
Programul de reabilitare a trotuarelor 
face adevărate minuni 

Doar trei săptămâni – un timp re-
cord – au avut la dispoziție mun-

citorii primăriei să termine amenaja-

rea noilor trotuare de la Cherestur, în 

lungime totală de 850 metri. Misiu-

nea a fost îndeplinită cu succes, astfel 

că, în acest moment, există trotuare 

pe toate străzile din sat, inclusiv pe 

cele 3 drumuri laterale. Fotografiile 

vorbesc de la sine: locuri care păreau 

uitate de vreme au redevenit primi-

toare, aspectuoase, plăcute pentru 

locuitori și vizitatori deopotrivă. 

NU DOAR TROTUARE CI ȘI CURĂ-

ȚENIE GENERALĂ

Mai trebuie spus că, odată cu execu-

tarea trotuarelor, echipa primăriei a 

făcut și o curățenie generală, a scos 

pomii fructiferi uscați sau bolnavi, a 

îndepărtat molozul, materialele de 

construcție și s-a tuns iarba. Atmo-

sfera pe aceste străzi a fost una de 

adevărată sărbătoare. Entuziasmați, 

unii au profitat de ocazie și au făcut 

curățenie generală, și-au amenajat 

spațiul de lângă trotuar sau și-au 

vopsit gardurile. ”Nu s-a făcut pentru 

noi așa ceva niciodată”, ”Era mizerie, 

noroi, când ploua nici nu-ți venea să 

ieși din casă”, ”Arată mult mai civili-

zat”, sunt doar câteva din aprecieri-

le pe care ni le-au transmis oamenii 

care locuiesc pe aceste străzi.

TROTUARE NOI ȘI PENTRU SATUL 

PORDEANU

Odată finalizate lucrările la trotuarele 

din Cherestur, echipa de muncitori 

ai Primăriei s-a mutat la Pordeanu 

unde va sta până în jurul datei de 5 

septembrie. Aici s-a început amena-

jarea trotuarului din fața cimitirului și 

se mai are în vedere o altă porțiune, 

astfel că în total se vor amenaja 300 

metri în interiorul satului Pordeanu, 

acolo unde efectiv se circulă, pentru 

că există și porțiuni fără trotuar care 

nu se justifică a fi refăcute pentru că 

nu sunt folosite.

GARD NOU ȘI LUCRĂRI DE REABI-

LITARE A CIMITIRULUI DIN POR-

DEANU

Mai trebuie spus că la Cimitirul din 

Pordeanu are loc o amenajare mai 

complexă, nu doar a trotuarelor, ci și 

a aleilor interioare precum și o cură-

țenie generală. Un aspect ce trebuie 

lăudat este faptul că micuța comu-

nitate din Pordeanu a strâns bani 

și împreună cu preotul paroh Petru 

Velciov a achiziționat un gard de be-

ton nou pentru cimitir, iar echipa de 

muncitori s-a implicat în montarea 

lui. 

REÎNCEP LUCRĂRILE LA TROTUA-

RELE DIN BEBA VECHE

Începând cu data de 7 septembrie, 

echipa de muncitori se va deplasa 

din nou la Beba Veche unde vor con-

tinua programul amplu de construc-

ție a trotuarelor noi. Aici se va lucra 

pe toată durata anului, cât va permi-

te vremea, dar și anul viitor, cu scopul 

de a termina toate trotuarele rămase 

cel târziu în primăvara anului viitor, 

data oficială a recepției fiind ziua de 

15 mai 2016. 

”În calitate de primar am rugămintea 

către toți locuitorii din Beba Veche să 

îi sprijine pe muncitorii de primărie, 

eventual să le ofere curent electric 

pentru mașina de amestecare a be-

tonului și totodată îi rog ca după ce 

sunt finalizate lucrările, să facă fie-

care curățenie în urma muncitorilor” 

este apelul făcut de Ioan Bohancanu.

