
Primăria a achiziţionat un tractor performant de tuns iarba 
Locuitorilor comunei noastre că-

rora le place curăţenia le aducem 

o veste cum nu se poate mai bună. 

Primăria a achiziţionat un tractor 

de tuns iarba care a fost pus deja în 

funcţiune şi şi-a demonstrat eficienţa 

cu prisosinţă. 

Este vorba de un utilaj de mici di-

mensiuni, cu şofer, achiziţionat din 

Ungaria, întrucât acolo a fost găsit la 

un preţ mai mic decât în România. În 

doar câteva zile, rezultatele obţinu-

te au fost remarcabile. Zone întregi 

au fost curăţate în doar câteva ore, 

transformându-se în veritabile pelu-

ze foarte plăcute ochiului. 

Un mare avantaj este că tractorul 

tunde iarba mai scurt şi mai uniform, 

însă dezavantajul este că nu poate in-

tra în zonele înguste sau denivelate. 

De aceea este bine ca tractorul să fie 

însoţit de o motocoasă manuală. 

Costurile cu combustibilul s-au dove-

dit a fi mici, iar forţa de muncă nece-

sară este mai puţină, muncitorii care 

trebuiau să piardă zile întregi pentru 

cosit putând fi folosiţi pentru alte lu-

crări. În fine, cu ajutorul acestui utilaj, 

primăria va ţine mult mai bine sub 

control spaţiile verzi iar cu timpul bu-

ruienile vor putea fi eliminate.

Drumul judeţean, complet reasfaltat
Aşa cum a promis, Consiliul Jude-

ţean Timiş a asfaltat drumul jude-
ţean pe porţiunea dintre Cherestur şi 
Beba Veche, înainte de manifestarea 
Triplex Confinium. Vineri seara, mun-
citorii finalizau lucrarea, pentru ca a 
doua zi, de sărbătoare, drumul să fie 
în condiţii optime. 

Şoferii au acum posibilitatea să se 

deplaseze până la Sânnicolau în cele 
mai bune condiţii. Calitatea asfaltu-

lui este una foarte bună, marcajele 
sunt proaspete, marginile drumului 

sunt curăţate, astfel încât a devenit 
o adevărată plăcere să conduci pe 
acest drum. „Îi mulţumim preşedinte-
lui Titu Bojin pentru că şi-a respectat 
promisiunea faţă de comuna noastră. 
De asemenea, îi mulţumim directoru-
lui Direcţiei de Drumuri din Consiliul 
Judeţean Timiş, domnul Gheorghe 
Tătar, pentru că a urgentat lucrarea”, 
a declarat primarul Ioan Bohancanu.

Triplex Confinium:  „Următoarea graniţă va fi 
deschisă între Beba Veche şi Kubekhaza” 

Sâmbătă, 30 mai 2015, la borna 
Triplex Confinium, în locul în care 

graniţele României, Ungariei şi Serbi-
ei se întâlnesc, Preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Timiş, Titu Bojin, a pre-
luat de la Branislav Bugarski, secretar 
provincial al provinciei Voivodina 
din Serbia, preşedinţia Euroregiunii 
DKMT, pentru următorul an. La eve-
niment a fost prezent şi Kakas Bela, 
preşedintele judeţului Csongrad, din 
Ungaria.

Titu Bojin a declarat că în acest man-
dat vor începe procedurile pentru 
deschiderea unui nou punct de fron-
tieră între România şi Ungaria, la 
Beba Veche, iar pe viitor se doreşte 
deschiderea, în aceeaşi localitate, a 
unui punct de trecere şi spre Serbia. 
„Următoarea graniţă va fi deschisă 
între Beba Veche şi Kubekhaza. De la 
Beba Veche se aude cum cântă coco-
şul la Kubekhaza. Vrem să facem în 
aşa fel încât românii să poată să se 
ducă la vecinii unguri, să mănânce 

împreună supa de cocoş. Dorim să-i ajutăm şi pe vecinii sârbi, să facem 

în aşa fel încât să nu mai avem deloc 
graniţe. Depinde numai de noi ca 
aceste proiecte să se realizeze”, a afir-
mat Titu Bojin.

Titu Bojin spune că, pentru deschi-
derea de noi puncte de trecere a 
frontie rei, se va încerca accesarea de 
fonduri europene pe exerciţiul buge-
tar 2014 – 2020.

