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CURIERUL
de  BEBA VECHE

Locul de agrement 
de la Sonda din 
Beba Veche este 

funcțional

În data de 6 mai 2016, cu ocazia 
Marelui Praznic al Izvorului Tâmâ-

duirii, în prezența a numeroși local-
nici și a părintelui Florin Matyeș, a 
fost sfințit și inaugurat acest punct 
de recreere al comunei. Condițiile 
în care toți cetățenii pot beneficia 
de apa termală sunt bune, există 3 
dușuri, 4 cabine de schimb, 2 băn-
cuțe pentru odihnă, pubele pentru 
gunoi. Pe această cale îi rugăm pe 
toți cei care vor utiliza aceste facili-
tăți să păstreze curățenia.
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Triplex Confinium - 28-29 mai 2016
Așa cum ne-am obișnuit, de 19 

ani, din 1997 și până acum, în 
această perioadă are loc deschiderea 
frontierelor la Beba Veche în punctul 
Triplex Confinium. Evenimentul va 
avea loc în weekend-ul 28-29 mai, 
frontierele fiind deschise pentru toți 
cetățenii având carte de identita-
te sau pașaport valabile, între orele 
10.00 – 18.00. 

În acest an, ceremonia de deschide-
re a frontierelor va avea loc în data 
de 28 mai, în prezența președințiilor 
celor trei județe învecinate și va înce-
pe cu intonarea imnului Europei, de 
către fanfara Pro Amiciția, și cu dis-
cursurile celor trei președinți. După 
acest moment solemn va avea loc 
tradiționalul cros al copiilor din cele 
trei țări , la care vor participa câte 
10 băieți și 10 fete din fiecare țară. 
Chiar dacă pe partea maghiară s-a ri-
dicat un gard de sârmă la granița cu 
Serbia, el va fi ocolit în așa fel încât 
să poată fi atinse toate cele trei țări. 

După festivitatea de decernare a pre-
miilor pentru cei mai buni alergători, 
delegațiile oficialilor se vor deplasa 
la Sânnicolau Mare pentru ședința 
comună a Euroregiunii DKMT (Dună-
re-Criș-Tisa-Mureș).

Având în vedere că data acestui eve-
niment se suprapune cu campania 
electorală, pentru care Legea 115 
pentru alegerea autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale are prevederi 

foarte stricte, Primăria Beba Veche nu 
va organiza niciun spectacol sau acți-
une cultural-sportivă care să poată fi 
interpretată sau folosită în vreun fel 
sau altul în scop de campanie electo-
rală. 

Pentru cetățeni, acest prilej este nu-
mai bun pentru a călători în Ungaria 
și Serbia, și să viziteze cât mai multe 
obiective turistice din zona de sud a 
celor două țări.

Listele de candidați pentru Consiliul Local Beba Veche
(în ordinea de pe buletinele de vot)

UNPR
1. Horvath Stefan

2. Turea Marin
3. Kasza Desideriu
4. Abraham Iosif
5. Balint Marton

6. Silion Ioan
7. Kasza Eduard-Geza

8. Hanizs Zoltan
9. Bartha Oliver

10. Kasza Mario-Ricardo
11. Horvath Elena

12. Horvath Robert-Adrian
13. Turea Adrian

PNL
1. Ardelean Gheorghe

2. Folescu Mircea - Nicolae
3. Chira Ioan - Radu

4. Pistrui Iulian -  Tefan
5. Ranete Doru

6. Mocanu Ana
7. Nicoi Victor

8. Ionițoiu Cătălin - Ionică
9. Ördög Iosif -  Ștefan 

10. Pașca Dorina
11. Șovar Daniela - Mihaela

12. Chira Sever Cosmin
13. Nemet Viorel
14. Halal Mihai

UDMR
1. Tifan Miklos

2. Baráth Antoniu-Ioan
3. Kovacs Izabella-Beata
4. Fazekas- Kaliczka Iosif

5. Márton Margit
6. Varga Gabor

7. Horvath Ramona
8. Ambrus Francisc

9. Bartha Enikó
10. Szasz Zoltan

11. Tifán Juliánna
12. Fülöp Zita

13. Lașka Csaba
14. Medgyesi Monika

PSD
1. Bohancanu Ioan

2. Bican Aurelian-Craciun
3. Coșa Dorina

4. Toth Ede
5. Farca Lidia-Lenuța

6. Bruder Timea-Terezia
7. Ciobanu Liviu
8. Bali Gabriela

9. Berbecaru Alinconstantin
10. Lazăr Adrian-Nicolae

11. Pistrui Ionel
12. Pîrlăgeanu Nicolae

13. Feier Alin-Ioan
14. Marocico Valerian

Candidații pentru primar al comunei Beba Veche
(în ordinea de pe buletinele de vot)

