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Cinci mandate în slujba comunei: 
interviu cu primarul Ioan Bohancanu

La începutul celui de-al cincilea 
mandat de primar, Curierul de 

Beba Veche l-a intervievat pe Ioan 
Bohancanu pentru a afla care sunt 
prioritățile acestuia pentru perioada 
2016 -2020.

Reporter: Domnule primar, ați câști-
gat un nou mandat în fruntea comu-
nei, în ce direcție va porni comuna 
de acum înainte?
Primar: În primul rând, trebuie să mă 
adresez direct tuturor locuitorilor din 
Beba Veche, Cherestur și Pordeanu, 
și să le spun că mă bucur foarte 
mult să vă anunț că am început un 
nou mandat de primar, al cincilea în 
fruntea comunei Beba Veche, lucru 
care se datorează dumneavoastră. 
Întotdeauna, legitimitatea prezenței 
mele în fruntea comunei a fost dată 
de dumneavoastră prin votul pe care 
mi l-ați acordat și vă mulțumesc pen-
tru aceasta. Este cert că ne aflăm pe o 
traiectorie ascendentă. 

Comuna noastră este touși una din-
tre cele mai cunoscute și apreciate și 
noi trebuie să fim mândri de faptul 
că suntem cei mai apropiați de ves-
tul Europei. Însă acest lucru nu este 
suficient, după cum bine știți, de ani 
buni de luptăm să ieșim din această 
izolare cauzată de evenimentele isto-
rice, în special după 1950, când prin 
închiderea frontierelor s-a întrerupt 
circulația înspre Ungaria și Serbia.  
După Revoluție am început să facem 
pași, la început mai timizi, acum tot 
mai hotărâți, pentru a ieși din această 
izolare. Am încercat și încercăm din 
izolarea față de exterior dar și față de 
interiorul României. 

Reporter: De ce spuneți că a fost izo-
lată comuna spre interior?
Primar: Când spun spre interior, spun 
faptul că, Primăria a știut totdeauna 
să întrețină relații foarte bune cu con-
ducerile Consiliului Județean Timiș. 
După atâția ani în fruntea comunei, 
pot spune că am avut relații bune 
atât cu președintele Viorel Coifan, 
cât și cu domnii președinți Constan-
tin Ostaficiuc și Titu Bojin, iar în mo-
mentul de față, datorită votului cetă-
țenilor din data de 5 iunie, în fruntea 
Consiliului Județean a ajuns domnul 

Sorin Grindeanu, cu care am avut, zi-
lele trecute, o întâlnire de lucru foar-
te interesantă. Am dezbătut cu dum-
nealui strategia de viitor a comunei 
Beba Veche și pot să spun că speran-
țele noastre sunt foarte îndreptățite 
ca în următorii 4 ani de zile să avem 
o colaborare mare cu Consiliul Jude-
țean. Sigur că mai avem un hop mare 
de trecut în toamna aceasta, la înce-
putul lunii decembrie, când vor avea 
loc alegerile parlamentare. Vă garan-
tez că toate proiectele de viitor des-
pre care vom vorbi în continuare, vor 
prinde contur și se vor realiza dacă 
vom avea sprijin de la Guvern, dacă 
PSD va câștiga și va forma guvernul. 
Atunci, în mod sigur, tot ce ne-am 
propus, se va realiza. Eu sunt convins 
că cei care nu mă agreează, pentru că 
au fost și voturi împotriva mea, chiar 
dacă au ceva personal cu primarul 
Bohancanu, pentru binele comunei 
nu se vor putea împotrivi, datorită 
faptului că avem o șansă istorică să 
prindem ultimul ciclu de finanțare a 
proiectelor europene 2016 – 2020, și 
datorită faptului că știm cum să acce-
săm aceste fonduri.

