
Curăţenia, cuvântul de ordine 
în comuna Beba Veche

CURĂŢENIA-CUVÂNTUL DE 
ORDINE
Având în vedere că mai sunt doar câ-
teva zile până la desfăşurarea eveni-
mentului Triplex Confinium, insistăm 
foarte mult pentru ca toţi cetăţenii 
să se implice în asigurarea curăţeni-
ei comunei. Nu este prea târziu să vă 
curăţaţi spaţiul din faţa casei, să tun-
deţi iarba şi dacă se poate să puneţi 
câteva flori. Remarcăm cu satisfacţie 
că în perioada aceasta au apărut tot 
mai multe amenajări florale în faţa 
caselor din Beba Veche şi Cherestur 
care au transformat în bine aspectul 
comunei.

CURĂŢENIE LA DRUM
Un alt exemplu vine din partea res-

ponsabililor cu drumurile de la ju-
deţ. Aceştia au trimis maşina de co-

sit marginea drumurilor pe şoseaua 
judeţeană care leagă Beba Veche de 
Sânnicolau Mare, iar rezultatul este 
unul extraordinar, aspectul îngrijit 
rămas în urmă fiind unul de ordine şi 
curăţenie.

DRUMUL JUDEŢEAN 
Primăria vrea să facă o surpriză plă-
cută pentru toţi locuitorii o surpriză 
plăcută şi să termine de asfaltat por-
ţiunea de 3 km din drumul judeţean 
dintre Cherestur şi Beba Veche, răma-
să nemodernizată. Sperăm că până la 
deschiderea frontierei se va efectua 
această lucrare promisă de Consiliul 
Judeţean Timiş.

Beba Veche, pregătită pentru ediţia 
Triplex Confinium 2015 

Aşa cum v-am promis în numărul 
trecut al Curierului, revenim cu 

informaţii concrete în legătură cu 
sărbătoarea ce va avea loc în zilele 
de 30+31 mai. Vă reamintim că or-
ganizatorii acestei ediţii sunt vecinii 
din Serbia, care vor asigura şedinţa 
comună a DKMT la care participă ofi-
cialii celor trei ţări. În ceea ce priveşte 
manifestările culturale şi sportive or-
ganizate în mod tradiţional de sârbi, 
acestea nu vor avea loc în acest an 
datorită condiţiilor economice difici-
le din ţara vecină. 

În aceste condiţii, în cele două zile în 
care frontiera va fi deschisă, cei care 
preferă drumeţiile şi excursiile au po-
sibilitatea să viziteze cele două ţări. În 
acest număr vă prezentăm o serie de 
obiective ce pot fi vizitate în Voivodi-
na (vezi pagina 3).

La Beba Veche sărbătoarea de Triplex 
Confinium se va desfăşura prin 3 eve-
nimente principale:
Primul eveniment va avea loc sâm-
bătă, 30 mai, la borna Triplex Confi-
nium. Va consta în ceremonia de des-
chidere oficială a frontierei la care vor 
participa cei trei preşedinţi de judeţe 
vecine din DKMT. În cadrul acestei 
ceremonii, preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, domnul Titu Bojin, va 

preda ştafeta conducerii DKMT către 
omologul său din Voivodina. Solem-
nitatea momentului va fi asigurată 
de fanfara Pro Amiciţia care va efec-
tua şi un scurt program de muzică de 
fanfară.

Odată încheiată partea oficială a pro-
gramului, va veni rândul copiilor să 
celebreze momentul prin tradiţiona-
lul cros al celor trei ţări. Ca în fiecare 
an, la întrecere vor participa câte 20 
de copii din fiecare ţară, câte 10 fete 
şi 10 băieţi. După cros, graniţele vor fi 
deschise iar doritorii vor putea circu-
la liber, pe bază de buletin, în Serbia 
şi Ungaria. Graniţa va fi deschisă între 
orele 10-18.00.