UNPR
Horvath Stefan

PNL
Ardelean Gheorghe

PSD
Bohancanu Ioan

Secția de votare nr. 311 Cherestur 
cu locația în satul Cherestur nr. 50 (Căminul Cultural Cherestur) –  p

entru  alegătorii din satul Cherestur de la nr. 1 la nr. 246 
și din satul Pordeanu de la nr. 1 la nr. 88; 

Secția de votare nr. 310 Beba Veche 
cu locația în satul Beba-Veche nr. 141 (Căminul Cultural Beba-Veche) 

pentru  alegătorii din satul Beba-Veche de la nr. 1 la nr. 778;



Special -  Alegeri locale 2016 
Informații utile  

Duminică, 5 iunie 2016, la Beba Ve-
che vor avea loc alegerile locale în 
care cetățenii sunt chemați să-și ex-
prime trei opțiuni: pentru desemna-
rea primarului comunei Beba Veche, 
pentru alegerea consilierilor locali și 
pentru stabilirea conducerii Consiliu-
lui Județean Timiș. 

ZIUA VOTULUI
Votarea are loc într-o singură zi, în-
cepe la ora 07:00 și se închide la ora 
21:00.

Alegătorii votează numai la secția de 
votare la care este arondată locali-
tatea, potrivit delimitării din listele 
electorale care pot fi consultate la 
secretarul Primăriei, cu actul de iden-
titate (buletin/carte de identitate/
carte de identitate provizorie). Ale-
gătorii omiși din lista electorală per-
manentă vor fi înscriși în lista electo-
rală suplimentara dacă au domiciliul 
în raza teritorială a secției de votare 
respective 

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
Accesul alegatorilor în sala de votare 
are loc în serii corespunzătoare nu-
mărului cabinelor respective 3 cabi-
ne.

Fiecare alegător prezintă actul de 
identitate operatorului de calculator 
al biroului electoral al secției de vo-
tare (dl. Șofran Nicolae la Beba Veche 
și Suli Anita la Cherestur), care înscrie 
codul numeric personal al alegătoru-
lui în Sistemul informatic de monito-
rizare a prezenței la vot și de preveni-
re a votului ilegal.

CONDIȚII DE VOT
În cazul în care alegătorul nu figurea-
ză în lista electorală permanentă sau 
în copia de pe lista electorală com-
plementară existentă în secția de vo-
tare respectivă, Sistemul informatic 
de monitorizare a prezenței la vot și 
de prevenire a votului ilegal semna-
lează dacă: 
 a) persoana care s-a prezentat la vot 
a împlinit vârsta de 18 ani până în 
ziua votării inclusiv;
 b) persoana care s-a prezentat la vot 
și-a pierdut drepturile electorale;
 c) persoana care s-a prezentat la vot 
este arondată la altă secție de votare;
 d) persoana care s-a prezentat la vot 
este omisă din lista electorală perma-
nentă și are domiciliul în raza teritori-
ală a secției de votare respective nu 
a formulat o solicitare de a fi înscrisă 
în Registrul electoral cu adresa de re-
ședință;

 e) persoana care s-a prezentat la vot 
și-a mai exercitat dreptul de vot la 
același scrutin.

În aceste situații Președintele Biroului 
electoral va lua măsurile precizate in 
lege.

PROCEDURA DE VOT
După verificarea efectuată de opera-
torul de calculator Președintele sau 
un membru al secției de votare încre-
dințează alegătorului buletinele de 
vot și ștampila cu mențiunea “VOTAT” 
și lista electorală pentru semnare. În 
situația în care alegătorul, din mo-
tive bine întemeiate, constatate de 
către președintele biroului electoral 
al secției de votare, nu poate semna 
în lista electorală, președintele face 
o mențiune în lista electorală, confir-
mată prin semnătura sa și a încă unui 
membru al biroului electoral.