Reporter: Să trecem la proiectele 
concrete de dezvoltare. Ce priorități 
aveți?
Primar: Poate că unii au devenit 
sceptici cu privire la proiectul euro-
pean pe care vi l-am prezentat de 
atâtea ori în ziarul nostru. Inclusiv în 
timpul campaniei electorale, acest 
proiect a fost efectiv călcat în picioare 

de către cei care erau împotriva mea, 
spunând că așa ceva nu se poate, nu 
se va întâmpla niciodată, încât poate 
că unii dintre cetățeni au ajuns să se 
îndoiască. Dar eu vă pot asigura că 
în următoarele zile se va finaliza toa-
tă evaluarea acestui proiect. A fost o 
muncă titanică făcută de echipa de la 
achiziții publice împreună cu echipa 
de la ANAF, au existat foarte multe 
oferte și fiecare ofertă a fost evaluată 
cu responsabilitate. Ca să vă dau un 
exemplu, în lunile care au trecut s-au 
adunat 4 dulapuri de documente, o 
masă enormă de lucru dar acum este 
la final. În mod sigur în perioada 15 
august – 1 septembrie, raportul co-
misiei de evaluare va ajunge la AFIR, 
instituția care ne asigură finanțarea. 
După care vor mai urma câteva pro-
ceduri tehnice și în mod cert lucrările 
la acest mare proiect vor demara la 
începutul lunii octombrie. 

După cum știți, proiectul are mai 
multe componente: se va introduce 
canalizarea pe 6 km în Beba Veche, 
se va realiza o stație de epurare la 
marginea localității care va colecta 
apa uzată produsă în gospodării, se 
vor asfalta 4,1 km de străzi, dar se vor 
realiza și căile de acces, podețele, și 
șanțuri pluviale. 

Reporter: Ce alte proiecte mai pre-
gătiți?
Primar: Tot la capitolul drumuri, pot 
să vă spun că se va depune la prima 
sesiune care se deschide, un proiect 

de asfaltare a restului de străzi din 
Beba Veche, proiect cu documentație 
gata și toate avizele în regulă. Îl vom 
depune de îndată ce se va deschide 
sesiunea de finanțare. Eu sunt con-
vins că la finele anului 2020, absolut 
fiecare stradă din comuna noastră va 
fi asfaltată. 

Apoi, așa cum ați putut observa, 
aproape toată comuna beneficiază 
de trotuare și ne-am propus ca până 
la finalul lunii noiembrie, toate gos-
podăriile din Beba Veche să aibă ac-
ces a trotuare, în așa fel încât nimeni 
să nu mai trebuiască să calce prin no-
roi, mai ales în anotimpurile ploioase. 

Reporter: Ce veți face pentru învăță-
mântul din Beba Veche?
Primar: Vom acorda o atenție deo-
sebită acestui domeniu. Suntem la 
finalul unui ciclu, pentru că domnul 
director Ungureanu se va pensiona 
începând cu data de 1 septembrie 
și va fi numit un alt director. Vrem să 
revitalizăm învățământul, nu numai 
din punct de vedere al activității ca-
drelor didactice, ci vrem și noi, ca pri-
mărie, să ne implicăm, să realizăm un 
proiect pentru laboratoare tematice 
la clasele V-VIII, un teren sintetic de 
sport de care să beneficieze toți co-
piii. 

În prima sesiune care se va deschide, 
vom depune și proiectul noii gră-
dinițe, despre care am mai vorbit în 
ziarul local. Am discutat personal cu 
foarte mulți cetățeni despre acest 
proiect și îi asigur că va fi o grădini-
ță foarte frumoasă, modernă și uti-
lă. Avem mare nevoie de programul 
prelungit cu mai multe activități, nu 
ca acum, când programul este foarte 
redus, de la 9 la 12. Nu este în regulă, 
copiii trebuie să lucreze mai mult cu 
educatoarele care vor dori să se im-
plice în acest proces, vor putea servi 
și o masă caldă, să se odihnească, să 
se joace, în așa fel încât părinții să-și 
ia grija supravegherii lor și în acest 
fel se eliberează, se pot angaja, pot 
desfășura alte activități caracteristice 
unei familii.