Duminică, începând cu ora 18.00, va 
avea loc al doilea eveniment orga-
nizat cu ocazia Zilelor Triplex Confi-
nium, fiind vorba despre un program 
de muzică populară ce se va 
desfăşura în aceeaşi locaţie 
ca şi anul trecut, adică lângă 
pichetul de grăniceri. Anul 
acesta, în premieră, specta-
colul va fi susţinut de o cân-
tăreaţă locală. Pentru prima 
dată va cânta pentru dum-
neavoastră Andreea Păun, 
originară din Beba Veche, 
alături de soliştii şi instru-
mentiştii cu care va fi pre-
zentă la eveniment.

Trebuie menţionat că locaţia 

va fi cea de la pichet pentru că lucru-
rile au mers foarte bine acolo şi nu 
sunt reclamaţii cu deranjul. Chestiu-
nea a fost discutată şi în Consiliul Lo-
cal, dar şi cu cetăţenii, şi s-a tras con-
cluzia că parcul bisericii nu este locul 
cel mai potrivit pentru manifestări de 
acest gen.

Al treilea eveniment organizat este 
unul sportiv prin excelenţă: Cupa 
Cartierelor la Fotbal Triplex 2015. 
Meciurile vor fi disputate duminică, 
potrivit schiţei de program ataşate 
(ce va putea fi modificată între timp). 
De formarea echipelor (4 sau 6 la nu-
măr, în funcţie de nr. participanţilor) 
şi organizarea competiţiei se ocupă 
profesorul de sport, dl. Kovacs Geza. 
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CUPA CARTIERELOR LA FOTBAL
TRIPLEX 2015

PROGRAMUL PARTIDELOR *
ORA MECI
10.00 Beba Veche 1 – Cherestur
10.30 Beba Veche 2 – Străinii
11.00 Străinii – Cherestur
11.30 Beba Veche 1 – Beba Veche 2
12.00 Beba Veche 2 – Cherestur
12.30 Beba Veche 1 – Străinii
13.00 Finala

* Programul va putea suferi modificări 
în funcţie de nr. participanţilor



Termen de depunere a cererilor APIA: 15 iunie 2015 

Fermierii activi pot depune cererile 
unice de plată pentru anul 2015 

până în data de 15 iunie, inclusiv 
sâmbăta şi duminica, fără a fi pena-
lizați, după ce la nivel european s-a 
stabilit prelungirea termenului cu o 
lună. Autoritățile române au pregătit 
deja o modificare legislativă în acest 
sens, care este inclusă într-un act 
normativ trimis preşedintelui Iohan-
nis pentru promulgare.

Depunerea cererilor unice de plată  
trebuia făcută inițial  până  pe 15 mai, 
la centrele locale/județene ale Agen-
ției de Plăți şi Intervenție pentru Agri-

cultură (APIA), conform Ordinului Mi-
nisterului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale nr. 620/2015. Însă Comisia Eu-
ropeană a hotărât că acest termen să 
fie prelungit cu o luna.  
  
 Astfel, fermierii activi vor putea de-
pune cererile unice de plată şi după 
data de 15 iunie, în termen de 25 de 
zile calendaristice, însă, în această si-
tuație, se va aplica o reducere de 1%, 
pentru fiecare zi lucrătoare, a sume-
lor la care fermierii au dreptul. 
  
 „Cererea unică de plată se depune 
la centrele județene ale APIA, pen-
tru fermierii care solicita la plată o 
suprafața de peste 50 hectare teren 
agricol, şi la centrele locale ale APIA, 
pentru fermierii care solicita la plată 
o suprafața de până la 50 hectare te-
ren agricol”, este specificat în Ordinul 
MADR nr. 620/2015. 
Producătorii agricoli care folosesc 

apa pentru irigații mai trebuie şi să 
prezinte, odată cu depunerea cere-
rii unice de plată sau până la terme-
nul-limită de depunere a acesteia, 
documentele doveditoare ale drep-
tului de folosire a apei pentru irigații. 
Concret, acestea sunt: 
 • autorizația de utilizare a apei pen-
tru irigații eliberată de Administrația 
Națională „Apele Romane”; 
 • calitatea de membru al unei orga-
nizații a utilizatorilor de apa pentru 
irigații; 
• contractul de irigații al organizați-
ei încheiat cu Agenția Națională de 
Îmbunătățiri Funciare sau contractul 
de irigații încheiat între beneficiar şi 
Agenția Națională de Îmbunătățiri 
Funciare, după caz. 
  
