării de 
sănătate a solicitantului şi a per-
soanelor cu care acesta locuieşte;
• certificate de cazier judiciar ale 
solicitantului şi ale persoanelor cu 
care acesta locuieşte;
• un document care să ateste drep-
tul de folosinţă al solicitantului 
asupra locuinţei, respectiv copie 
legalizată de pe titlul de propri-
etate sau de pe contractul de 
închiriere.

Mai multe informaţii privind or-
ganizarea acestui curs, precum 
şi formularele de înscriere, pot fi 
obţinute de la Serviciile de Man-
agement de Caz Zona I şi Zona II 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiş, tel-
efon 0256 – 490281 sau 0256 – 
494030, interioare 111 şi 180.

Ştiri pe scurt
AQUATIM PREIA SISTEMUL DE 
ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANA
LIZARE AL COMUNEI
Ca urmare a includerii comunei 
Beba Veche în Asociaţia de Dezvol-
tare Apă-Canal Timiş şi aprobării 
contractului de delegare a gestiu-
nii serviciului public de alimentare 
cu apă şi canalizare încheiat între 
Asociaţie şi Aquatim, s-a început co-
municarea bunurilor şi inventarului 
public aferent sistemului de apă şi 
canalizare din Beba Veche şi satele 
aparţinătoare către Aquatim.
În cursul acestui an operatul va înce-
pe să funcţioneze şi la Beba Veche. 

Cu mici excepţii aproape toate co-
munele şi oraşele din Timiş s-au aliat 
în această asociaţie pentru a atrage 

fonduri europene pentru dezvoltar-
ea apei şi canalizării. Potrivit direc-
tivelor europene, toate localităţile 
vor trebui să aibă canalizare şi apă 
până în 2020.  

CARNETE DE PRODUCĂTOR
În luna noiembrie a anului trecut a 
apărut Legea 145/2014 privind sta-
bilirea unor masuri de reglementare 
a  pieței produselor din sectorul ag-
ricol. ”Legea piețelor”, așa cum mai 
este cunoscută, a fost promulgată în 
scopul eliminării intermediarilor din 
piețele agroalimentare. 

Practic, principala noutate a aces-
tui act normativ este că se schimbă 
certificatele de producători cu ates-
tate de producători, în urma unor 

verificări și cu avizul asociațiilor de 
profil. Atestatul de producător se 
eliberează de către primărie în ter-
men de cinci zile lucrătoare de la 
data solicitării, cu avizul Asociației 
crescătorilor de albine Timiș (ACA) 
pentru produsele din sectorul api-
col. Pentru produsele din sectorul 
agricol emiterea  avizelor se va  face 
de către reprezentanții Camerei agri-
cole Timiș. Așadar, carnetul de com-
ercializare se eliberează de primărie 
în termen de cinci zile lucrătoare de 
la data solicitarii, după verificarea 
existentei atestatului precum si veri-
ficarea faptică, în teren, a existenţei 
produsului, respectiv produselor 
destinate comercializării. Relații su-
plimentare se pot afla de la Biroul 
agricol din cadrul Primăriei.



Înscrierile în clasa pregătitoare
Înscrierea copiilor în învățământul 

primar pentru anul școlar 2015-
2016 se realizează conform “Calen-
darului și a Metodologiei de înscri-
erea copiilor în învățământul primar 
pentru anul școlar 2015-2016” apro-
bate prin Ordinul nr. 3171 din 
05.02.2015. În anul școlar 2015- 2016 
va funcționa câte o clasă pregătitoare 
la școlile din comună. Evaluarea 
psihosomatică, în vederea înscrierii 
copiilor în Clasa Pregătitoare / Clasa 
I pentru anul școlar 2015-2016, se 
realizează în perioada 17.02.2015-
11.03.2015.

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA 
PREGĂTITOARE ?
• Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani 
pâna la 31 august 2015, inclusiv.
• La solicitarea părinților, copiii care 
împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 
1 septembrie - 31 decembrie 2015, 
inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării 
psihosomatice atestă pregatirea 
pentru parcurgerea cu succes a cla-
sei pregatitoare.

CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?
• Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani 
pâna la data de 31 august 2015, in-
clusiv, și care nu au parcurs, anterior, 
clasa pregatitoare, pot fi înscrisi, la 
cerere, în clasa I.
• La solicitarea părinților, copiii care 
împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 
1 septembrie - 31 decembrie 2015, 
inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării 
psihosomatice atestă pregatirea 
pentru parcurgerea cu succes a cla-
sei I.
• Înscrierea se poate face în clasele 
I deja existente, pe locurile disponi-
bile.

CE ACTE SUNT NECESARE PEN
TRU ÎNSCRIERE ?
• Cerere-tip de înscriere

• Copie și original după actul de iden-
titate al părintelui/tutorelui legal
• Copie și original al certificatului de 
naștere al copilului
• Documentul care atestă dezvoltar-
ea psihosomatică corespunzătoare 
pentru parcurgerea clasei pregati-
toare/clasei I (acolo unde este cazul).
• Alte documente care sa ateste 
îndeplinirea criteriilor generale si/
sau specifice (acolo
unde este cazul).