(continuarea în pag.2)
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Reporter: Mai aveți și alte proiecte 
pentru Beba Veche? 
Primar: Sigur că da, sunt multe direc-
ții în care vreau să acționă. Așa cum 
bine știți, dar nu am promis în cam-
panie, tot centrul, după ce se vor ter-
mina săpăturile pentru canalizare, va 
fi reamenajat. Clădirea cooperației în-
cercăm împreună cu proprietarii să-i 
dăm o altă destinație, doar comercia-
lă, cu comerț civilizat și fiscalizat. Nu 
vom admite ca în centrul comunei, 
să se vândă toate vechiturile strânse 
de anumiți comercianți de pe străzile 
Occidentului, să le desfacă, fără auto-
rizație, în centrul comunei. Este inad-
misibil și acest lucru va fi stopat. Dar 
nici nu vom fi de acord să fie centrul 
ocupat cu sedii de partide mai ales 
că noi nu avem clădiri de atribuit par-
tidelor iar cei care sunt implicați să 
pună la dispoziție imobile proprii, noi 
nu suntem în situația să ne implicăm.  

Tot în zona centrală vor fi intervenții 
serioase și la podul de la intrarea în 
comună ce va fi renovat, iluminat și 
amenajat un părculeț lângă el, apoi, 
vom reamenaja parcul bisericii și 
vom căuta să sprijinim biserica pen-
tru a accesa fonduri europene, având 
în vedere că este monument istoric, 
am vrea să fie renovată în totalitate și 
ar fi o realizare extraordinară. Ne-am 
propus să realizăm nu doar la biserica 
ortodoxă ci și la cea catolică de vis-a-
vis, care este și ea o clădire foarte fru-
moasă dar necesită reparații ample. 
Vrem să modernizăm clădirea poștei, 
prin construcția unei clădiri noi. În 
fine, mai menționez că vom realiza 
un parc de agrement lângă sondă, o 
casă funerară și o modernizare com-

pletă a cimitirului, pentru că va ajun-
ge asfaltul până acolo.

Reporter: Ce v-ați propus să faceți 
pentru Cherestur?
Primar: Este mult de lucru și aici. În 
primul rând, se vor asfalta în această 
toamnă toate străzile, apoi, în anii ur-
mători se va demara un program de 
introducere a canalizării din fonduri 
guvernamentale. Cred că vom reuși 
dacă vom avea sprijinul necesar. Mai 
vrem să amenajăm un centru civic 
frumos, cu o piațetă în fața bisericii, 
cu iluminat arhitectural al bisericii. 
Apoi vrem să dotăm căminul cultu-
ral cu aparatură audio, iar acest lucru 
este valabil și la celelalte cămine. S-a 
înființat și un teren de sport pentru 
tinerii din Cherestur, iar anul viitor îl 
vom îngrădi, vom construi vestiare și 
îl vom da în folosință. La cimitir vom 
construi o casă funerară. Pe plan cul-
tural, vom continua să susținem ac-
tivitatea Clubului Femeilor și a Aso-
ciației Agricultorilor din Cherestur 
pentru că sunt foarte active și merită 
promovate.

Reporter: Ajungem și la Pordeanu.
Primar: La Pordeanu, conform pro-
iectului în licitație se va introduce 
canalizare pe 1 km de străzi, va fi re-
abilitat acoperișul căminului cultural 
și se va amenaja o parcare frumoasă 
la căminul cultural. Tot în acest sat va 
fi amplasată stație de tratare a apei 
care va îmbunătăți calitatea apei și 
care va deservi și satul Cherestur, așa 
cum este prevăzut în proiectul desfă-
șurat în cadrul Asociației de Dezvol-
tare Intercomunitară. Și la cimitirul 
din Pordeanu vom construi o casă 
pentru servicii funerare. 