Euroregiunea DKMT, din care fac par-
te judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin 
din România, judeţul Csongrad, din 
Ungaria, şi Provincia Autonomă Voi-
vodina, din Serbia, a împlinit 18 ani, 
iar de-a lungul timpului mai multe 
proiecte comune ale celor trei ţări 
au fost realizate în zona de graniţă. 
Cel mai recent este construirea unei 
piste de biciclete de 80 de kilometri, 
pe digul râului Bega, între România şi 
Serbia, de la Timişoara până la Zren-
janin.
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Beba Veche este tot mai curată, 
însă persistă unele probleme

Apelurile la curăţenie făcute de 
Primărie, inclusiv prin interme-

diul ziarului nostru, sunt tot mai mult 

ascultate de cetăţeni. În ultima peri-

oadă, în comună au apărut tot mai 

multe spaţii verzi amenajate cu flori, 

adevărate părculeţe, oaze de natură 

care încântă privirile. Acum că şi iarba 

este tunsă sistematic, nu mai există 

nici un motiv ca spaţiile verzi din faţa 

caselor să nu fie tratate cu atenţie de 

către fiecare proprietar.

ANIMALE DOMESTICE SCOASE PE 
DOMENIUL PUBLIC
În altă ordine de idei, mai există şi ce-

tăţeni care opun rezistenţă ideii de a 

avea o comună frumoasă şi civilizată, 

preferând să nu vadă mai departe de 

interesul strict propriu. Sau, poate că, 

nu este vorba de rea credinţă, ci doar 

obiceiuri rele care mor greu. Este vor-

ba despre cei care îşi lasă animalele 

să pască pe domeniul public.

Spre exemplu, la Cherestur, trecând 

la orele prânzului pe drumul prin-

cipal, am putut „admira” doi ponei, 

mai multe capre, o oaie, precum şi 

un cârd de gâşte, păscând în tihnă 

pe domeniul public (fotografiile stau 

dovadă). Ce n-am reuşit să ne dăm 

seama este ce animale adăpostesc 

cele două cuşti de metal observate 

de noi, pitite bine după nişte tranda-

firi înalţi, în faţa unor case. Data vii-

toare vom încerca să aflăm dacă este 

vorba despre iepuri sau păsări… 

Nici la Beba Veche lucrurile nu stau 

mai bine, unii cetăţeni din zonele 

mărginaşe considerând că iarba de la 

stradă e mai bună pentru capre decât 

cea de pe păşune.

AMENZI DRASTICE
Cert este că lucrurile nu vor rămâne 

aşa, inspectorii primăriei au transmis 

deja câteva avertismente iar dacă 

proprietarii mai lasă animalele pe do-

meniul public, ele vor putea fi reţinu-

te şi eliberate numai după ce propri-

etarii vor plăti amenda. 
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Continuă amenajarea trotuarelor
După „Triplex Confinium”, activita-

tea primăriei a revenit la normal, 
iar muncitorii s-au putut concentra, 
din nou, pe proiectele aflate în deru-
lare în comună. 

Trotuarele sunt acum principala in-
vestiţie la care se lucrează cu echi-
pa de muncitori ai primăriei.  Pe tot 
parcursul lunii iunie s-a lucrat într-un 
ritm foarte bun, astfel că,  la data apa-
riţiei ziarului, au fost executaţi în total 
aproape 3 km de trotuar. 

Potrivit estimărilor Primăriei, până 
la data de 7 iulie, tot cartierul „Peste 
Bară” din Beba Veche va avea trotua-
re moderne. După finalizarea acestei 
etape, în funcţie de fondurile avute la 
dispoziţie şi de disponibilitatea mun-
citorilor, se vor continua lucrările de 
amenajare a trotuarelor într-o altă 
zonă a localităţii ce rămâne să fie sta-
bilită.

Îngrijirea arborilor 
Paulownia

Arborii paulownia plantaţi de 
Primărie s-au dovedit, până 

acum, o investiţie bună: majori-
tatea s-au prins şi au început să 
crească tot mai mult. Însă mai au 
de trecut un mare obstacol. 
Aflaţi încă în primul an de viaţă, 
ei sunt vulnerabili şi necesită o în-
grijire deosebită, atât din partea 
autorităţilor cât şi a cetăţenilor. În 
mare, nu s-au înregistrat decât ca-
zuri izolate în care au fost distruşi 
unii puieţi, însă marea problemă 
este că ei nu sunt udaţi suficient. 
Acolo unde 
cetăţenii au 
i n t e r v e n i 
şi i-au udat 
permanent, 
arborii au 
crescut ex-
traordinar de 
mult (foto la-
teral). Unde 
au fost lăsaţi 
la voia natu-
rii, au crescut mult mai puţin (foto 
jos). „I-am udat periodic, nu-i pu-
tem uda atât de des pe cât ar tre-
bui. De aceea fac un apel către toţi 
locuitorii să aibă grijă de ei şi să-i 
ude. Nu costă nimic, însă veţi ve-
dea că în câţiva ani vor deveni niş-
te copaci extraordinar de frumoşi”, 
a spus primarul Bohancanu. Dacă 