CALENDARUL DE ÎNSCRIERE
• Înscrierile vor avea loc în două 
etape. La etapa a doua participă 
doar cei care nu au fost cuprinși într-
o unitate de învațământ, după prima 
etapă
- Prima etapă are loc între 23 feb-
ruarie - 3 martie. Între 20-21 martie 
are loc afișarea în unitatile de în-
vatamânt și pe site-urile inspector-
arelor școlare a listei copiilor înscriși, 
dupa prima etapă
- A doua etapa: 24 martie - 3 aprilie
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P r e a s f â n t ă 
Stăpână de 
D u m n e z e u 
N ă s c ă t o a r e 
spre tine îmi 
îndrept gândul, 
inima și toate 
simțurile și te 
rog cu lacrimi: 
Până când Măicuță a milostivirii 
va fi această durere necontenită 
pe pământ? Până când vrăjmașii 
nevăzuți ai neamului omenesc 
vor da lovituri atât de puternice 
bieților oameni? Ridică-te Stăpână 
Atotbună și zdrobește pe vrăjmașii 
noștri și ai Fiului tău iubit Isus 
Hristos îngrozindu-i cu nebiruita-
ți sfințenie îndreptându-ne pe 
cărările mântuirii,ca să dăm mereu 
mărire lui Dumnezeu. Roagă-te 
Fecioară pentru Sfânta Biserică, 
pentru propovăduirea evang-
heliei pe întreg pământul, pentru 
poporul acesta, conducătorii lui, 
rudele mele, pentru văduve, pen-
tru orfani, bogați, săraci, necăjiți, 
bolnavi, pentru cei prigoniți, pen-
tru credință, pentru cei răposați. 
Ajută-ne să ne pocăim toți oame-
nii de păcatele noastre, să iubim 
Biserica, să ne spovedim adesea, 
să renunțăm la păcate, vicii și 
necredință. Slavă Tatălui și Fiului 
și Sfântului Duh în vecii vecilor. 
Amin. 

Rugăciune către Preasfânta 
Fecioară Maria

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Martie
• 9 L 40 de mucenici
• 25 M Buna Vestire

 Sărbători religioase 
romano-catolice 
Martie  - Mărţişor

• 19 J Sf. Iosif
• 25 M Buna Vestire
• 29 D Duminica Floriilor

Lacrimile unei mame 
Poveşti adevărate, poveşti cu tâlc

Într-o zi, o mamă a primit o scrisoare 
din partea unei rude. După ce a 

citit-o, a rămas mult pe gânduri. În 
cele din urmă, a chemat-o pe fiica sa 
Ofelia, în vârstă de 15 ani, și i-a spus: 
- Draga mea, mătușa ta, care știi că 
este în vârstă și tare bogată, mi-a 
scris că ar vrea să te înfieze. M-a 
asigurat că la ea vei găsi, tot ce te-ar 
putea face fericită, și orice dorință a 
inimii tale, ți-ar fi pe loc îndeplinită. 
Pentru o clipă, Ofelia, visă cu ochii 
deschiși, la rochii și toalete scumpe, 
la călătorii în străinătate, la petreceri 
strălucitoare și la alte lucruri pe care 
i le-ar fi putut aduce această împre-
jurare. 
 Mama sa i-a zis: 

- Bineînțeles acest lucru nu se poate 
împlini fără consimțământul tău. Cu 
toate că îți sunt mamă, m-aș simți 
vinovată dacă, ținându-te lângă 
mine, aș sta în calea fericirii tale. 
Pe când rostea aceste cuvinte, lac-
rimile șiroiau pe obrajii mamei, și 
vocea-i tremura... Ofelia văzându-și 
mama atât de tristă, a început și ea 

să plângă. 
- Buna și scumpa mea mamă! 
strigă ea, cazându-i la picioare și 
îmbrățișând-o. Nu duce nici o grijă, 
pentru că eu nu-mi pot afla fericirea 
părăsindu-te pe tine... Lacrimile tale 
mă încredințează îndeajuns, că am 
în inima ta o comoară de bunătate 
și iubire, pe care toate avuțiile din 
lume nu le-ar putea înlocui. Îi voi 
scrie de îndată mătușii, că-i sunt 
recunoscătoare pentru bunăvoința 
ce mi-a arătat-o, dar că eu nu-mi voi 
părăsi părinții. 

Când o fericire îndepărtată îți 
va străluci înainte, de lacrimile 
părinților tăi să îți aduci aminte...

Căsătorii 
Căpăț Constantin-Cristian cu 

Handro Larisa-Mădălina

Majorat 
Debona Roberto Angelo 27/01

Sovar Simona Ildiko 20/01
Kabok Sebastian Robert 12/01

Kohajda Andrea 25/02
Capat Lacramioara Anca 20/02

Naşteri 
- 

Fotografia lunii: frumuseţea copleşitoare a naturii