Reporter: Am recapitulat, în mare, 
proiectele de investiții propuse, de-
rulate de Primărie. Dar mai există și 
investiții unde Primăria este parte-
ner.
Primar: Așa este, și împreună cu pre-
ședintele Consiliului Județean, vom 
depune toate eforturile pe proiectele 
transfrontaliere pentru ca punctul de 
trecere frontierei Beba Veche - Ku-
bekhaza să fie deschis, iar drumurile 
Beba Veche – Kubekhaza, Beba Ve-
che – Kiszombor, Beba Veche – Val-
cani să fie modernizate, cu posibilita-
tea redeschiderii trecerilor frontierei. 
Acest lucru nu depinde numai de noi, 
ci de mediul politic european, pentru 
că vedeți ce schimbări bruște au loc. 
Un alt proiect la care ne raliem îm-
preună cu Consiliul Județean Timiș și 
cu firmele din zonă, în special cu Emi-
liana și Crop Farm, este refacerea sis-
temului de irigații din zonă. Mai vrem 
să ne implicăm, cu toți agricultorii, 
pentru a face demersuri astfel încât 
să fie înființat un centru antigrindină 
în extremitatea vestică a județului.

Ca o ultimă  mențiune, vreau să le 
spun tuturor celor care dețin pământ 
în intravilan și extravilan că voi de-
mara, împreună cu Oficiul de Cadas-
tru și cu firme de specialitate, un am-
plu program de intabulare a tuturor 
suprafețelor, în așa fel încât până în 
2020 să nu mai fie niciun metru pă-
trat neintabulat și acest lucru va fi 
foarte important, pentru că din 2020 
toate terenurile neintabulate nu vor 
mai primi subvenția europeană. În 
momentul de față avem circa 60% 
din terenuri neintabulate, un procent 
foarte mare și este foarte mult de fă-
cut.
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Stropiri împotriva 
țânțarilor

La începutul lunii august, Primă-
ria va acționa pentru combaterea 
țânțarilor, ce s-au înmulțit peste 
măsură după ploile din lunile iu-

nie – iulie, dând mari bătăi de cap 
locuitorilor. Vor fi aplicate două tra-
tamente aeriene, în două stropiri 
separate. Pe această cale, rugăm 
locuitorii să protejeze alimentele și 
copiii în zilele în care vor avea loc 
stropirile.

În atenția 
agricultorilor

Întrucât s-a constatat că în ultima 
perioadă ambrozia s-a extins ex-
traordinar de mult pe raza comu-
nei, agricultorii sunt rugați să acor-
de o mare atenție lucrărilor care 
trebuie executate cu rapiditate pe 
câmp pentru combaterea acestei 
buruieni extrem de dăunătoare. 

Cea mai eficientă metodă aplicată 
de agricultorii din zonă este trata-
mentul cu glifosat în doză de 4l/
hectar.

Curățenie generală 
cu ocazia Rugii

Pentru că în tradiția locuitorilor din 
zona noastră se cade ca la fiecare 
Rugă, toți gospodarii să facă cură-
țenie, Primăria face apel către toți 
cetățenii să-și curețe spațiul in fața 
caselor și să își văruiască fațadele. 

Servicii de 
debarasare a 

molozului
Primăria anunță persoanele care 
execută lucrări de renovare că 
pune le va pune la dispoziție servi-
cii de debarasare a molozului, con-
tra cost, la un preț avantajos.

Extinderea trotuarelor continuă în ritm susținut 
Lucrările de extindere a trotuarelor 

din comună sunt în grafic și avan-
sează într-un ritm foarte susținut. 
Echipa de muncitori a acumulat ex-
periență și reușește să toarne zilnic 
cel puțin 100 metri de trotuar. După 
ce s-au finalizat trotuarele în cartiere-
le de la margine, s-a avansat tot mai 
mult spre centrul comunei, în pre-
zent fiind efectuate lucrări pe strada 
Școlii Mari. 

