
Criza refugiaților: va fi afectată 
Beba Veche? 

În ultima perioadă, se discută tot 
mai mult despre criza refugiaților 

din Siria și foarte mulți români își pun 
diferite întrebări despre cum vor fi 
promiți acești oameni care fug din 
calea războiului și, mai ales, cum vor 
fi afectate comunitățile locale din 
zonele de graniță de acest exod de 
populație. Este firesc ca și noi, situați 
la confluența granițelor dintre Serbia 
și Ungaria să ne punem aceleași în-
trebări, să cerem răspunsuri, să știm 
cine sunt exact acești oameni și dacă 
ar putea ajunge și pe teritoriul comu-
nei noastre. 

În primul rând, cine sunt acești oa-
meni și de ce fug ei din țara lor, lă-
sând în urmă tot ce au agonisit de 
o viață? Revoltele populare din Siria 
anului 2011 au atras interese locale, 
regionale și externe care a creat un 
teren propice pentru dezvoltarea 
organizației teroriste Statul Islamic 
(ISIS) și a făcut ca țara să ajungă, an 
după an, un exportator de instabili-
tate. Țări precum Turcia, Arabia Sau-
dită, Quatar, Israel dar și Iran și Rusia 
au interese în regiune și intervin prin 
susținerea armată a unor fracțiuni 
sau guverne din Siria. Populația este 
în schimb cea care suferă, în zonele 
de conflict nu mai sunt de ani buni 
școli sau spitale, siguranță. Așadar 
oamenii decid să plece și devin re-
fugiați, deoarece fug de persecuții 
sau conflicte armate. Ei sunt protejați 
prin legi speciale, li se oferă azil și au 
statutul de refugiați pentru că viețile 
lor sunt în pericol. 

CÂȚI AU FUGIT?
Se estimează că doar din Siria au fu-
git între 3 și 5 milioane de oameni, 
din 2011 până în 2015. Statele care 
au primit cei mai mulți refugiați sunt 
Turcia, Liban și Iordania. Din 2011 
până la finalul lui 2014, în Turcia au 
intrat peste 1,5 milioane de refugiați 
și se estimează că până la sfârșitul 
anului 2015 cifra se va apropia de 2 
milioane. Doar în prima parte a lui 
2014, în Turcia au ajuns jumătate de 
milion de refugiați, în special din Irak 
și Siria. În aceeași perioadă, în Europa 
au cerut azil 216.000 de refugiați

CE ÎNSEAMNĂ CRIZA 
REFUGIAȚILOR?
Cu siguranță, Europa se confruntă cu 
ce mai mare migrație a ultimelor de-

cenii și prima dată în istoria Uniunii 
când atât de mulți refugiați vin din 
afara continentului. Alte crize simi-
lare au fost create de al doilea război 
mondial (a generat 1 milion de refu-
giați) și de războaiele din Balcani din 
anii ’90 (câteva sute de mii de refugi-
ați). În 2014, în Europa au cerut azil 
626.000 de refugiați. În 2015, doar 
Germania estimează că va primi 800 
000 de solicitări pentru azil. Un alt 
stat care este dispus să primească mi-
granți sirieni este Suedia, de aceea și 
refugiații se axează spre aceste state, 
știind că acolo vor fi bine primiți și că 
acolo vor regăsi comunități mai mari 
de sirieni.

VA PRIMI ȘI ROMÂNIA
REFUGIAȚI?
România nu se confruntă cu valuri de 
refugiați din două motive principale: 
nu este suficient de dezvoltată că să 
devină țară de destinație pentru refu-
giați și nu se află pe cel mai bun drum 
de tranziție către Occident. În iunie 

2015 Comisia Europeană a propus ca 
fiecare stat să primească o cotă de re-
fugiați, însă lucrurile nu s-au lămurit 
până în prezent. Teoretic, România 
ar trebui să primească în jur de 7000 
de refugiați, însă președintele Klaus 
Iohannis a declarat că nu putem pri-
mi mai mult de 2000 de persoane. În 
prezent, România are 6 centre de ca-
zare pentru refugiați, dintre care unul 
la Timișoara. Anul acesta au fost înre-
gistrate 833 de cereri de azil, până în 
luna august. Refugiaților li se oferă 
cazare și, la cerere, hrană în limita su-
mei de 10 lei pe zi, plus 6 lei pentru 
alte cheltuieli, potrivit celei mai re-
cente hotărâri de Guvern.

La Beba Veche au ajuns 2 refugiați 
afgani, din greșeală, în cursul lunii 
septembrie. Aceștia și-au exprimat 
expres dorința de a nu rămâne pe 
teritoriul țării noastre și au fost îna-
poiați Serbiei, conform legislației în 
vigoare.

