
Un câine de rasă, rătăcit peste graniță
Jedi s-a pierdut, la Beba Veche! Nu, 

nu este vorba despre faimosul per-
sonaj de film din Star Wars ci de un 
superb exemplar de dog german. În 
condiții încă neelucidate, câinele a 
scăpat de sub supravegherea stăpâ-
nilor, o familie din Kübekháza, și a 
hoinărit un timp prin localitatea ve-
cină.  

Atras probabil de puzderia de iepuri 
de pe câmp, s-a îndepărtat tot mai 
mult, până când a traversat granița. 
În loc să se întoarcă înapoi, el și-a 
continuat drumul până când a nime-
rit la Beba Veche. Aici, oamenii și-au 
dat imediat seama că este vorba de 

un câine pierdut ce nu putea veni de 
altundeva decât de dincolo de gra-
niță, pentru că nimeni în comună nu 
are un astfel de exemplar, din această 
rasă. 

Familia Talpoș l-a luat în propria gos-
podărie și s-a îngrijit de el, după care 
a anunțat autoritățile. Imediat s-a dat 

alerta, a fost contactată Primăria din 
Kübekháza,  și în scurt timp au fost 
identificați proprietarii. Acestora nu 
le venea să creadă ce s-a întâmplat. 

Două zile a durat aventura lui Jedi pe 
meleagurile noastre, după care a fost 
returnat stăpânilor, extrem de fericiți 
că l-au regăsit. A fost încă un exem-
plu de bună cooperare și prietenie 
între cele două localități vecine, iar 
dacă pentru Jedi a fost atât de simplu 
să treacă nestingherit granița, ca în-
tre vecini, pentru oameni, dornici să 
treacă de-o parte și de alta, este încă 
mult prea greu. 

CURIERUL
de  BEBA VECHE

Inaugurarea locului 
de agrement de la 

Sonda din 
Beba Veche

În data de 6 mai 2016, de la ora 
12.00, cu ocazia sărbătorii creș-

tine a Izvorului Tămăduirii,  va fi 
sfințit și inaugurat noul punct de 
agrement amenajat de Primăria 
Beba Veche în locul cunoscut de 
toată lumea cu numele „Sondă”. În 
acest sens, au loc ultimele amena-
jări – plantare de gazon, arbuști, 
montarea de băncuțe și coșuri de 
gunoi etc. În ceea ce privește lu-
crarea de curățare a coloanei de 
apă, cu o adâncime de circa 3.000 
m, s-a renunțat la aceasta întrucât 

era prea costisitoare iar bugetul lo-
cal pe acest an nu își poate permi-
te o astfel de cheltuială. Mai mult, 
în urma discuțiilor cu specialiști în 
domeniu, s-a constatat că există și 
dificultăți de ordin tehnic pentru 
că lucrarea de curățare presupune 
ca toate coloanele să fie înlocuite 
și pentru acest lucru este necesară 
„omorârea” sondei, cu riscul ca apa 
să nu mai curgă deloc în această 
locație și să trebuiască forarea unei 
noi sonde. 

Curățenia de Paști

Întrucât se apropie sfintele sărbă-
tori pascale pentru credincioșii 

ortodocși, toți locuitorii sunt ru-
gați să ia măsuri pentru curățenia 
spațiilor din fața caselor, să tundă 
iarbă, să văruiască pomii, să elibe-
reze spațiul verde de eventuale 
lemne de foc, utilaje agricole etc. 
Pe această cale, reînnoim apelul 
către toți cei care dețin grunduri 
și grădini cu front stradal, să le îm-
prejmuiască cu garduri solide care 
să nu afecteze aspectul localității 
și să nu pună în pericol siguranța 
trecătorilor.
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Lucrări editilitare 
în plină desfășurare 

În luna aprilie lucrările edilitare efec-
tuate de echipele primăriei s-au 

desfășurat la capacitate maximă. 
Atât echipa de construcții cât și cea 
de la spațiile verzi au lucrat la maxim, 
zi de zi, iar mulțumită vremii favora-
bile, lipsite de precipitații, într-o lună 
de zile s-au putut realiza peste 1 km 
de trotuare. Practic două noi străzi 
din Beba Veche au trotuare noi înce-
pând cu această lună. Unii gospodari 
s-au ocupat ca în fața gospodăriilor 
proprii să întărească trotuarele cu 
cărămidă. Aceasta, pe lângă aspectul 
plăcut, conferă și o rezistență sporită. 