Primăria dă asigurări că până la data 
de 15 noiembrie vor fi executate toa-
te trotuarele de pe raza comunei, ast-
fel încât fiecare gospodărie să aibă 
acces, iar echipa de muncitori să se 
poată concentra exclusiv pe viitoare-
le proiecte de investiții.
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Istoricul bisericii ortodoxe române 
„Adormirea Maicii Domnului” din Beba Veche

ISTORICUL COMUNITĂȚII 
PAROHIALE
Primul document scris în care se 
amintește de comuna Beba Veche 
datează de pe vremea regelui Un-
gariei Bela al IV-lea, din anul 1247, 
în care localitatea este amintită sub 
denumirea de „Beb”. De atunci, cu 
excepția secolului XV, din fiecare se-
col au rămas documente, în care se 
amintește de existența acestei locali-
tăți. În aceste documente însă nu se 
pomenește deloc despre naționalita-
tea locuitorilor. După relatările unui 
istoric maghiar, localitatea ar fi exis-
tat cu mult înainte, chiar pe vremea 
avarilor. În sec. XV ar fi fost stăpânită 
de cumani. 

Se presupune că pe vremea ocupa-
ției turcești, comuna a avut mult de 
suferit, ba chiar ar fi fost nimicită cu 
totul, pentru că în harta întocmită 
din ordinal guvernatorului Mercy, la 
anul 1723, Beba este amintită ca pus-
tă și deci nu ca o localitate locuită. 
În schimb, în harta oficială din anul 
1761, localitatea Beba este înscrisă 
ca fiind locuită de români de credin-
ță veche. Această hartă este primul 
document cunoscut din care se poa-
te constata că Beba este o localitate 
românească. Probabil însă că loca-
litatea cu mult înainte a fost locuită 
de români și această presupunere se 
întemeiază pe următoarele: Biserica 
actuală este zidită în anul 1779, dar 
se știe că înainte de actualul edificiu, 
au mai fost încă alte două biserici.

CELE TREI BISERICI
Cea mai veche a fost zidită în par-
tea comunei numită „Peste bară”, pe 
intravilanul ce azi formează proprie-
tatea lui Andrei Rista. Biserica a fost 
zidită cu pereți din pământ bătut, 
acoperită cu trestie și tumul de lemn. 
Tradiția unanimă este că vatra satului 
vechi a fost „Peste bara” și deci era fi-
resc ca biserica să fi fost acolo. Urme 
despre clădire pe acel extravilan nu 
au fost găsite. 

O altă biserică, despre existența căre-
ia se poate ști mai mult, a fost aceea 
zidită pe intravilanul de azi a bisericii. 
Edificiul a fost zidit în mijlocul intravi-
lanului. Și acest edificiu a fost zidit cu 
pereți din pământ acoperit cu trestie 
și cu tumul din lemn. Multă vreme, 
după zidirea actualului edificiu bise-
rica veche nu a fost dărâmată, ci era 
folosită pentru întrunirile sătenilor la 
sfat. Urme despre existența acestui 
edificiu, au fost găsite în mai multe 

rânduri. 

 În anul 1939, când s-au plantat copa-
cii, au fost găsite la o adâncime de 70-
80 cm. lemne de construcție din ste-
jar și bucăți de scânduri tot din stejar, 
ce sigur proveneau din fostul edificiu 
al bisericii vechi. Nu putem ști despre 
forma și mărimea celor două edificii 
și despre meșterii ce le-au construit 
, nici măcar despre epitropii lor, de-
oarece documentele scrise lipsesc cu 
desăvârșire de la anul 1779 în urmă. 
Cele relatate au la bază informații 
primate încă din anul 1942 de la Stoi 
Persida, în vârstă de 94 de ani, Capăt 
Nicolae (moș Zuica) în vârstă de 91 
de ani, Slatina Filip de 84 de ani, pre-
cum și de la alții. 

Știm deci, că actuala biserică este zi-
dită în anul 1779 și că înaintea aces-
teia au mai existat încă două, se poa-
te presupune, că românii au venit în 
localitate încă din anii 1724-1730, 
deci imediat după anul 1723, când 
pe harta guvernatorului Mercy, loca-
litatea Beba este amintită ca pustă.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
Biserica ortodoxă română cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului” a fost 
zidită în anul 1779. Nu ne-au rămas 
acte din care s-ar putea constata anul 
zidirii actualei biserici și în consecință 
nu se poate ști nici cine a construit-o 
și nici cât a costat construirea, nici 
cine au fost epitropii. Din însemnările 
făcute probabil de cântăreți sau chiar 
preot , ca de exemplu, înscrierea făcu-
tă cu creionul, în Liturghierul cu litere 
chirilice la pagina 128, reiese că actu-
ală biserică a fost zidită în anul 1779. 
E construită din cărămidă, acoperită 
cu eternit, iar turnul e îmbrăcat cu ti-
nichea. Pardoseala este din cărămidă 