DE CE AU FOST PREGĂTITE 
TABERELE DE REFUGIAȚI?
În 8 și 9 septembrie, la Beba Veche a 
aut loc un exercițiu de testare ope-
rațională în cazul primiri de migranți 
care ar putea ajunge pe teritoriul țării 
noastre, în drumul lor spre Europa. 
Coordonatorul exercițiului a fost In-
spectoratul Poliției de Frontieră, cu 
specialiști din Timiș și București. În 
cadrul exercițiului s-a simulat ampla-
sarea unei tabere mobile la marginea 
comunei Beba Veche, pe o suprafață 
de 10.000 mp, lângă sediul Poliției de 
Frontieră. Exercițiul a constat în verifi-
carea mobilității trupelor la frontiera 
cu Ungaria și Seria, amplasarea a trei 
corturi pentru refugiați, patrulări te-
restre și aeriene (cu două elicoptere). 

Exercițiul nu a vizat decât verificarea 
mobilității trupelor și rapiditatea in-
tervenției la granița româno-sârbă 
și româno-maghiară, la Beba Veche 
nu este prevăzută amplasarea unei 
tabere de refugiați. În Timiș, s-a decis 
amplasarea unor tabere în localitatea 
Lunga și în Moravița, considerate a fi 
mai aproape de traseul refugiaților. 
Acolo vor fi asigurate toate condiți-
ile pentru primirea refugiaților, pen-
tru identificarea lor, servicii medica-
le și consulare pentru un eventual 
transfer spre țările de destinație. 

DE CE SUNT ȚĂRI CARE 
PRIMESC REFUGIAȚI?
Țările care se confruntă cu o îmbătrâ-
nire a populației sunt deschise spre 
a primi refugiați. De asemenea, țări-
le care se confruntă cu o lipsă a for-
ței de muncă aleg să primească noi 
cetățeni deoarece aceștia vor lucra 
și, implicit, vor contribui ulterior la 
bugetul de stat.  Deseori, imigranții 
devin un motor al economiei și nu o 
povară financiară.
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Săptămâna 
curățeniei

În perioada 25-30 octombrie, 
toată comuna se pregătește de 

curățenie generală! Cetățenii sunt 

rugați să își toaleteze copacii și să 

scoată la stradă tot ce nu mai au 

nevoie. Reprezentanții Primăriei 

vor ridica în ultima săptămână a 

lunii octombrie toate deșeurile din 

fața gospodăriilor. 

Încep lucrările de 
refacere a sondei

Echipa care a lucrat la trotuare 
toată vara se va muta, în cursul 

lunii octombrie, la sonda din Beba 

Veche. Deși aceasta nu aparține 

de Primărie, aici vor avea loc lu-

crări ample de amenajare. „Sonda 

este folosită de ani buni de toți 

locuitorii comunei și nu putem să 

rămânem indiferenți la modul în 

care arată și la condițiile oferite oa-

menilor. Vrem să asigurăm condiții 

decente pentru baie, spălat covoa-

re, să scăpăm de gunoaiele acestea 

din jur care nu ne fac deloc cinste”, 

a explicat primarul Ioan Bohanca-

nu decizia sa. Astfel, în câteva săp-

tămâni, în jurul sondei va fi făcută 

o curățenie generală, vor fi refăcu-

te dușurile și vor fi amenajate câte-

va vestiare ca oamenii să se poată 

schimba în liniște.



Infrastructură în sprijinul comunei 
Beba Veche: drumuri și ajutor 

pentru producătorii locali
Domnul primar Ioan Bohancanu a 
participat în 1 octombrie la Sandor-
falva, în Ungaria, la lansarea proiec-
tului de finanțare România-Ungaria 
2014-2020. La această întâlnire trans-
frontalieră au participat reprezentan-
ții județului Csongrad din Ungaria și 
ai județului Timiș, din România, fiind 
zone eligibile în cadrul proiectului. 
Discuțiile au fost axate pe două pro-
iecte mari, de interes pentru ambele 
județe. 

Este vorba de realizarea centrului 
trans-regional de prelucrare a fructe-
lor și legumelor, centru ce va fi situ-
at la Timișoara. Inițial era vorba ca în 
proiect să fie incluse șase subcentre 
regionale de colectare, însă s-a ajuns 
la concluzia că vor fi suficiente numai 
patru centre, două situate în România 
(la Tomnatic și la Lugoj) și alte două 
în Ungaria (în județul Csongrad). Co-
muna noastră ar trebui arondată la 

centrul de la Tomnatic, o zonă legu-
micolă foarte puternică. 