Ritmul este alert și așa cum s-a pro-
mis, până la finele lunii noiembrie se 
vor realiza cei peste 8 km necesari în 
satul Beba Veche pentru ca absolut 
fiecare gospodărie să aibă în fața ca-
sei trotuar. De asemenea, echipa de 
spații verzi a făcut o trecere pentru 
tăierea ierbii pe toate cele 3 sate și 
până la Paști va face o a doua trecere, 
inclusiv în cimitire. 

Primaria si Consiliul Local 
Beba Veche va ureaza



Chestiunea prospecțiunilor a fost 
tranșată. În scurt timp vor fi finalizate  
Pe parcursul lunii aprilie, pe teri-

toriul comunei noastre s-a des-
fășurat o amplă operațiune de pros-
pectare geologică de identificare a 
resurselor petroliere desfășurată de 
Nis Petrol, concesionara Perimetrului 
Ex-7 Periam, care se întinde pe zona 
de vest a  județului Timiș, până la gra-
nița cu Ungaria și Serbia. Este vorba 
despre aceleași lucrări care în trecut 
au fost contestate de fermierii be-
beni, până când, ambele părți au că-
zut de acord să se respecte pe deplin 
toate drepturile terților. 

Înainte să înceapă aceste prospec-
țiuni, primarul comunei noastre s-a 
deplasat la București, în data de 23 
februarie, unde s-a întâlnit cu dom-
nul Sorin Gal, directorul director al 
Agenției Naționale pentru Resurse 
Minerale (ANRM). La această întâlnire 
s-au clarificat toate aspectele legate 
de drepturile fermierilor din comu-
na noastră și de obligațiile pe care 
compania de prospecțiuni le are. Mai 
mult, Primăria s-a adresat în scris  că-
tre ANRM și a primit un răspuns pe 
care îl redactăm integral, mai jos. 
Lucrările s-au desfășurat foarte repe-
de și bine, s-a colaborat cu fermierii. 

Toți fermierii și-au primit despăgubi-
rile și nici unul dintre ei nu a rămas 
păgubit. Rămâne însă regretul că 
această operațiune nu s-a făcut mai 
demult, însă comunicarea deficitară 
a dus la neînțelegeri, iar fermierii au 
reacționat, pe bună dreptate, pentru 
a-și apăra proprietățile. Mai mult, s-a 
clarificat că aceste prospecțiuni nu 
au nicio legătură cu gazele de șist 
ci doar cu rezervele de hidrocarburi 
convenționale, care și în prezent se 
exploatează pe raza comunei noas-

tre.
Potrivit discuțiilor purtate cu ad-
ministratorii firmei care efectuează 
prospecțiunile, lucrarea ar urma să 
fie gata la finele lunii aprilie și proba-
bil nu se va mai repeta prea curând, o 
astfel de operațiune fiind făcută foar-
te rar.
Pe această cale Primăria mulțumeș-
te tuturor cetățenilor care au înțe-
les importanța acestui demers și au 
contribuit la desfășurarea lui în bune 
condiții
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Spații verzi mai fru-
moase, fațade mai 

colorate

Un fapt foarte îmbucurător este 
faptul că tot mai mulți oameni 

au început să pună preț pe curățe-
nia și înfrumusețarea spațiilor din 
fața casei și pe lângă cei care an de 
an făceau asta, au început să apară 
și alte persoane noi care au creat 
adevărate părculețe în fața caselor, 
iar acest lucru nu poate decât să ne 
bucure. 

Mai trebuie menționat că, în ultima 
perioadă, la Cherestur, unii propri-
etari și-au văruit fațadele în culori 
foarte vii și au renunțat la cenușiul 
caracteristic, considerat „anti-praf”, 
adică mai practic dar nu la fel de 
frumos în cadrul arhitectonic. Deci-
zia lor este binevenită și pe această 
cale Prtimăria încurajează cetățenii 
să adopte culorile vii pentru fața-
dele caselor, bineînțeles în limitele 
în care acestea sunt folosite cu mă-
sură, nu sunn prea prea țipătoare și 
devin astfel deranjante.