hexagonală. Iconostasul este simplu 
din scânduri de brad. Icoanele sunt 
pictate și ele pe scândură și nu se știe 
cine a fost pictorul. Icoanele Sfintei 
Treimi, Mântuitorul Iisus Hristos și a 
Născătoarei de Dumnezeu, precum 
și cea a Sfântului Ioan Botezătorul și 
a Sfântului Nicolae sunt așezate la 
dreapta și la stânga de ușile împără-
tești. 

Sub altarul bisericii se crede că ar fi 
o cripta, pentru că în partea dinspre 
nord se găsește imediat la zidul de la 
altar o cruce din marmură roșie, pe 
care stă scrisă cu litere chirilice ur-

mătoarea inscripție: „Aici repauseaza 
robul lui Dumnezeu Vasile Bobb 1799”. 

REPARAȚII EFECTUATE ÎN TIMP
În decursul timpului, edificiul a fost 
reparat în mai multe rânduri. Acte 
despre costul și felul reparațiilor sunt 
din anii 1859, 1866, 1931 și 1943. Pic-
tura murală a fost efectuată în anul 
1951 de către pictorul Cherciov Ma-
tei. În anul 1908 acoperișul de șindri-
lă al bisericii a fost înlocuit cu azbo-
ciment, eternit, iar turnul înlocuit în 
întregime și acoperit cu tablă gal-
vanizată. În anul 1931 a fost montat 
ceasul din turn. În anul 1966 turela 
turnului a trebuit să fie din nou înlo-
cuită și apoi acoperită cu tablă zinca-
ta. Lucrările au costat 23.000 lei. 

În anul 1977, biserica fiind degrada-
tă s-au făcut reparații capitale fiind 
refăcută pictura de către pictorul 
Cherciov Matei din Dudeștii Vechi. 
În 1998, biserica a fost tencuită și s-a 
refăcut întreaga fațadă, s-au pictat 
icoane pe exteriorul bisericii. 

CLOPOTELE BISERICII
Clopotele sunt turnate în anul 1929. 
Pe clopotul cel mare este următoarea 
inscripție: „Turnat în 1929 pe spesele 
comunei bisericii ortodoxe române din 
Beba spre lauda și mărirea lui Dumne-
zeu, în zilele Majestății Sale Regelui Mi-
hai I al Românie,i fiind preoți localnici 
Andrei Blaga și Traian Brânzei și epitro-
pi loan Țârlâi, Ștefan Ardelean și Ghe-
orghe Sârbescu. Turnat de fiul lui An-
ton Novatay S.P.A. Timișoara Nr. 5480”. 

Inscripția de pe clopotul al II-lea „Tur-
nat pe spesele comunei Bisericii or-
todoxe române din Beba spre a vesti 
tuturor tăria și izbânda credinței stră-
bune. Turnat de fiul lui Novatay S.P.A. 
Timișoara Nr. 5481”.

Inscripția de pe clopotul al III-lea 
„Turnat în 1929 pe spesele comunei bi-
sericii ortodoxe române din Beba spre 
a se tângui cei reposați. Turnat de fiul 
lui Anton Novatay S.P.A. Timișoara Nr. 
5482”. 

Clopotele luate de unguri în primul 
război mondial, după afirmația săte-
nilor, au fost mai mici ca cele actuale. 
Nu știe nimeni ce greutate au avut și 
nici inscripțiile de pe ele. 