În numerele viitoare ale Curierului  

vom continua să vă ținem la curent 

despre modul în care se desfășoară 

lucrările și ordinea în care vor fi pro-

gramate următoarele străzi vizate de 

modernizări.
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Ruga de la Beba Veche 
și Cheresur

Cea mai călduroasă rugă din ulti-
mii zece ani, pe temperaturi de 

până la 40 de grade, s-a ținut în data 
de 15 august atât în satul Beba Veche 
cât și la Cherestur. Acest eveniment a 
devenit  foarte important în viața co-
munei pentru că la el participă toată 
comunitatea de la mic la mare, de la 
credincios la mai puțin credincios, 
toți se bucură de această minunată 
sărbătoare. Trebuie spus, pentru cei 
care nu știu, că localitatea noastră 
este sub protecția Maicii Domnului, 
dovadă fiind cele două rugi care se 
țin de Sf. Maria în ambele sate.

Dimineața a avut loc slujba religioasă 
la biserica ortodoxă iar ruga a început 
de la ora 17.00, mai întâi cu oficierea 
unei scurte slujbe religioase la care 
au participat preoți din Teremia, Va-
lcani, Cheglevici și Sânnicolau Mare. 

Surorile Dana și Maria Croitoru au fă-
cut un gest deosebit față de comuni-
tatea religioasă din comuna noastră 
și s-au implicat în organizarea foar-
te reușită a acestui eveniment. Au 
contribuit cu un sprijin substanțial 
și pentru biserică și față de preacu-
cernicii părinți care au participat la 
Rugă, precum și față de comunitatea 
locală, prin organizarea unei seri de 
joc și voie bună în curtea bisericii, 
toate exclusiv prin eforturi proprii. 

”Ca primar al comunei doresc să le 
felicit pe cele două, pe Dana și Maria 
Croitoru și pe familiile lor și le doresc 
să fie răsplătite de Bunul Dumnezeu 
pe măsura eforturilor pe care le-au 
susținut pentru buna organizare a 
acestui eveniment”, a declarat Ioan 
Bohancanu.

Petrecerea s-a dat, și în acest an, în 
curtea bisericii, locația tradiționa-
lă de desfășurare a rugi. Îndrăgitul 
cântăreț de muzică populară Doru 
Moldoveanu și formația sa precum 
și renumita interpretă Alina Radi au 
susținut un frumos program de mu-
zică populară ce s-a terminat în jurul 
orei 3 dimineața.

La Cherestur, ca în fiecare an, local-
nicii s-au adunat în curtea căminului 
cultural unde cântecul și dansul au 
fost aproape până dimineață. Trebuie 
remarcat că la acest eveniment a par-
ticipat și domnul deputat al UDMR 
Timiș, Molnár Zsolt, care a apreciat 
buna organizare a acestei rugi, dar 

mai ales a fost impresionat de uni-
tatea locuitorilor din satul Cherestur. 
Chiar dacă ne-a 
vizitat într-un 
cadru neoficial, 
domnul depu-
tat a purtat dis-
cuții cu dom-
nul primar al 
comunei și s-a 
arătat dispus 
ca pe viitor să 
se implice mai mult pentru rezolva-
rea problemelor cu care se confruntă 
comunitatea maghiară din comuna 
Beba Veche.

CURIERUL de BEBA VECHE2 4 VI 1920

Cuantumul subven-
ției la motorină

În acest an, cuantumul subvenției 
la motorină a fost stabilit la 1,797 

lei/litru, conform datelor Agenției 

de Plăți și Intervenție pentru Agri-

cultura (APIA). În urma finalizării 

tuturor verificărilor, centrele jude-

țene vor transmite la APIA situațiile 

centralizatoare cu sumele cuvenite 

beneficiarilor. La rândul său APIA 

Central transmite aceste situații la 

Ministerul Agriculturii, care stabi-

lește prin Ordin al ministrului, can-

titățile de motorină ce beneficiază 

de ajutor de stat. APIA a informat 

recent că fermierii care trebuie să 

încaseze ajutorul de stat la moto-

rina trebuie să-și deschidă noi con-

turi la Trezorerie. 