Către Primăria comunei Beba Veche
Referitor: achiziția de date seismice în 
perimetrul petrolier Ex-7 Periam, jude-
țul Timiș

Stimate domnule primar,
Urmare a scrisorii dumneavoastră 
nr. 338/22.02.2016, înregistrată la 
ANRM sub nr. 1933/22.02.2016, prin 
care solicitați informații cu privire la 
anumite aspecte cu privire la opera-
țiunile petroliere ce se desfășoară în 
perimetrul EX-7 Periam, vă comuni-
căm următoarele:
 a) Prin Acordul de concesiu-
ne petrolieră de explorare – dezvol-
tare – exploatare, titularul are obli-
gația de a efectua achiziția de date 
seismice, în conformitate cu progra-
mul minim obligatoriu asumat, pre-
zentat în anexa la acordul petrolier 
în vigoare.
 b) În conformitate cu art. 
2 pct. 7 din Legea petrolului nr. 
238/2004, concesiunea petrolieră 
este operațiunea juridică prin care 
statului, reprezentat de autoritatea 
competentă, în calitate de conce-
dent, transmite, pe o perioadă de-
terminată, unei persoane juridice 
române sau străine, în calitate de 
concesionar, dreptul și obligația de 
a efectua, pe risc și cheltuiala pro-
prie, operațiuni petroliere ce cad 
sub incidența legii, în schimbul unei 
redevențe și dreptul de a utiliza bu-

nurile aflate în proprietatea publică, 
necesare realizării operațiunilor pe-
troliere, în schimbul unei redevențe. 
Astfel, în calitate de reprezentanți ai 
statului, ANRM concesionează drep-
tul de exploatare a resurselor de pe-
trol ce aparțin proprietății publice a 
statului român. Conform ar. 556 alin 
(2) din Codul civil, „prin lege poate fi 
limitată exercitarea atributelor drep-
tului de proprietate”, iar conform 
art. 559 alin (2), „proprietarul poate 
face, deasupra și în subsolul terenu-
lui, toate construcțiile, plantațiile și 
lucrările pe care le găsește de cuvi-
ință, în afară de excepțiile stabilite 
de lege și poate trage din ele toate 
foloasele pe care acestea le-ar pro-
duce. El este ținut să respecte, în 
condițiile și în limitele determinate 
de lege, drepturile terților asupra 
resurselor minerale ale subsolului, 
izvoarelor și apelor subterane, lucră-
rilor și instalațiilor subterane și alte 
asemenea”. 
 c) Dreptul de folosință a te-
renurilor necesare efectuării ope-
rațiunilor petroliere se dobândește 
în condițiile art. 6 și art. 7 din Legea 
nr. 238/2004, iar obținerea acestui 
drept îi revine concesionarului.
Conform art. 10 alin. (1) din Legea 
nr. 238/2004, orice neînțelegeri între 
titularii care desfășoară operațiuni 
petroliere și proprietarii terenurilor 
se soluționează de către instanțele 

judecătorești, iar conform alin. (2) 
din același articol, despăgubirile se 
vor stabili avându-se în vedere con-
travaloarea producției estimate a 
construcțiilor și plantațiilor afectate, 
precum și valoarea de circulația a 
bunurilor imobile. 
În consecință, așa cum rezultă din dis-
pozițiile legale mai sus menționate, 
titularii acordurilor petroliere au drep-
tul de a efectua operațiuni petroliere 
pe terenul proprietatea publică sau a 
unor persoane fizice sau juridice, însă 
sunt obligați să plătească despăgubiri 
pentru pagubele produse cu ocazia 
efectuării operațiunilor petroliere.
 d) Fișa perimetrului 
(conținând coordonatele acestuia) 
este parte integrantă a acordului 
petrolier de explorare – dezvoltare – 
exploatare pentru perimetrul EX – 7 
Periam care a fost aprobat prin Hotă-
rârea de Guvern nr. 886/2013, publi-
cată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
721/2013. Orice modificare a unui 
acord petrolier se poate face doar 
prin act adițional, negociat și înche-
iat între titular și ANRM, act adițional 
care, în conformitate cu prevederi-
le ar. 31 alin (3) trebuie aprobat, de 
asemenea, prin Hotărâre de Guvern.