Alegătorii votează separat, în cabine 
închise, aplicând ștampila cu men-
țiunea “VOTAT” în patrulaterul care 
cuprinde lista de candidați sau nu-
mele candidatului pe care îl votează. 
Prezența oricărei persoane în cabine-
le de vot, în afara celei care votează, 
este interzisă. Alegătorul care, din 
motive temeinice, constatate de pre-
ședintele biroului electoral al secției 
de votare, nu poate să voteze singur 
are dreptul să cheme în cabina de 
votare, în scopul de a-l ajuta, un în-
soțitor ales de el. Acesta nu poate fi 
din rândul persoanelor acreditate, al 
membrilor biroului electoral al secți-
ei de votare sau al candidaților.
Președintele poate lua măsuri ca sta-
ționarea unui alegător în cabina de 
votare să nu se prelungească nejus-
tificat.

După ce au votat, alegătorii îndoaie 
buletinele de vot astfel încât pagina 

albă care poartă ștampila de control 
să rămână în afară și le introduc în 
urnă, având grijă să nu se deschidă.
Îndoirea greșită a buletinului de vot 
nu atrage nulitatea votului, dacă se-
cretul votului este asigurat. 

Ștampila cu mențiunea “VOTAT”, în-
credințată pentru votare, se restituie 
președintelui, care o aplică pe actul 
de identitate, menționând și data 
scrutinului. În cazul alegătorilor care 
votează pe baza cărții de identitate, 
pe versoul acesteia se aplică un tim-
bru autocolant cu mențiunea “VO-
TAT” și data scrutinului. 

VOTUL CU URNA MOBILĂ
Pentru alegătorii care nu se pot de-
plasa la sediul secției de votare din 
cauză de boală sau invaliditate, pre-
ședintele biroului electoral al secției 
de votare poate aproba, la cererea 
scrisă a acestora, însoțită de copii ale 
actelor din care rezultă starea de să-
nătate sau de invaliditate, ca o echipă 
formată din cel puțin 2 membri ai bi-
roului electoral să se deplaseze cu o 
urnă specială și cu materialul necesar 
votării-ștampila cu mențiunea “VO-
TAT” și buletine de vot-la locul unde 
se află alegătorul, pentru a se efectua 
votarea. În raza unei secții de votare 
se utilizează o singură urnă specială. 
Urna specială poate fi transportată 
numai de membrii biroului electoral 
al secției de votare, sub paza perso-
nalului structurilor Ministerului Afa-
cerilor Interne. 

ÎNCHIDEREA VOTĂRII
La ora 21,00 președintele biroului 
electoral al secției de votare declară 
votarea încheiată și dispune închide-
rea localului secției de vot. Alegătorii 
care la ora 21,00 se află în localul sec-
ției de vot pot să își exercite dreptul 
de vot. 
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Fermierii din Beba 
Veche sunt invitați la 

Banat Agralim
Universitatea de Știinţe Agricole și 
Medicină Veteirnară “Regele Mihai 
I al României” Timișoara organi-
zează o nouă ediţie a Expo Banat 
Agralim 2015, în perioada 29 -31 
mai, la USAMVB Timişoara. Ma-
nifestare expoziţională își propune 
să evidenţieze progresele realizate 
în domeniul producerii, procesării 
și valorificării produselor agro-ali-
mentare în zona Banatului.

La eveniment sunt invitaţi fermieri 
din toată zona Banatului, dar și din 
Ungaria și Serbia. La Banat Agralim 
vor expune producători din dome-
niul producerii și distribuţiei ma-
șinilor, instalaţiilor și utilajelor de 
prelucrare a solului, din domeniul 
procesării și comercializării pro-
duselor agroalimentare de origine 
vegetală și animalieră. Vor fi expu-
se taurine, ovine, caprine, cabali-
ne, suine, păsări de curte, iepuri și 
animale de blană, dar și exempla-
re din piscicultură și albinărit. Va fi 
amenajat un pavilion cu produse 
horticole și silvice, precum și un 
pavilion cu exponate cinegetice. 

USAMVB va pune la dispoziţia ce-
lor interesaţi suprafeţe de teren 
pentru demonstraţii în câmp exe-
cutate cu diferite mașini și instalaţii 
de prelucrarea solului și de întreţi-
nere a culturilor agricole, horticole 
și din silvicultură. Vor fi amenajate 
și câmpuri demonstrativ – experi-
mentale cu culturi cerealiere, plan-
te tehnice și horticole.