 După verificarea şi procesarea cereri-
lor unice de plată, banii vor fi achitați 
fermierilor în conturile bancare ale 
acestora.

O lună, 1 km de trotuare!
Lucrările de amenajare de noi tro-

tuare începute în urmă cu o lună 
s-au desfăşurat într-un ritm foarte 
bun astfel că s-a reuşit ca la jumă-
tatea lunii mai să fie finalizat primul 
kilometru de trotuar nou. „Personal 
vreau să mă ţin de cuvânt până la ca-
păt şi aşa cum am promis, cartierele 
mai mărginaşe să fie primele care vor 
beneficia de trotuare noi”, a spus pri-
marul Ioan Bohancanu.

Lucrarea a fost foarte bine primită 
de locuitorii străzilor vizate şi pentru 
că au fost zile cu ploaie au constatat 
imediat cât de bine este când se pot 
deplasa în mod civilizat, pe trotuar, 
fără să se murdărească. 

Deocamdată echipa de muncitori a 
luat o pauză de două săptămâni pen-
tru a se dedica muncilor necesare 
pentru Triplex Confinium, însă imedi-
at după ce trece evenimentul, se vor 
reapuca de lucru. 

„Pe această cale vreau să mulţumesc 
tuturor localnicilor care ne-au spriji-
nit şi i-au omenit pe muncitori cu o 
apă minerală, o cafea sau câte o bere. 

În mod deosebit îi mulţumim doam-
nei Rozalia Helepciuc pentru amabili-
tatea cu care le-a oferit o masă caldă 

tuturor muncitorilor care au turnat 
trotuarul în faţa casei domniei sale”, a 
mai spus primarul.
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Continuă procesul 
prospecţiunilor

În data de 8 mai 2015 la primul 
termen de judecare a recursului 

înaintat de PJT, Curtea de Apel Ti-
mişoara a hotărât conform cu art. 
520 alin 4 din Noul Cod Civil sus-
pendarea judecății până  la solu-
ționarea sesizării înaintate Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie (care a 
fost făcută de către completul de 
judecată după dezbateri contra-
dictorii). Această sesizare se judecă 
fără citarea părţilor, în cel mult 3 
luni de la investirea ICCJ. Astfel că 
o soluție încă nu este cunoscută.

Activarea cardurilor 
de sănătate

Persoanele care încă nu şi-au ac-
tivat cardurile de sănătate sunt 

aşteptate să se prezinte la medicul 
de familie pentru a îndeplini aceas-
tă procedură. La Beba Veche nu 
au existat probleme, atât doamna 
doctor Folescu Rozalia cât şi doam-
na asistentă Popescu Maria s-au 
ocupat de activarea cardurilor, în 
ciuda faptului că procedura este 
una greoaie. 

Buletin agricol de 
Beba Veche

Aşa cum v-am obişnuit, vă 
prezentăm periodic un mic 

buletin agricol despre stadiul 
lucrărilor agricole de pe raza co-
munei Beba Veche. 

Chiar dacă la începutul primăverii 
au fost condiţii meteo neprielnice, 
vremea s-a mai îndreptat, apele 
în exces s-au retras şi toţi agricul-
torii au reuşit să termine la timp 
semănarea de porumb şi floarea 
soarelui şi să trateze în condiţii 
bune lanurile de grâu şi orz îm-
potriva bolilor şi dăunătorilor. Chi-
ar dacă parţial, în a doua jumătate 
a lunii aprilie a fost în general 
secetoasă în mod răzleţ au căzut 
ploi de 10-20 de litri care au fost de 
mare ajutor, faţă de alte zone din 
judeţ unde nu a plouat deloc. 