Al doilea proiect major este legat de 
realizarea drumurilor transfrontaliere 
de legătură între cele două județe. 
Partea maghiară a propus trei proiec-
te: realizarea drumului Beba Veche – 
Kubeckhaza (1,5 km), ca proiect prio-
ritar. Celelalte două sunt deschiderea 
frontierei Pordeanu-Kiszombor și 
realizarea drumului de legătură, pre-
cum și drumul Kiszombor – Beba 
Veche, numit și Drumul Zomborului. 
Deși reprezentanții Consiliului Jude-
țean Timiș și-au manifestat interesul 
doar pentru primele două proiecte 
(Beba-Veche – Kubeckhaza și Por-
deanu-Kiszombor), primarul Ioan 
Bohancanu a subliniat în fața dele-
gației româno-maghiare importanța 
și celui de-al treilea proiect. “Drumul 
Zomborului, așa cum este cunoscut 
în zonă este foarte important deoa-

rece, istoric vorbind, a fost drumul 
principal între Beba Veche și Unga-
ria până în 1950. Chiar dacă este mai 
costisitor, având 1- km, consider că 
trebuie inclus în proiect și realizat ul-
terior“, a explicat primarul. 
În ceea ce priește Parcul Industrial 
Triplex Confinium, partea maghiară a 
renunțat complet la proiect, având în 
vedere situația economică și politică 
din Ungaria, iar România nu îl poate 
realiza de una singură.
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Trotuare noi la Beba Veche
Campania de refacere a trotuare-

lor a continuat și în cursul lunii 
septembrie, și la începutul lui octom-
brie, alți 600 de metri realizându-se 
în Beba Veche. Toate lucrările au fost 
realizate în regie proprie, cu oamenii 
Primăriei, care deja s-au specializat în 
astfel de lucrări. În cursul acestui an, 
au fost realizați kilometri întregi de 
trotuare care facilitează accesul cetă-
țenilor în curțile lor și pot fi folosite și 
ca piste de biciclete.

La final de sezon

Echipa de cosași și-a încheiat mi-
siunea pentru acest an, reușind 

să treacă de mai multe ori pe toa-
te străzile comunei. Astfel, spațiul 
verde a fost cosit complet, nu mai 
există bălării crescute, iar astfel as-
pectul întregii localități nu a avut 
decât de câștigat. Felicitări cosa-
șilor pentru munca depusă. Misi-
unea lor s-a încheiat pentru acest 
an, însă va fi reluată anul viitor!

Calendarul lucrărilor 
agricole

ÎN CÂMP 
Octombrie este luna în care se ter-
mină recoltarea culturilor agricole 
de câmp: porumb, sfeclă de zahăr, 
tutun, cartofi. Se recomandă a fi 
recoltate cu prioritate suprafeţele 
ce urmează a fi însămânţate. Ară-
tura este recomandat a se executa 
imediat după recoltarea culturilor. 
Pe suprafeţele ce se însămânţea-
ză în toamnă se execută arături la 
25-30 cm., pentru însămânţările de 
primăvară. Tot in octombrie are loc 
finalizarea însămânţărilor de toam-
nă, care trebuie să se termine până 
în jurul datei de 10 octombrie. 

ÎN GRĂDINĂ
• se recoltează vărzoasele și rădă-
cinoasele destinate pentru consu-
mul de iarnă; 
• se recoltează dovleacul pentru 
copt
• se adună resturile vegetale în-
tr-o platformă pentru compostare, 
pentru transformarea în îngrășă-
mânt organic
• se plantează salata pentru consu-
mul de primăvară folosind soiuri 
rezistente la iernat; 
• se face aprovizionarea cu ameste-
curile de pământ necesare produ-
cerii răsadurilor în primăvară.

ÎN VIE
• se termină recoltatul strugurilor; 
• se aplică gunoiul de grajd și se în-
corporează în sol, concomitent se 
pot încorpora îngrășămintele cu 
fosfor și potasiu; 
• completarea golurilor existente.

ÎN LIVADĂ
• în a doua jumătate a lunii octom-
brie se încep plantările de toamnă; 
• se termină recoltarea merelor; 
• se execută tratamentul de toam-
nă după încheierea recoltărilor, cu 
scopul distrugerii rezervelor de 
boli și dăunători.

A sunat clopoțelul! 
Emoții mari pentru elevi și preșco-

lari, în prima zi de școală! 54 de co-

pii de grădiniță și alți 138 de elevi au 

început un nou an școlar în comuna 

noastră, la mijlocul lui septembrie. 

De asemenea, doi profesori noi au 

venit pentru prima dată la Beba Ve-

che, este vorba de profesoara de isto-

rie, Loredana Ciocoiu și cea de limba 

și literatura română, Natalia Vasilcin. 