Triplex Confinium, ocazia perfectă 
pentru a descoperi sudul Ungariei! 

În cele două zile în care granițele se 
vor deschide la Triplex Confinium, 

aveți posibilitatea să călătoriți rapid 
și convenabil în Ungaria, iar sudul 
acestei țări vă poate oferi experiențe 
de neuitat! Așadar, iată câteva desti-
nații accesibile pe o rază de circa 100-
150 km (cam cât până la Timișoara 
sau puțin mai mult).

SZEGED
Cea mai mare atracție turistică din 
județul învecinat este orașul Szeged, 
foarte ofertant pentru turiști. Aici pu-
teți petrece cel puțin o zi fără să vă 
plictisiți, oferta fiind una foarte bo-
gată.

Dacă alegeți să cunoașteți Szegedul 
la pas, puteți să o luați de-a lungul 
râului Tisa care străbate orașul. Puteți 
merge pe jos, dar și cu canoe, barcă 
sau șalupa. Pe malul Tisei veți des-
coperi Muzeul Papricii și al Ardeiului 
Iute. Acolo se pot degusta produse 
ale celebrei firme locale de salamuri, 
cu tradiție de zeci de ani și se pot ad-
mira ustensilele cu care se lucra în 
trecut la tăierea porcilor și la prepa-
rarea  produselor din carne, dar și a 
ardeiului iute. 

Nu trebuie să ratați zona centrală și 
Domul Catolic. Vara, în fata bisericii 
se țin spectacole de teatru îin aer li-
ber sau diferite evenimente. Puteți 
trece și pe la Sinagogă, pe care să o 
admirați pentru arhitectura ei deose-
bită, sau pe lângă Palatul Reok. 

Dacă sunteți curioși să vedeți sute de 
animale, vă recomandăm Grădina 
Zoologică. Situată la ieșirea din oraș, 
este o atracție deosebită pentru copii 
și nu numai. Animalele sunt bine în-
grijite, explicațiile sunt în mai multe 
limbi, iar accesul este ușor. Grădina 
vă va captiva și veți petrece acolo o 
zi întreagă. 

Dacă vă gândiți să vă relaxați sau, din 
contră aveți chef de o aventură, pu-

teți intra în Aquapolis. Ștrandul din 
Szeged oferă o întreagă paletă de 
servicii, destinate tuturor. 

OPUSZTASZER
Parcul tematic dedicat istoriei Unga-
riei se află în apropiere de Szeged și 
invită vizitatorii să exploreze istoria 

Ungariei, dar și cultura și stilul de via-
ță al oamenilor care trăiesc în Câmpia 
de Sud. Amplasat în Pustraszer, zonă 
protejată din punct de vedere arhe-
ologic, Heritage Park marchează una 
dintre cele mai sacre și importante 
situri istorice ale Ungariei deoarece 
Ópusztaszer este considerat leagă-
nul Ungariei. Împărțit în cinci zone 
distincte, Parcul Heritage invită vizi-
tatorii să descopere săpăturile arhe-
ologice ale unei mănăstiri medievale, 
prezintă publicului casele vechi tipi-
ce, iurtele și csetele, oferă replici din 
viața satului, într-un muzeu în aer li-
ber. Vizitatorii pot admira și una dinte 
cele mai mari picturi panoramice din 
Europa: Feszty-panorama: Sosirea 
maghiarilor Cucerirea în Bazinul Car-
patic, dar și diferite alte atracții: tir cu 
arcul, lupte călare, curse. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Hódmezővásárhely este localitatea 
cu cea mai mare suprafață din țară, 
însă atracțiile ei turistice nu se opresc 
aici. Sinagoga, construită în stil maur, 
este astăzi dedicată memoriei evrei-
lor deportați în lagărele naziste. Lo-
cul Memoriei este un muzeu dedicat 
anilor Comunismului, creat pe baza 
unui concept interesant: in mod in-
teractiv prezinta un oras oarecare 
din Ungaria sub comunism, in anii 
socializmului si ale represiunii, ilus-
treaza viata cotidiana prin obiecte si 
imagini de epoca. O alta curiozitate 
turistica este primaria construita pe 
baza planurilor lui Miklós Ybl. Merita 

să vă  rupeti un pic de timp pentru a 
vizita casa Károlyi de frumusete rara. 
Muzeul agriculturii Va invita la o cala-
torie in timp in domeniul agricol. 