(Mulțumim preotului Florin Matyas 
pentru că ne-a pus la dispoziție isto-
ricul parohiei ortodoxe române Beba 
Veche) 

PREOȚII SLUJITORI
• Stefan Iliev 1779- 1789; 
• Mihai Bodici 1780-1804; 
• Nicolae Popovici 1799-180; 
• Nicolae Iliev 1804-1806; 
• Andrei Popovici 1807-1814; 
• Andrei Iliev 1807-1837; 
• Grigorie Bodici 1810-1840; 
• Stefan Iliev 1840-1846; 
• Gheorghe Motica 1838-1840; 
• Stefan Martinescu 1841-1861; 
• Stefan Savu Ciucur 1847-1875; 
• Andrei Vacarescu 1863-1895; 
• Dionisiu Lutai 1875-1877; 
• Valerian Ciucur 1878-1887; 
• Dimitrie Blaga 1888-1925; 
• Alexiu Chisozan 1907-1924; 
• Andrei Blaga 1925-1936; 
• Traian Brânzei 1927-1932; 
• Petru Mihuta 1932-1936; 
• loan Lorint 1936- ; 
• Ilie Tucudean 1937-1948; 
• Petru Muntean 1948-1972; 
• Florian Ionescu 1976-1978; 
• Ardelean loan 1978-1992; 
• Blaj loan Mircea 1994-1996; 
• Gheta Daniel 1996-1999; 
• Matyas Florin 1999- până azi. 
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Rugăciune către 
Sf. Arsenie Boca 

Sfinte Preacuvioase Părinte Arsenie, 
îndreptător al sufletelor noastre și 
tămăduitorul bolilor sufletești și tru-
pești, ca cel ce ai împodobit cu adânc 
de cunoaștere 
a făpturii ome-
nești, te rugăm 
în vreme de 
durere și mâh-
nire, caută cu 
milă spre noi 
păcătoșii fiii tăi 
și mijlocește 
către Preabu-
nul nostru Mântuitor, iertare de pă-
cate și vindecare de toată neputință. 
  
Părinte Sfinte care ai mare îndrăz-
neală în fața Tronului Ceresc, te che-
măm cu mare lacrimi, dar cu nădejde 
ca cele spre vindecare sufletească și 
trupească, spre mântuire și sfințire, 
le vom dobândi prin tine, cel ce ne-
ai încredințat prin aceste cuvinte:” 
Eu mă duc, dar de acolo de unde voi 
fi, am să va ajut mai mult ca și până 
acum”. 
  
După cum în viață pe cei aflați în mari 
necazuri și suferințe cumplite îi tămă-
duiai îndată, așa și acum pe noi cei 
păcătoși, însă chemați cu dragoste 
la mormântul tău încununat cu har 
ceresc și flori, ne primește și ne mân-
gâie, sfânt și bun Părinte. Ne scoate 
din negura păcatelor și a patimilor. 
Dăruiește-ne binecuvântarea ca să 
purtăm crucea vieții spre înviere și lu-
mânare desăvârșită.

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

August
• 6 S Schimbarea la față a Domnului
• 15 L Adormirea Maicii Domnului
• 29 L Tăierea capului Sfântului Pro-
rooc Sf. Ioan Botezătorul

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

August
• 6 S Schimbarea la față a Domnului
• 9 M Sf. Tereza Benedicta a Crucii
• 10 M Sf Laurențiu
• 15 L Adormirea Maicii Domnului
• 24 M Sf. Bartolomeu

Cel mai scump lucru din lume
Poveşti adevărate, poveşti cu tâlc

O poveste veche spune că Dumne-
zeu i-a cerut unuia din îngerii Săi: 
„Mergi pe pământ și adu-mi lucrul 
cel mai scump pe care-l vei găsi în 
lume!“

Îngerul a mers străbătând munţi și 
văi, mări și râuri în căutarea lucrului 
preţios. După ani de căutări, îngerul 
a ajuns pe un câmp de bătălie și a 
zărit un ostaș murind din pricina ră-
nilor primite pe când își apăra ţara. 
Îngerul a luat o picătură de sânge, 
a dus-o la tronul ceresc și a spus: 
„Doamne, acesta este lucrul cel mai 
scump din lume“. Răspunsul a fost: 
„Cu adevărat, îngere, cântărește 
mult înaintea ochilor Mei sângele 
ostașului, dar nu acesta este cel mai 
scump lucru din lume“.