Cu stimă,
Președinte

Gheorghe Duțu



Se dă stratul campaniei electorale! 
Iată ce reguli trebuie respectate 

Mai sunt doar câteva zile până la 
startul oficial al campaniei elec-

torale, care debutează în data de 6 
mai 2016. Între timp toți pretendenții 
pentru funcția de primar și-au depus 
candidatura iar partidele au înaintat 
listele pentru Consiliul Local. 

Condițiile de desfășurare a campa-
niei electorale s-au schimbat foarte 
mult, sunt mai aspre, și de aceea vă 
prezentăm, mai jos o serie de reguli 
foarte importante prevăzute în noua 
Lege electorală. Menționăm că, din 
respect pentru lege și cetățeni, pe 
durata lunii mai ziarul Curierul de 
Beba Veche nu va publica decât infor-
mații de actualitate și subiecte cultu-
rale, pentru a nu exista niciun fel de 
interpretări în favoarea vreunui can-
didat. 

REGULI MAI STRICTE PENTRU 
PROPAGANDA ELECTORALĂ
Potrivit dispozițiilor art. 36 alin (7) din 
Legea 334/2006, republicată, este 
considerat material de propagandă 
electorală orice material scris, audio 
sau video care îndeplinește următoa-
rele condiții: 
• se referă în mod direct la un candi-
dat sau partid politic care participă la 
alegeri, clar identificat;
• este utilizat în perioada 6 mai – 4 iu-
nie 2016, ora 07.00;
• are obiectiv electoral și se adresează 
publicului larg;
• depășește limitele activității jurna-
listice de informare a publicului.
În campania electorală pot fi utilizate 
numai următoarele tipuri de materi-
ale de propagandă electorală [art. 36 
alin. (2) din Legea nr. 334/2006, repu-
blicată] cum sunt: 
• afișele electorale cu dimensiuni de 
cel mult 500 mm o latură și 350 mm 
cealaltă latură; afișele electorale prin 
care se convoacă o reuniune electo-
rală vor avea 400 mm o latură și 250 
mm cealaltă latură și vor fi amplasate 
în locurile speciale pentru afișaj sta-
bilite prin dispoziţia primarului; 
• materiale de propagandă electo-
rală audio sau video, difuzate de 
mass-media audiovizuală; 
• publicitate în presa scrisă; 
• materiale de propagandă electorală 
online;
• broșuri, pliante și alte materiale ti-
părite din aceeași categorie.

Prin materiale tipărite din aceeași 
categorie cu broșurile și pliantele se 
înțelege materialele tipărite pe su-
port de hârtie. Din această categorie 
mai fac parte calendarele, door han-

gers-urile, flyerele și fluturașii.

Competitorii electorali au obligația 
de a imprima pe toate materialele de 
propagandă, în mod vizibil, următoa-
rele date?
• denumirea competitorului politic 
care le-a comandat; 
• denumirea operatorului economic 
care le-a realizat; 
• codul unic de identificare atribuit de 
Autoritatea Electorală Permanentă la 
desemnarea mandatarului financiar; 
• tirajul, unde este cazul.

SONDAJELE DE OPINIE
În cazul prezentării de sondaje de 
opinie cu conținut electoral, coman-
date de competitorii electorali, aces-
tea trebuie însoțite de:
• denumirea instituției care a realizat 
sondajul;
• data sau intervalul de timp în care a 
fost efectuat sondajul și metodologia 
utilizată;
• dimensiunea eșantionului și marja 
maximă de eroare;
• cine a solicitat și cine a plătit efectu-
area sondajului.

REGULI DE CONDUITĂ ALE CAN-
DIDAȚILOR
Potrivit Legii nr. 334/2006, republica-
tă, producerea și difuzarea de materi-
ale de propagandă electorală în alte 
condiții decât cele prevăzute de lege, 
este interzisă. Competitorii electorali 
nu pot produce materiale de propa-
gandă electorală în regie proprie. 

Oferirea sau darea de bani, de bunuri 
ori de alte foloase în scopul determi-
nării alegătorului să voteze sau să nu 
voteze o anumită listă de candidați 
ori un anumit candidat se pedepseș-
te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și 
interzicerea exercitării unor drepturi. 
Mijloacele folosite în campania elec-
torală nu pot contravenii legii.

Este interzisă organizarea acțiunilor 
de campanie electorală în unitățile 
militare, precum și în spațiile din școli 
și universități în perioada de desfășu-
rare a cursurilor.