Fonduri europene pentru tinerii agricultori 
Tinerii care vor să înceapă o afacere 
în agricultură cu fonduri europene 
în 2015 pot să îşi facă planuri şi să 
se gândească la proiecte. Ministerul 
Agriculturii a postat pe site-ul insti-
tuţiei o serie de proiecte-tip ce nu 
au nevoie să fie însoţite de întreaga 
serie de avize şi autorizaţii, ci doar de 
avizul de vânzare a producţiei. 
Iată câteva dintre cele mai interesan-
te proiecte de ferme de familie prin 
care puteţi lua fonduri europene 

2015: 
• Înfiinţare fermă pentru creşterea pă-
sărilor (găini ouătoare) 
• Înfiinţare fermă pentru creşterea 
puilor de carne 
• Înfiinţare fermă de ovine şi caprine • 
Înfiinţare ferma de tineret taurin pen-
tru îngrăşare 
• Înfiinţare şi dotare plantaţie de 
zmeur prin achiziţia de utilaje şi echi-
pamente 
• Livadă de pomi şi arbuşti fructiferi 

(pe o suprafaţă de maxim 5 ha.) 
• Fermă de legume în câmp (pe o su-
prafaţă de maxim 2 ha)
• Înfiinţare fermă de legume în spaţii 
protejate prin construirea de solarii şi 
achiziţionarea de echipamente şi uti-
laje specifice 
• Fermă de vaci pentru producţia de 
lapte (pentru maxim 20 de capete) 
• Înfiinţare fermă creştere porci cu 
bază furajeră aferentă.



De Triplex Confinium, vizitaţi Voivodina!  
Deschiderea graniţelor cu ocazia 

sărbătorilor Triplex Confinium 
reprezintă ocazia perfectă pentru 
amatorii de plimbare să exploreze 
vecinătăţile, să descopere locurile 
frumoase aflata atât de aproape dar 
atât de departe, în acelaşi timp. Dacă 
Ungaria este o destinaţie mai cunos-
cută bebenilor, nu la fel de frecventa-
tă este zona vecină din Serbia – Voi-
vodina. Iată, mai jos, câteva destinaţii 
accesibile pe care merită să le vizitaţi.

NOVI SAD
Cea mai ofertantă, dar şi cea mai în-
depărtată destinaţie este capitala re-
giunii, oraşul Novi Sad. Aflată pe ma-
lul Dunării, la 140 km de Beba Veche 
(2 ore de mers cu maşina), capitala 
Voivodinei vă poate ţine ocupaţi cel 
puţin un weekend întreg. 
Principala atracţie turistică o consti-
tuie cetatea Petrovaradinului, con-
struită de austrieci pentru respin-
gerea turcilor şi scenă a unor bătălii 
faimoase în care şi-a câştigat renu-
mele de „Gibraltarul Dunării”. Con-
struită pe o stâncă înaltă, cetatea are 
patru etaje în adâncime, cu 16,5 km 
de galerii subterane, arcade şi cupo-
le, cu 12.000 de puşcarniţe şi 13 porţi. 
Ajunşi în centrul oraşului, nu trebuie 
să rataţi Piaţa Libertăţii cu a sa Cate-

drala Romano-catolică deosebit de 
impunătoare, apoi clădirea Teatrului 
Naţional Sârb, Primăria, clădirea „La 
Omul de Fier” sau Palatul Episcopal. 
O plimbare pe strada Dunavska vă 
va face să simţiţi cu adevărat pulsul 
vieţii din Novi Sad, după care ă puteţi 
încheia plimbarea în superbul parc 
Dunavski. 