Subvențiile pentru 
fermieri afectați de 

secetă

Fermierii care au culturi afectate 
puternic de secetă nu vor fi puși 

în situația de a pierde subvenții-

le APIA, dacă vor aduce la sediul 

Agenției procesele verbale de con-

statare întocmite de comisiile loca-

le. În caz contrar, agricultorii riscă 

sancțiuni dacă în urma controale-

lor vor fi depistate neconcordanțe 

între culturile declarate și terenu-

rile de la fața locului.  Situațiile de 

calamități, trebuie constate de o 

comisie care eliberează procesul 

verbal, iar fermierii au obligația 

ca în 15 zile de la producerea fe-

nomenului să aducă la cunoștința 

Agenției acest proces verbal, prin-

tr-o copie. Controalele APIA se vor 

desfășura până la data de 30 sep-

tembrie.

Un gard înalt de 4 metri a răsărit lângă 
borna Triplex Confinium 

Criza refugiaților din zonele de 
conflict din orientul mijlociu a 

determinat Guvernul de la Budapes-
ta să ia o măsură discutabilă împotri-
va fenomenului și anume construcția 
unui gard menit să oprească valurile 
de refugiați să treacă granița dintre 
Serbia și Ungaria. 

Locuitorii din Beba veche au avut sur-
priza neplăcută să vadă că în spatele 
monumentului Triplex Confinium, la 
o distanță de circa 2 metri, a răsărit 
acest gard înalt de 4 metri, completat 
de un altul, mai mic, de sârmă ghim-
pată. 

În ziua în care armata maghiară a dat 
startul lucrărilor la gard, chiar la Tri-
plex Confinium, primarii celor două 

comune vecine – Molnar Robert din 
Kubekhaza și Ioan Bohancanu din 
Beba Veche – s-au întâlnit în punctul 

care marchează locul de întâlnire a 
celor trei țări și și-au exprimat public 
nemulțumirea față de această măsu-
ră luată de guvernul Viktor Orban. Cei 
doi edili susțin că ceastă construcție 
pune în pericol buna colaborare exis-
tentă între localitățile de la graniță și 
aduce un mare prejudiciu de imagine 
părții maghiare. Mai mult, este foarte 
posibil ca manifestarea anuală ”Zilele 
DKMT- Triplex Confinium” să nu mai 
poată avea loc la bornă pentru că 
efectiv accesul este blocat iar gardul 
de sârmă ghimpată (stil NATO) este 
foarte periculos.
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Echipa de fotnal Triplex Beba Veche 
revine în campionatul timișean

După trei ani de pauză, echipe tri-
plex Beba Reche revine în com-

petiția județeană de fotbal cu o echi-
pă nou-nouță, tânără și încrezătoare 
în propriile forțe. Echipa a fost repusă 
pe picioare la inițiativa domnului pri-
mar, și cu sprijinul Consiliului Loca, 
care a venit în întâmpinarea cererilor 
tinerilor din comuna noastră. 

Astfel, a fost format un nou grup for-
mat exclusiv din tineri din comuna 
noastră și îndrumați de profesorul 
de sport Kovacs Geza precum și de 
organizatorul de competiții Miheleș 
Gabor. ”Noi ca primărie ne dorim ca 
acești tineri să formeze un grup unit 
care să obțină rezultate bune pe 
plan sportiv și totodată la meciurile 
pe care echipa le va susține acasă să 
fie prezenți cât mai mulți spectatori” 
spune primarul Bohancanu.