IMPORTANT! MATERIALELE DE 
PROPAGANDĂ ELECTORALĂ IN-
TERZISE
Următoarele tipuri de acțiuni și ma-
teriale de propagandă electorală nu 
sunt permise:
• vehiculele inscripționate cu sloga-
nuri de campanie;
• vehiculele care difuzează materiale 
audio, în mers sau staționar;
• spectacole, serbări, focuri de artificii 
etc.
• bannere, mesh-uri, panouri publici-
tare mobile, steaguri publicitare, cal-
cane, ecrane publicitare, indicatoare 
publicitare direcționale, structuri de 
publicitate autoportante, mijloace 
de publicitate, panouri publicitare, 
proiecte publicitare speciale, publi-
citate luminoasă, publicitate pe ve-
hicule.
• este interzisă utilizarea în campania 
electorală a pixurilor, cănilor, ceasuri-
lor, tricourilor, jachetelor, gecilor, im-
permeabilelor, pelerinelor, vestelor, 
șepcilor, căciulilor, fularelor, sacoșe-
lor sau a pungilor și a altor materiale 
din poliester, umbrelelor, găleţilor și 
alte materiale din aceeași categorie, 
brichetelor, chibriturilor, produselor 
alimentare, produselor alcoolice, ţi-
gărilor și a altor alimente asemenea.

Autoritatea Electorală Permanen-
tă precizează că încălcarea acestor 
prevederi constituie contravenţii și 
se sancționează cu amendă de la 
5000 la 25000 de lei. De asemenea, 
contravenientul are obligaţia să ver-
se la bugetul de stat contravaloarea 
bunurilor care au constituit obiectul 
contravenţiei.
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Paulownia mari, 
paulownia mici

În toamna anului 2014, Primăria 
Beba Veche decidea să planteze, 

pe raza comunei, câteva sute de 
puieți de arbori din specia paulow-
nia, cunoscuți pentru rapiditatea 
cu care se dezvoltă. Puțini au fost 
cei care au crezut că va funcționa, 
însă iată că, după un an și jumă-
tate, rezultatele arată că decizia 
a fost una bună. Ceea ce Primăria 
nu a putut asigura a fost udarea 
constantă, lăsată la latitudinea 
gospodarilor. Acolo unde plantele 
au fost udată și îngrijită, a cunos-
cut o dezvoltare incredibilă. Aco-
lo unde nu a fost udată, a crescut 
aproximativ la fel ca și alți arbori 

(vezi foto). Pentru a da un impuls 
plantelor care nu au avut parte de 
prea multă îngrijire, echipa primă-
riei a corectat arborii pentru a le da 
un nou impuls. Totuși, intervenția 
fiecăruia, udarea regulată și asigu-
rarea unui minim de îngrășământ, 
poate face minuni.



Urare pascală
Iubiţi fraţi și surori în Hristos Domnul, în calitate de creștini avem misiunea 

de a nu uita că prin Învierea fiului lui Dumnezeu am fost eliberași din le-
găturile morţii și ale întunericului. Lumina lui Hristos, strălucind în sufletele 
noastre, vă îndemn pe toţi să alungăm din sufletele noastre întunericul și să 
devenim fii ai Luminii. Vă doresc tuturor sărbători binecuvântate, cu pace și 
sănătate, spunându-vă Hristos a înviat!
 

preo paroh Florin Matyaș
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Rugăciune de Sfintele Paști 
Stăpâne Doamne,  ce ne-ai învredni-
cit pe noi a trece vremea cinstitului 
post de patruzeci de zile, văzând ziua 
învierii Tale, cu 
bucurie stri-
găm Ţie, Hris-
toase, și împre-
ună cu îngerii, 
cu arhanghelii, 
cu heruvimii, 
cu serafimii, 
cu toţi sfinţii și 
cu preacura-
ta Maica Ta, Te 
slăvim, lăudându-Te pe Tine, marele 
Dumnezeu și Mântuitorul nostru Ii-
sus Hristos. Te rugăm, Stăpâne pri-
mește pocăinţa noastră și ne iartă pe 
noi, pentru învierea Ta, de mulţimea 
păcatelor celor nenumărate, știute și 
neștiute, de voie și fără de voie.

DECESE †
Lőrincz Ludovic (91 ani)

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace!