vor supravieţui anul acesta şi anul 
viitor, atunci arborii paulownia se 
vor prinde definitiv, rezultatul fiind 
că vor schimba foarte mult înfăţi-
şarea comunei.

Măsuri de protecţie 
împotriva caniculei

Având în vedere temperaturile 
ridicate din această perioadă şi 

riscul de caniculă, medicii vă reco-
mandă să luaţi măsuri de protecţie 
a sănătăţii prin evitarea expunerii 
excesive la soare; evitarea consu-
mului de alimente bogate în gră-
simi, de alcool şi cofeină; consu-
mul de fructe şi legume proaspete; 
consumul de lichide (minim 2 litri 
pe zi); alternaţi perioadele de lucru 
cu perioade de repaus. În caz de 
necesitate, apelaţi la medicul de 
familie sau la 112.



CURIERUL de BEBA VECHE 34 VI 1920

Emoţii la închiderea anului şcolar, 
la Beba Veche

Ultimul clopoţel din anul şcolar 
2014-2015 a sunat vineri şi la 

Şcoala din Beba Veche. Elevii au in-
trat în binemeritata vacanţă de vară, 
însă nu înainte de a participa la eve-
nimentele organizate în ultimele zile 
de curs, care mai de care mai intere-
sante. Nu au lipsit emoţiile, atât pen-
tru elevi cât şi pentru cadrele didacti-
ce şi părinţi.

Fiecare clasă a organizat câte ceva: 
scenete, ateliere de creaţie, serbări şi 

cursuri festive. Cele mai mari emoţii 
le-au avut elevii clasei a VIII-a pentru 
care despărţirea de şcoala în care şi-
au petrecut mare parte din copilărie 
nu a fost una uşoară. 

Grădinița a avut un proiect de parte-
neriat cu o Asociație din Iaşi care pro-
movează activităţi creative în rândul 
celor mici. Prin intermediul acestei 
asociaţii, copiii au primit materiale 
didactice. 
Imaginile de mai jos vorbesc de la 

sine.
BURSA MIRON BRISCAN 
Asociaţia Bunul Samaritean din Beiuş 
a acordat în acest an o nouă bursă 
de merit „Miron Briscan” pentru cel 

mai bun elev al şcolii din Beba Veche. 
Anul acesta, premiul, aflat la a treia 
ediţie,  a fost câştigat de eleva Fabian 
Mădălina. Aceasta se va putea bucu-
ra de premiul în valoare de 600 ron.

ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI 
DISCIPLINĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEBA VECHE

Nr. Nume şi prenume Premiu Media

Clasa a V-a
1. Velişca Adelina Tani Premiul I 9,96
2. Vizeteu Ionuţ Cătălin Menţiunea I 8,67

Clasa a VI-a
1. Sfetcu Mălina Premiul I 9,93
2. Terlai Ramona Premiul II 9,84
3. Velişca Adriela Premiul III 9,70
4. Mîţ Alex Premiul III 9,70
5. Paul Denisa Menţiunea I 9,68
6. Nemeţ Adelina Menţiunea II 9,20
7. Şipoş Steven Menţiunea III 8,90
8. Lihăt Diana Menţiunea IV 8,87
9. Mihăilă Livia Menţiunea V 8,78
10. Suciu Abel Menţiunea VI 8,71

Clasa a VII-a
1. Fabian Mădălina Premiul I 9,94
2. Mişcu Jessyca Premiul II 9,76
3. Paul Daniel Premiul III 9,20
4. Ţăran Denisa Menţiunea I 9,11