Și pentru fotbalul să fie un specta-
col cât mai plăcut pentru localnici, 
primăria s-a gândit ca la fiecare 

meci susținut acasă să fie amenajat 
un stand și măsuțe unde să poată fi 
achiziționate și consumate diverse 
mâncăruri și băuturi. În acest sens 
a fost acordată autorizație unei fir-
me private să vină la fiecare meci să 
asigure aceste facilități. Se speră ca 
în acest fel cei care vin la meci să o 
facă cu plăcere.  În plus, Primăria s-a 
ocupat de amenajarea bazei sportive 
care are o suprafață de joc impecabi-
lă, vestiare excelente și condiții bune 
pentru spectatori. 

Înscrisă în Liga a VI-a, seria I, Triplex 
Beba Veche a întâlnit în meciul de 
debut echipa a doua a Periamului pe 
care a învins-o cu scorul de 4-2. Au 
urmat două înfrângeri în deplasare la 
Bulgăruș și Gottlob. Astfel, după pri-
mele trei etape, echipa se clasează pe 
locul 8, cu 3 puncte. Până acum echi-
pa a arătat un fotbal plăcut, cu multe 
goluri înscrise, cu talent și determi-
nare. Le urăm mult succes în continu-
are! Hai Triplex!

Rezultate bune la Evaluarea națională 
a absolvenților clasei a VIII-a

Surpriză extrem de plăcută din par-
tea elevilor din comuna noastră 

care au susținut evaluarea națională 
pentru absolvenții clasei a VIII-a! Din 
11 candidați au fost admiși 10, iar 
unul dintre elevi a obținut un rezultat 
cu adevărat remarcabil. Este vorba 
despre Coșa Adrian Florin care a obți-

nut singura notă de 10 la matematică 
din toată zona Sânnicolau Mare și, cu 
media 9,70 a fost printre primii pe ju-
deț. Trebuie să remarcăm o îmbună-
tățire substanțială a rezultatelor față 
de anul trecut.

”Îi felicit atât pe elevi cât și pe cadrele 

didactice pentru care și-au dat silința 
să obțină rezultate bune. Îl felicit în 
mod deosebit pe Coșa Adrian pentru 
notele excelente obținute. A muncit 
foarte mult și pentru asta merită toa-
tă considerația noastră. Acum are tot 
viitorul în față și consider că el trebu-
ie să fie un exemplu pentru toți ele-

vii din Beba 
Veche”, a spus 
primarul.

REZULTATELE OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ
Nr. Nume și prenume Liceul unde este 

admis
Nivel/formă 

de învățământ Profil Specializare / Limba de 
predare

Media 
admitere

Media 
evaluare

Media 
V-VIII

1 Coșa  Adrian Florin

Liceul Teoretic 
”Ioan Jebelean” 

Sânnicolau Mare

Liceal/Zi Real Matematică-informatică / 
Limba română 9,77 9,70 10,00

2 Căpăț  Daniela Liceal/Zi Umanist Filologie/Limba română 8,38 7,87 9,91

3 Boroș  Sebastian Iosif Liceal/Zi Real Matematică-informatică / 
Limba română 8,24 7,75 9,71

4 Căpăț  Daniel Liceal/Zi Umanist Filologie/Limba română 8,24 7,70 9,86
5 Biban Valentina Liceal/Zi Umanist Filologie/Limba română 7,65 7,00 9,60

6 Feier Adelin Vasile Liceal/Zi Real Științe ale naturii/Limba 
română 7,28 6,52 9,57

7 Păun Nicoleta Elena

Liceul Tehnologic 
”Cristofor Nako” 
Sânnicolau Mare

Liceal/Zi Resurse naturale și 
protecția mediului

Protecția mediului/Limba 
română 5,18 4,30 7,82

8 Tifan Nora Vivien Liceal/Zi Resurse naturale și 
protecția mediului Agricultură/Limba română 4,76 3,77 7,74

9 Moacă Gabriel Alin Liceal/Zi Tehnic Mecanică/Limba română 4,45 3,50 7,31
10 Vadaș Flavius Sebastian Liceal/Zi Tehnic Mecanică/Limba română 4,19 2,82 8,32
11 Szabo Robert Florentin Liceal/Zi Tehnic Mecanică/Limba română 4,15 3,17 7,09
12 Stoica M Maria respins 3,63 2,40 7,35