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Mai
• 1 D Sfintele Paști
• 2 L A doua zi de Paști
• 3 M A treia zi de Paști
• 6 V Izvorul Tămăduirii
• 8 D Sf. ap. ev. Ioan
• 21 S Sf. Împăraţi Constantin și 
Elena 

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Mai
• 3 M Ss Filip și Iacob, ap.
• 5 J Înălțarea Domnului
• 15 D Coborârea Sf. Duh (Rusaliile)
• 22 D Preasfânta Treime
• 26 J Trupul și Sângele Domnului

De ce oare binele este răsplătit cu rău?
Povești adevărate, povești cu tâlc

Într-o zi, la ușa unui bătrân înţelept, 
a bătut o tânără necunoscută care, 

înecându-se în lacrimi, i-a povestit 
acestuia povestea sa.
Nu știu cum să trăiesc mai depar-
te...”- a spus ea cu glas tremurând. ” 
Toată viaţa m-am comportat cu oa-
menii așa cum aș fi vrut ca ei să se 
comporte cu mine. Eram cu ei since-
ră și cu sufletul deschis... Încercăm 
să-i ajut după puterile mele, fără să 
aștept ceva în schimb. Îi ajutam cu 
ce puteam. Eu, într-adevar, făceam 
totul necondiţionat, iar, în schimb, 
primeam doar răutate și ironie. Mă 
doare enorm și pur și simplu am 
obosit... Va implor, spuneţi-mi ce să 
fac?”
Înţeleptul a ascultat-o răbdător și 
apoi i-a dat un sfat:
Dezbracă-te și plimba-te goală pe 
străzile orașului”- a spus el liniștit.
Mă iertaţi dar eu încă n-am decăzut 
într-atât... Probabil aţi înnebunit sau 
glumiţi.”
Dacă voi face așa ceva, nu știu ce pot 
aștepta de la trecători... Te pome-
nești că cineva mă va dezonora sau 
își va bate joc de mine…
Înţeleptul s-a ridicat brusc, a deschis 

ușa si-a pus pe masă o oglindă.
Îţi este rușine să ieși dezbrăcată afa-
ră, dar, dintr-un oarecare motiv, nu te 
sfiești să umbli prin lume cu sufletul 
dezgolit deschis larg că această ușa. 
Le permiţi tuturor să-ţi pătrundă în 
suflet. Sufletul este o oglindă și din 
această cauză ne putem observa pe 
noi înșine în sufletul altor oameni. 
Sufletul lor este plin de răutate și pa-
timi - anume o astfel de imagine ei 
văd în sufletul tău curat. Ei nu sunt 
destul de puternici și nu au suficient 
curaj pentru a recunoaște că ești mai 
bună ca ei și pentru a încerca să se 
schimbe. Din păcate, această este 
soarta celor cu adevărat
curajoși…
„Ce să fac atunci? Cum pot schimba 
această situaţie dacă nimic nu de-

pinde de mine?”- a întrebat ea.
„Vino cu mine. Vreau să-ţi arăt 
ceva… Privește, această este grădi-
na mea. De mulţi ani ud aceste flori 
de o frumuseţe nemaivăzută și am 
grijă de ele. Sincer să fiu, n-am văzut 
niciodată cum înfloresc bobocii lor. 
Mi-a fost dat să le găsesc deja înflo-
rite, cu frumuseţea lor atrăgătoare și 
mireasma îmbătătoare. Copile, înva-
ţă de la natură.
Privește aceste flori minunate și fă 
precum ele - deschide-ţi atent sufle-
tul în faţa oamenilor, în așa fel încât 
ei să nu observe acest lucru. Deschi-
de-ţi sufletul doar oamenilor buni 
Fugi de cei care îţi rup petalele și 
le calcă în picioare. Aceste buruieni 
încă mai au de învăţat ca să ajungă 
la același nivel cu tine și de aceea tu 
nu ai cum să-i ajuţi. Tot ce vor vedea 
la tine este oglindirea lor pocită.”
În lume există multă murdărie și rău-
tate. Dar cel ce dorește, poate rămâ-
ne curat...
Fii sincer și cinstit înaintea ta și înain-
tea celorlalţi. Totuși reţine: nu merită 
să arunci perle la porci. Nu va fi de 
folos nici lor, nici ţie...

Căsătorii 
Toth Emil cu 
Barath Silvia
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-

Fotografia lunii: colonia de grauri 
de la Beba Veche