GYULA
Orașul maghiar se mândrește în pri-
mul rând cu cetatea veche care se 
leagă de numele lui Matei Corvin, 
dar și cu băile termale din centrul 
orașului. Cetatea a fost construită în 
secolul al XIII-lea, iar în 1476, ajunge 
în proprietatea coroanei. Stăpânul 

cetăţii între 1476–1482 este Regele 
Matia. Cetatea Julei s-a remarcat din 
punct de vedere strategic militar ani 
de-a rândul. Astăzi, ea poate fi vizita-
tă, iar muzeul cetății prezintă istoria 
a două secole. La parter află temniţa, 
cămara de alimente, cuptoarele, unul 
unguresc și unul turcesc, atelierele 
meșteșugarilor capela.  La etaj sunt 
apartamentele doamnelor și dom-
nilor cetăţii, castelanilor, colecţia de 
arme, sala cavalerească. 

În apropiere se întind băile terma-
le, recunoscute pentru efectele lor 
terapeutice. Se pot face băi cu ape 
termale, masaj, masaj subacvatic, tra-
tament cu nămol, inhalații, în funcție 
de indicațiile medicului curant.

În Orașul mare românesc puteți ad-
mira clădirea Liceului „Nicolae Băl-
cescu” proiectată de Szabó Jen, care 
aduce cu bisericile de lemn din Ar-
deal. Nu departe, se află sediul Au-
toguvernării pe Țară a Românilor din 
Ungaria și Catedrala Ortodoxă con-
struită în anul 1867. 

Plimbându-vă prin oraș puteți admi-
ra busturile lui Moise Nicoară, Liviu 
Rebreanu sau Nicolae Bălcescu, oa-
meni care au dat contur României.

Prima cofetărie a Gyulei, azi cunos-
cută sub denumirea de „Cofetăria 
de 100 de ani” și-a deschis porţile în 

1840, iar atelierul înzestrat cu obiecte 
originale, azi funcţionează ca muzeu. 
În acest atelier, la fel ca în cele de pe 
vremuri, se fac diferite dulciuri, în-
gheţată, prăjiturele. 

BEKESCSABA
Orașul este faimos pentru arhitectu-
ra sa, care îl transformă dintr-un oră-
șel obișnuit de câmpie într-o adevă-
rată perlă arhitecturală, dar și pentru 
gastronomie, cârnați Csaba și pentru 
parcurile întinse de-a lungul Crișului 
Alb. 

Majoritatea clădirilor emblematice 
ale orașului au fost construite în anii 
1870. Dintre acestea se remarcă  cele 
două biserici luterane: Marea Biserică 
Luterană- cea mai mare din Europa 
Centrală și de Est și peste drum de 
ea, Mica Biserică Luterană. Conturul 
celor două biserici reprezintă logo-ul 
orașului. 

Cei care doresc să viziteze orașul tre-
buie să știe că Bekescsaba este patria 
cârnaților Csaba. În fiecare an, în oc-
tombrie, orașul devine o adevărată 
capitală a cârnaților deoarece are loc 
un festival culinary dedicate acestui 
preparat. 

OROSHAZA 
O terapie la băile termale din 
Gyopáros are un efect pozitiv și îm-
bunătățește problemele locomo-
torii, afectiunile ginecologice, uro-
logice, dermatologice și sistemul 
nervos. Zona de agrement de la Baile 
Gyopáros din Oroshaza oferă petre-
cerea timpului liber într-un mod plă-