PROGRAMUL MECIURILOR
Partidă Scor

Etapa I Triplex Beba Veche – Avântul Periam II 4-2
Etapa II Steaua Roșie Bulgăruș -  Triplex Beba Veche 4-2
Etapa III Spartak Gottlob – Triplex Beba Veche 3-1
Etapa IV Triplex Beba Veche – Progresul Iecea Mare -
Etapa V Șoimii Pesac – Triplex Beba Veche -
Etapa VI Triplex Beba Veche – Voința Biled II -
Etapa VII Voința Șandra – Triplex Beba Veche -
Etapa VIII Triplex Beba Veche – FC Cenei -
Etapa IX Banatul Nerău – Triplex Beba Veche -
Etapa X Triplex Beba Veche – Checeana Checea -
Etapa XI Dudeștii Noi – Triplex Beba Veche -



Cardul de sănătate, obligatoriu de la 1 
septembrie

Serviciile medicale vor fi acordate, 
din 1 septembrie, doar cu cardul 

de sănătate asiguraților cărora le-a 
fost emis, astfel că persoanele care 
nu l-au primit trebuie să îl solicite de 
la casele de asigurări de sănătate de 
care aparțin. Astfel, cei care au cardul 
de sănătate emis și au nevoie de un 
serviciu medical care nu reprezintă o 
urgență trebuie să meargă la medic 
cu acest document.
 
Cardul de sănătate se eliberează au-
tomat pentru cetățeni la împlinirea 
vârstei de 18 ani sau la dobândirea 
calității de asigurat.

Cei care nu mai plătesc asigurarea 
de sănătate, după trei luni, au card, 

dar nu mai este valid. Furnizorii de 
servici medicale trebuie să verifice 
calitatea de asigurat și situația cardu-
lui de sănătate pe site-ul CNAS.

Asigurații care au pierdut sau deteri-
orat cardul trebuie să meargă la casa 
de asigurări să depună o cerere pen-
tru eliberarea unui duplicat și să plă-
tească o taxă de 15,5 lei. Duplicatul 
va fi primit de asigurat tot prin Poștă.
Furnizorii de servicii medicale care 
vor păstra cardul de sănătate al asi-
guratului și vor folosi codul de acces 
riscă dosar penal. Nimeni nu are voie 
sa păstreze ți sa utilizeze cardul în lo-
cul titularului, cu excepția persoane-
lor cu afecțiuni psihice pentru care a 

fost numit un reprezentat legal.

De la introducerea cardului de sănă-
tate, în luna mai a acestui an, mulți 
medici de familie au reclamant că 
validarea cardului este greoaie, iar 
sistemul se blochează frecvent. La 
Beba veche nu s-au înregistrat, până 
acum, probleme semnificative.
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Rugăciunea făcătoare de 
minuni către Maica Domnului 

Preasfântă Stăpână de 
Dumnezeu Născătoa-
re spre tine îmi îndrept 
gândul, inima și toa-
te simțurile și te rog 
cu lacrimi: Până când 
Măicuţă a milostivirii 
va fi această durere ne-
contenită 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 că să nu cunoască adevă-
rul, să nu îndeplinească poruncile divine 
și să nu dea slava și cinste pururi măritu-
lui Dumnezeu Cel în Treime închinat: Ta-
tăl, Fiul și Duhul Sfant!
Ridică-te Stăpână Atotbună și zdrobește 
pe vrăjmașii noștri și ai Fiului tău iubit 
Iisus Hristos îngrozindu-i cu nebiruita-ţi 
sfinţenie îndreptându-ne pe cărările 
mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui 
Dumnezeu. Roagă-te Fecioară pentru 
Sfânta Biserică pentru propavăduirea 
evangheliei pe întreg pământul, pentru 
poporul acesta, conducătorii lui, rudele 
mele, pentru văduve, pentru orfani, bo-
gaţi, săraci, necăjiţi, bolnavi, pentru cei 
prigoniţi, pentru credinţă, pentru salva-
rea celor care au rătăcit la secte, pentru 
cei răposaţi.
Ajută-ne să ne pocăim toți oamenii de 
păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne 
spovedim adesea, să renunțăm la păcate, 
vicii și necredință.Ajută-ne să nu fim in-
sensibili la chemarea divină a blândului 
tău Fiu care a venit să sufere chinuri bar-
bare pentru bietele ființe rănite atât de 
mult de vrăjmaș.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în 
vecii vecilor. Amin.