Astfel că îngerul a fost nevoit să se 
întoarcă din nou pe pământ pentru 
a afla ce i se ceruse. Și a găsit, pe un 
pat de spital, o asistentă care trăgea 
să moară de la o boală cumplită, 

contractată când îi îngrijea pe cei 
suferinzi. Când ultima suflare a ieșit 
din trupul ei, îngerul a luat-o și a 
dus-o la scaunul judecăţii, zicând: 
„Doamne Dumnezeule, negreșit, 
acesta este lucrul cel mai scump 
din lume“. Părintele ceresc a zâmbit 
îngerului și i-a spus: „Cu adevărat, 
îngere, jertfa pentru alţii este foarte 
preţioasă înaintea Mea, dar nu 
acesta este lucrul cel mai scump din 
lume“.

Îngerul a coborât încă o dată pe 
pământ. A umblat peste tot. Și după 
mult timp, într-o seară, ostenit de 
atâta alergătură, s-a așezat lângă o 

casă aflată într-o pădure. Din se-
nin, a apărut un om cu o înfăţișare 
cumplită. Avea în mână o bardă și 
venise cu gândul de a-l ucide pe 
stăpânul casei. Apropiindu-se de lo-
cuinţa dușmanului său, răufăcătorul 
a privit pe fereastra luminată. A vă-
zut-o pe soţia celui căutat de el cum 
punea copilul ei cel mai mic în pat și 
îl învăţa să se roage, spunându-i să 
mulţumească lui Dumnezeu pentru 
toate binecuvântările Lui. Privind 
scena, răufăcătorul a uitat pentru ce 
venise. Și-a amintit de copilăria lui, 
cum mama îl punea în pat și-l învăţa 
să se roage lui Dumnezeu. Inima i 
s-a înmuiat și o lacrimă i s-a scurs 
pe obraz. Îngerul a luat lacrima și 
a zburat bucuros la Dumnezeu, zi-
când: „Cred că am găsit ce căutam“.

Dumnezeu a surâs ușor și a spus: 
„Cu adevărat, îngere, Mi-ai adus 
lucrul cel mai scump din lume – 
lacrima de pocăinţă, care deschide 
porţile cerului“.

Căsătorii 

-

Majorate 
Kiss Attila 19.07

Tifan Robert 21.07

Naşteri 

Hendrea Elena Andreea (22.06)

Fotografia lunii: recoltă bogată de 
grâu, la Cherestur
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Ruga bănățeană de la Beba Veche   
iAșa cum ne-am obișnuit, în data de 
15 august va avea loc hramul bisericii 
ortodoxe „Adormirea Maicii Domnu-
lui” din Beba Veche, ocazie cu care va 
fi organizată Ruga bănățeană a loca-
lității. Având în vedere că în luna mai, 
când a avut loc sărbătoarea Triplex 
Confinium, Primăria nu a dorit să or-
ganizeze evenimente publice pentru 
a respecta prevederile din legea elec-
torală ce puteau fi interpretate, motiv 
pentru care administrația își cere încă 
o dată scuze, se va recupera puțin cu 
ocazia Rugii. 

După slujba de la biserică ce va fi ofi-

ciată de cinci preoți, în parcul biseri-
cii va fi organizat un frumos program 
cultural-artistic ce va debuta, între 
orele 17:30 – 20:00 cu o interpretare 
umoristică a artistului Radu Moș, de-
venit un adevărat prieten al comunei 
noastre. De la ora 20:00, pentru toți 
cei prezenți va cânta formația Sidor 
din Nădlac, ce trebuia să cânte și la 
Balul Mărțișorului dar nu a putut face 
acest lucru pentru că atunci a avut 
loc un eveniment privat la căminul 
cultural.

De asemenea, la Cherestur va fi or-
ganizat un bal la căminul cultural din 

localitate, petrecerea fiind acompa-
niată de muzica formației Szinkron.
Toți locuitorii comunei sunt așteptați 
să participe la evenimentele organi-
zate. Vă așteptăm cu drag!