BACKA PALANCA
Dacă tot ajungeţi până la Novi Sad, 
merită să trageţi o fugă şi până la Bac, 
20 km mai la vest, unde se găseşte 
una din cele mai spectaculoase ce-
tăţi medievale ale Serbiei. Urcaţi-vă 
în turnul Donzon Kkula pentru a vă 

bucura de o privelişte încântătoare. 
Dacă vreţi să înnoptaţi în zonă, aici 
este locul cel mai potrivit, cazarea fi-
ind foarte convenabilă.

KANJIZA
La numai 23 de km de Beba Veche, pe 
drumul care duce la Subotica, se află 
localitatea balneară Kanjiza, ale cărei 

băi termale funcţionează din anul 
1913 şi sunt printre cele mai cunos-
cute ţară. Aici există programe foarte 
bine puse la punct pentru tratament 
de specialitate, la preţuri convenabi-
le, dar şi bilete simple pentru vizitato-
rii ocazionali. 

SUBOTICA 
La 60 km de Beba Veche, aproape 
de graniţa cu Ungaria, se află încân-
tătorul orăşel Subotica, un adevărat 
oraş-muzeu cu numeroase clădiri în 
stil secesion. Cele mai reprezentati-
ve construcţii ale sale sunt Sinagoga 
(1902), Primăria (1908), Palatul Rajhl 
(1904) şi edificiul Bibliotecii Oraşului 

(1894). Uimeşte şi clădirea teatrului, 
în stil neoclasic,cu caracteristica co-
lonadă de şase stâlpi pe faţadă.  Mul-
te clădiri din centrul Suboticei sunt 
ornamentate cu faimoasa ceramică 
„Zolnaj”.

PALIC
La câţiva kilometri de Subotica, se 
află lacul Palic, cu o lungime de 8 
km, o lăţime maximă de 950 metri 
şi adâncimea maximă de numai 2 
metri. Apele acestuia au proprietăţi 
balneo-terapeutice, iar plajele fru-
mos amenajate aşteaptă deja turiştii 
dornici de relaxare. Dacă decidieţi să 
rămâneşi aici peste zi, merită să vizi-
taţi grădina zoologică, Turnul de Apă, 
ştrandul, Marea Terasă, pavilionul 

Muzical sau Hotelul Jezero. Încercaţi 
şi vinul local „kadarka”, papricaşul 
de cocoş sau mâncarea tradiţională 
„perkelt”. 

SOMBOR
După ce treceţi de Subotica, mai mer-
geţi 60 km şi ajungeţi la nobilul oraş 
Sombor, caracterizat prin arhitectura 
în stil baorc din centrul vechi. Primă-
ria în stil clasic datează din 1848 şi are 
turn înalt inconfundabil. Impunătoa-
rea clădire a judeţului are atâtea ca-
mere câte zile are un an şi adăposteş-
te cel mai mare tablou din Serbia (29 
m2)- „Bătălia de la Senta” de F. Aizen-
hut. În centru se găseşte biserica „Sf. 
Gheorghe” şi Palatul Parohial Catolic 

(sec. XVIII). Turnul lui Pasa,din apropi-
erea pieţii, a fost reamenajat şi în el se 
află atelierele pictorilor din Sombor. 

APATIN
Dacă aţi ajuns până la Sombor meri-
tă să faceţi o scurtă incursiune puţin 
mai la sud, în micuţul orăşel Apatin. 
Nu veţi regreta! Aici se produce bere 

încă din anul 1756 iar sortimentele 
locale sunt extrem de apreciate. Tot 
aici se găsesc băile termale Junako-
vic, foarte bine dotate. 