cut indiferent de vârstă sau condiție 
fizică. Atractiile sunt de diferite tipuri: 
masaje pentru o relaxare perfecta sau 
pentru tratarea durerilor. Dar ce oferă 
cu siguranță băile din Oroshaza este 
relaxarea într-un cadrul excelent. 
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Rugăciune de Sfintele Paști 
Preasfântă Stăpână de Dumnezeu 
Născătoare spre ție îmi îndrept gân-
dul, inima și toate simțurile și te rog 
cu lacrimi: Până când Măicuță a mi-
lostivirii va fi această durere neconte-
nită pe pământ? Până când vrăjmașii 
nevăzuți ai neamului omenesc vor 
da lovituri atât de puternice bieților 
oameni? Până când vor pângări și vor 
necinsti trupurile, sufletele și viețile 
lor? Înșelându-i ca să nu cunoască 
adevărul, să nu îndeplinească porun-
cile divine și să nu dea slavă și cinste 
pururi măritului Dumnezeu. Ridică-te 
Stăpână Atotbună și zdrobește pe 
vrăjmașii noștri și ai Fiului tău iubit 
Isus Hristos îngrozindu-i cu nebi-
ruita-ți sfințenie îndreptând-ne pe 
cărările mântuirii, că să dăm mereu 
mărire lui Dumnezeu. Roagă-te Fe-
cioară pentru Sfântă Biserică pentru 
propovăduirea evangheliei pe întreg 
pământul, pentru poporul acesta, 
conducătorii lui, rudele mele, pentru 
văduve, pentru orfani, bogați, săraci, 
necăjiți, bolnavi, pentru cei prigo-
niți, pentru cei răposați. Ajută-ne să 
ne pocăim toți oamenii de păcatele 
noastre, să iubim Biserica, să ne spo-
vedim adesea, să renunțăm la păca-
te, vicii și necredință. Ajută-ne să nu 
fim insensibili la chemarea divină a 
blândului tău Fiu care a venit să sufe-
re chinuri barbare pentru bietele ițe 
rănite atât de mult de vrăjmaș. Slavă 
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în ve-
cii vecilor. Amin.

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Iunie
• 9 J Înălțarea Domnului
• 20 L Sf. Treime
• 24 V Nașterea Sf. Ioan Botezătorul
• 29 M Sf. Ap. Petru și Pavel

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Iunie
• 3 V Preasfânta Inimă a lui Isus
• 24 V Nașterea Sf. Ioan Botezătorul
• 29 M SS. Petru și Paul

Compunerea
Poveşti adevărate, poveşti cu tâlc

O învățătoare le-a cerut elevilor 
să scrie o compunere despre ce 

și-ar dori de la Dumnezeu. La sfârși-
tul zilei, în timp ce corecta lucrările, 
ea a citit una extrem de sensibilă, la 
care i-au dat lacrimile. Soțul ei, care 
tocmai ce intrase în casă, a văzut-o 
plângând și a întrebat-o: “Ce s-a în-
tâmplat?” Ea a răspuns: “Citește asta! 
Este compunerea unuia dintre elevii 
mei.” 

“Doamne, în seara asta vreau să te 
rog să faci ceva foarte special. Trans-
formă-mă într-un televizor. Vreau 
să îi iau locul și să trăiesc ca televi-
zorul din casă. Așa aș avea propriul 
meu loc special și familia mea ar sta 
în jurul meu zi de zi… așa voi fi luat 

în serios când vorbesc. Vreau să fiu 
în centrul atenției și să fiu ascultat 
fără întreruperi sau întrebări. Vreau 
să primesc aceeași grijă specială… 
televizorul o primește chiar și atunci 
când nu funcționează. 

El se bucură de compania tatălui 
meu când ajunge acasă de la locul 
de muncă, chiar și atunci când este 

obosit și nu vorbește cu nimeni. 
Vreau ca mama să vină la mine când 
este tristă și supărată… nu vreau să 
mai fiu ignorat. De asemenea, vreau 
ca fratele meu să lupte să fie cu mine 
și chiar să aibă un loc special unde să 
stea și să mă asculte. 

Vreau să simt că familia lasă totul 
deoparte și să își petreacă din nou 
timp cu mine. Doamne, nu îți cer 
prea multe… vreau doar să iau locul 
televizorului din casa mea.” 

În acel moment, bărbatul a răspuns: 
“Doamne, săracul copil, ce părinți 
oribili are…”. Profesoara, printre la-
crimi, s-a uitat la el și i-a spus: “Aceas-
ta este lucrarea fiului nostru.”

Căsătorii 
-

Majorate 
Varga Clara 15.05

Radu Loredana-Andreea 
24.05

Naşteri 
Simon Daniel 15.03

Haiser Georgiana-Loredana 
7.04

Bud Ana-Alisa 12.04
Berbecaru Sara-Elena-Maria 

25.04

Fotografia lunii: salcâmii roz de la 
Beba Veche