Clasa a VIII-a 
1. Coşa Adrian Florin Premiul I 10
2. Căpăţ Daniela Premiul II 9,91
3. Căpăţ Daniel Premiul III 9,83
4. Boroş Sebastian Menţiunea I 9,76
5. Feier Adelin Menţiunea II 9,65
6. Biban Valentina Menţiunea III 9,50
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Rugăciune către Sfântul Ilie
Preamărite şi preaminunate pro-
orocule al lui Dumnezeu, Ilie, care 
ai luminat pe pământ cu viața ta 
îngerească, cu râvna ta fierbinte 
către Dumnezeu Atotțiitorul, cu 
semnele şi 
cu minuni-
le tale, şi cu 
marea lui 
Dumnezeu 
bunăvoință 
față de tine, 
fiind ridicat 
la cer cu trupul într-un car de foc; 
depărtează de la noi prin mijloci-
rea ta către Domnul, dreapta mâ-
nie a lui Dumnezeu; apără oraşele, 
satele şi țara noastră de secetă, 
de foamete, de furtuni năpras-
nice, de cutremur, de boli şi răni 
aducătoare de moarte, de neînțe-
legeri între frați, de năvălirea asu-
pra noastră a altor neamuri şi de 
războiul cel dintre noi. Prin rugă-
ciunile tale, preamărite, întăreşte 
poporul nostru binecredincios şi 
ajută-l în toate faptele lui bune. 
Să ne învrednicim de împărtăşirea 
bunătăților celor veşnice în Împă-
răția lui Dumnezeu şi a Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos, Căruia I 
se cuvine cinste şi închinăciune, 
împreună cu Tatăl cel fără de înce-
put şi cu Preasfântul Duh, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

DECESE †
Covaci Persida  (79 ani)

Dumnezeu să o odihnească 
în pace!

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Iulie
• 5 D Sf. Atanasie
• 20 L Sf. Ilie

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Iulie  - Cuptor
• 3 V Sf. Toma
• 11 S Sf. Benedict
• 23 J Sf. Brigitta
• 25 S Sf. Iacob

Şopârla din perete 
Poveşti adevărate, poveşti cu tâlc

Pentru a-şi renova casa, un japonez 
a făcut o spărtură într-un perete. 
Casele japoneze au în mod normal 
un spațiu gol între pereții din lemn. 
Cu surprindere a constatat că acolo 
se afla o şopârlă blocată din cauza 
unui cui bătut din afară, într-unul 
din picioarele sale. I-a fost milă când 
a văzut aceasta, dar în acelaşi timp a 
fost şi curios, dându-şi seama că acel 
cui a fost bătut cu câțiva ani în urmă, 
când a fost construită casa. Ce se în-
tâmplase…!?!
Şopârla a supraviețuit în această po-
ziție atât de mult timp! Într-un pe-
rete despărțitor închis de mai mulți 
ani, fără a se mişca. Pare imposibil 
de crezut.
Atunci, se întrebă, cum de aceasta 
şopârlă supraviețuise atât de mult, 

fără să se mişte, odată ce piciorul 
său a fost țintuit!? Şi-a oprit munca 
pentru a observa şopârla, pentru a 
vedea ce face şi cum se hrăneşte.
Ceva mai târziu, neştiind de unde, 
a apărut o altă şopârlă, cu o insecta 
în gură. Ah! Asta l-a uimit şi l-a atins 
profund. Şopârla prinsă în cui a fost 
hrănita ani de zile de către altă şo-
pârlă… Imaginați-vă! A făcut acest 

lucru continuu, pentru o atât de lun-
gă perioadă de timp, fără a renunța 

la speranță pentru partenerul său. 

Ați face asta pentru cineva? Pentru 
partenerul vostru, pentru părinții, 
frații sau prietenii voştri? Imagi-
nați-vă că o creatură mică poate face 
ceea ce o creatură binecuvântată cu 
o minte strălucită, poate face cu gre-
utate… Cu avansul tehnologic din 
aceasta eră a comunicațiilor, acce-
sul nostru la informație devine tot 
mai rapid. Dar distanța dintre fiin-
țele umane se reduce oare la fel de 
mult…?
De aceea, nu-i abandonați niciodată 
pe cei dragi. Nu le spuneți că sunteți 
ocupați, atunci când au nevoie de 
voi… Este posibil să aveți întreaga 
lume la picioarele voastre. Dar voi ați 
putea fi întreaga Lume pentru ei…

Căsătorii 
-

Majorat 
Uzun Livius-Octavian

Gulacsi Arnold
Muntean Daniel Petru

Fibişan Denis Alexandru

Naşteri 

Berbecaru Ianis Florin  

Fotografia lunii: Grâul “de aur” de la Beba Veche