KIKINDA
Până la Kikinda, centrul administrativ 
al banatului de Nord, sunt cam 50 km. 
Legăturile acesteia cu România sunt 
tradiţionale, mulţi dintre românii din 

zona de graniţă fiind deja obişnuiţi 
cu acest oraş, mai ales pentru cum-
părături. Însă pentru turiştii de ocazie 
merită să subliniem că principalele 
obiective de vizitat sunt centrul ora-
şului cu Primăria (1894), Vila Lepedat 
(1908), Muzeul arheologic din clădi-
rea Kurija (adăposteşte un schelet de 
mamut descoperit în zonă în 1996), 
Biserica Sf. Nicolae (1769) cu al său 
ceas solar şi moara Stara Suvaca, una 
din cele două construcţii de acest 
gen încă existente în Europa.

ALTE ATRACŢII TURISTICE
Acestea sunt doar cele mai impor-
tante destinaţii turistice ale Voivodi-
nei, ofertante şi uşor accesibile. Din 
lipsă de spaţiu am ales să renunţăm 
la oraşele Panciova şi Biserica Albă, 
aflate mai departe, în sud, însă al că-
ror farmec  merită cu siguranţă des-
coperit. Însă Voivodina ascunde mul-
te alte bijuterii turistice, cunoscute 
mai degrabă localnicilor: micul orăşel 
Sremski Karlovci, fostă capitală spiri-
tuală a Serbiei ; Backi Petrovac cu al 
său festival dedicat cârnaţilor„Kulen”; 
Bezdan, unde a cărei ape terapeutice 
bogate în iod sunt faimoase în toată 
Serbia; Udzak, unde poate fi admi-
rată faimoasa statuie „Zeiţa cu Părul 
Roşu” veche de peste 7 milenii. 

La toate acestea se adăugă frumuse-
ţile naturii, plimbările cu bicicleta, ne-
număratele posibilități de practicare 
a sportului dar şi mâncarea tradiţi-
onală delicioasă. Suficiente motive 
pentru a face din vizia în Voivodina o  
experienţă turistică de neuitat.
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Emoţii mari pentru absolvenţii 
de clasa a VIII-a

Evaluarea Naţională 2015 începe 
pe 22 iunie cu proba scrisă la Lim-

ba Română, iar pe 24 iunie se susţine 
proba scrisă la Matematică, urmând 
ca rezultatele să fie afişate pe 26 iu-
nie. 

Programa de examen pentru anul 
acesta a suferit schimbări pentru ele-
vii de clasa a VIII-a, care vor avea de 
învăţat materie în plus faţă de colegii 
lor care au dat Capacitatea în 2014. 
Dacă la Română copiii vor trebui să 
ştie şi genul dramatic, romanul, doi-
na şi balada populară, iar la gramati-
că toate tipurile de subordonate, la 
matematică lucrurile se complică şi 
mai tare. 

Ca să intre la un liceu bun, absolven-
ţii de gimnaziu vor trebui să ştie în 
plus faţă de cei care au absolvit anul 
trecut clasa a VIII-a ecuaţiile de gra-
dul II, corpurile rotunde şi trunchiu-
rile de piramidă, susţin dascălii.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015: CA-
LENDAR 
•13 iunie 2015 - Încheierea cursurilor 
pentru clasa a VIII-a 
•15-17 iunie 2015 - Înscrierea la Eva-

luarea Naţională 

• 22 iunie 2015 – Limba şi literatura 
română - proba scrisă 
• 23 iunie 2015 – Limba şi literatura 
maternă - proba scrisă 
• 24 iunie 2015 – Matematică – proba 
scrisă 
• 26 iunie 2015 – Afişarea rezultatelor 
(până la ora 16.00) 
• 30 iunie 2015 – Afişarea rezultatelor 
finale după contestaţii 
• 3 iulie 2015 – Afişarea, în fiecare 
şcoală gimnazială, a listei candidaţi-
lor la liceu, în ordinea descrescătoare 
a mediilor de admitere 
• 3 - 7 iulie 2015 – Completarea op-
ţiunilor în fişele de înscriere de către 
absolvenţii clasei a VIII-a şi de către 
părinţii acestora, asistaţi de diriginţii 