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Septembrie
• 8 M Nașterea Maicii Domnului
• 14 L Înălțarea Sfintei Cruci
• 15 M Sfântul Ierarh Iosif cel Nou 
de la Partoș

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Septembrie  - Răpciune
• 8 M Nașterea Sfintei Fecioare 
Maria
• 14 L Înălțarea Sfintei Cruci
• 21 L Sf Matei
• 29 M Sfinții arhangheli Mihail, 
Gabriel și Rafael

Viziunea asupra lucrurilor
Povești adevărate, povești cu tâlc

A fost odată ca niciodată un om 
foarte bogat care avea dureri îngro-
zitoare de ochi. A consultat o mul-
țime de doctori, fiecare punându-i 
alt diagnostic și recomandându-i 
tratamente diferite. Astfel, a înghițit 
o mulțime de leacuri și doctorii, a fă-
cut o mulțime de injecții, dar nimic 
din toate acestea nu l-a ajutat să sca-
pe de durerea care îl copleșea. 

Ba mai mult, durerea lui creștea pe 
măsură ce încerca să o oprească. În-
tr-o bună zi, într-o încercare dispera-
tă de a opri durerea, a decis să ape-
leze la un călugăr renumit pentru 
vindecările sale miraculoase. Călu-
gărul a ascultat cu atenție și după un 
moment de tăcere a decis că proble-
mă se poate trata numai dacă pentru 
o vreme ochii bogătașului vor vedea 
numai culoarea verde și nicidecum 
altă culoare. 

Imediat bogătașul a cumpărat o 
mulțime de butoaie de vopsea și a 
angajat un grup de pictori și zugravi 
să vopsească fiecare lucru din pala-
tul său în verde (exact cum spusese 
călugărul). 

După câteva zile, când călugărul 
veni în vizită la bogătaș, slujitorii 
acestuia s-au repezit la el cu 2 găleți 
de vopsea verde și le turnară peste 
el! Venise îmbrăcat în roșu și stăpâ-

nul lor nu trebuia să vadă altă culoa-
re decât verde, căci altfel durerea de 
ochi îi revenea înapoi... 

Văzând aceasta călugărul izbucni în 
râs și apoi spuse:  „Era de ajuns să 
cumperi o pereche de ochelari de 
soare verzi și asta pentru un preț 
foarte mic. Ai fi salvat palatul, co-
pacii, și toate celelalte obiecte de a 
fi vopsite în verde. Unde mai pui că 
mai economiseai și o mulțime de 
bani!” 

Morala:  Nu poți vopsi toată lumea în 
verde! Dar dacă îți schimbi viziunea, 
lumea va apărea așa cum trebuie să 
fie. E inutil să încerci să modelezi lu-
mea din jurul tău înainte de a încerca 
să te modelezi pe tine. Încearcă mai 
întâi să îți schimbi viziunea asupra 
lucrurilor. Gândește simplu, trăiește 
simplu.

Căsătorii 
Terheș Ioan cu T

akacs Ana-Aurica
Casă de piatră!

Majorat 
Molnar Raul Sebastian

Kasza Eduard
Mudava Ionuț Cristian

Naşteri 
- 

Fotografia lunii: Luna plină peste pusta bănățeană
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