claselor a VIII-a 
• 14 iulie 2015 – Repartizarea com-
puterizată în învăţământul liceal de 
stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care 
nu împlinesc 18 ani până la data în-
ceperii cursurilor anului şcolar 2015 
- 2016 
• 15 iulie 2015 – Afişarea în şcolile 
gimnaziale a rezultatelor/a listelor 
cu absolvenţii repartizaţi proveniţi 
din şcolile respective şi a listei cu lo-
curile neocupate în liceele din judeţ. 
Afişarea de către liceu a listei candi-
daţilor repartizaţi în acea unitate 
• 16 iulie - 24 iulie 2015 – Depune-
rea dosarelor de înscriere la şcolile la 
care candidaţii au fost repartizaţi.
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Rugăciune către Sfinţii Apos-
toli Petru şi Pavel

Apostoli slăviți ai 
Domnului, Mân-
tuitorul v-a rân-
duit ca stâlpi ai 
Bisericii pe care a 
întemeiat-o.  Pe 
tine, Sfinte Pe-
tre, Mântuitorul te-a ales ca piatră 
de temelie a Sfintei Biserici şi ți-a 
dat misiunea şi harul de a întări în 
credință pe frații tăi. Pe tine, Sfin-
te Pavele, Mântuitorul te-a făcut 
din duşman, prieten, iar Duhul 
Sfânt te-a ales să dezvălui neamu-
rilor comorile învățăturii creştine.  
Amândoi ați lucrat cu însuflețire la 
răspândirea Împărăției lui Hristos, 
pecetluindu-vă mărturia cu sân-
gele vostru. 
Acum vă bucurați de vederea lui 
Dumnezeu în slava cerească. Pri-
viți spre Biserica lui Hristos care 
călăuzeşte popoarele la lumina 
Evangheliei şi la izvoarele tămă-
duitoare ale harului. Rugați-l pe 
Mântuitorul să-i lumineze şi să-i 
apere pe episcopi, pe preoți şi în-
tregul popor creştin. Rugați-l pe 
Domnul secerişului să trimită lu-
crători ravnici în ogorul său, pen-
tru ca toți oamenii de bunăvoință 
să aibă parte de binefacerile pe 
care le primim de la Dumnezeu 
prin Sfânta Biserică. Amin  

DECESE †

A  ( ani)

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Iunie
• 1 L Lunea Sf. Duh
• 24 M Drăgaica sau Sânzienele
• 29 L Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Iunie  - Cireşar
• 4 J Trupul şi Sângele Domnului
• 12 V Preasfânta Inimă a lui Isus
• 24 M Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul
• 29 L Sfinţii Petru şi Paul

Fiecare dăruieşte ceea ce are, din inimă 
Poveşti adevărate, poveşti cu tâlc

Un om sărman lucra ca grădinar la 
vila unui mare bogătaş. Într-o zi, bo-
gătaşul a vrut să îl batjocorească pe 
grădinar de faţă cu câţiva musafiri 
pe care îi avea şi i-a dat un coş plin 
cu gunoaie.

– Uite un cadou pentru tine! – a spus 
bogătaşul mândru de gluma lui.

Omul a luat coşul cu gunoaie, a mul-
ţumit şi a plecat acasă, în timp ce 
bogătaşul şi musafirii lui au rămas 

râzând în urmă. Ajuns acasă, grădi-
narul a spălat coşul, l-a vopsit fru-
mos, iar a doua zi l-a umplut cu flori 
proaspete şi frumoase şi i l-a dus bo-
gătaşului la care lucra.

– Păi cum, eu ţi l-am dat plin cu gu-
noaie şi tu mi-l aduci plin cu flori? Ce 
glumă e asta?
– Nu este o glumă… dar fiecare dă-
ruieşte ceea ce are în inimă.

Căsătorii 
-

Majorat 
-

Naşteri 
- 

Fotografia lunii: macii de mai
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