Aceasta predă și materia Educație 

Tehnologică. 

Le dorim succes tuturor elevilor și ca-

drelor didactice în acest nou an șco-

lar, cu multe realizări!

Localitate Școală/Grădiniță Elevi
Beba Veche Grădiniță 37

Școala primară: clasa pregătitoare- clasa a IV-a 65
Gimnaziu: clasele V-VIII 61
TOTAL 163

Cherestur Grădiniță 17
Școala primară: clase simultane 12
TOTAL 29
TOTAL BV+Ch 192



CURIERUL de BEBA VECHE 34 VI 1920

Cursuri de formare 
pentru asistenți 

maternali
Direcţia Generală de Asistenţă So-
cială și Protecţia Copilului Timiș 
va organiza, în acestă toamnă, un 
nou curs de formare a asistenţilor 
maternali profesioniști. Persoanele 
interesate sunt așteptate pentru 
a depune o cerere de evaluare la 
Registratura de la sediul DGASPC 
Timiș, str. P-ta Regina Maria, nr. 3, 
Timișoara. Cererile pot fi depu-
se până în data de 16 octombrie 
2015. Cererea va cuprinde trebui 
să cuprindă și motivația pentru 
care dorește sa devină asistent ma-
ternal profesionist. La cererea de 
evaluare vor fi anexate:
a) curriculum vitae al solicitantului.
b) copie după actul de identitate.
c) copie după diploma de studii a 
ultimei școli absolvite.
În urma depunerii cererii, angaja-
tii D.G.A.S.P.C. Timiș vor efectua o 
evaluare socială a persoanei solici-
tante.
Cursurile de formare profesională 
vor fi  organizate  la sediul DGASPC 
Timiș și au o durată de minim 60 de 
ore.
Cursul este gratuit, iar persoanele 
care doresc să îl urmeze trebuie să 
îndeplinească următoarele condi-
ţii: 
• să aibă capacitate deplină de 
exerciţiu; 
• să prezinte garanţii morale și ma-
teriale pentru îndeplinirea corectă 
a obligaţiilor ce le revin referitoare 
la creșterea, îngrijirea și educarea 
copiilor pe care îi vor primi în pla-
sament; 
• să aibă în folosinţă o locuinţă care 
să acopere necesităţile de prepa-
rare a hranei, igienă, educaţie și 
odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv 
pe cele ale copiilor care urmează a 
fi primiţi în plasament; 
• să aibă vârsta cuprinsă între 25 și 
50 de ani;
• să aibă studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat sau școală 
profesională. 
Conform legii, nu vor putea deve-
ni asistenţi maternali profesioniști 
persoanele care: 
• au suferit o condamnare prin ho-
tărâre judecătorească rămasă defi-
nitivă, pentru săvârșirea cu inten-
ţie a unei infracţiuni; 
•au fost decăzuţi din drepturile 
părintesti, sau al căror copil a fost 
declarat abandonat prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă; 
• suferă de boli cronice transmisibi-
le și boli psihice.
Mai multe informaţii pot fi obţi-
nute la telefon 0256-490281 sau 
0256-494030.

Start concurs! Cea mai frumoasa 
casă va fi din nou premiată!

Așa cum ne-am obișnuit deja, și la 
finele lui 2015, Primăria va pre-

mia cea mai frumoasa casă și cel mai 
frumos spațiu amenajat în fața gos-
podăriei. 

Putem remarca faptul că în ultimii 
ani, aspectul caselor și al spațiilor 
verzi din Beba veche, Cherestur și 
Pordeanu s-a schimbat radical. Cei 
mai gospodari dintre locuitori au pus 
mâna și și-au renovat și refăcut fața-

dele, și-au plantat gazon în fața ca-
selor, au renunțat la pruni sau la alți 
pomi fructiferi în favoarea copacilor 
ornamentali și al florilor. Deoarece 
aceste amenajări sunt benefice și 
pentru comuna noastră, administra-
ția locală dorește să răsplătească din 
nou acest efort. Astfel, în perioada 
următoare va avea loc jurizarea ce-
lor mai frumoase case și a celor mai 
frumoase spații verzi amenajate, ur-
mând ca în 1 Decembrie, chiar de 

Ziua Națională să fie anunțați câști-
gătorii. 
“Acești cetățeni care pun preț pe as-
pectul casei lor și implicit al comunei, 
merită să fie apreciați și premiați. Ei 
sunt un exemplu de urmat”, a decla-
rat primarul Ioan Bohancanu. 

În continuare vă prezentăm câteva 
case care vor intra cu siguranță în 
cocursul din acest an. Succes tuturor!



Pompierii de la ISU Banat 
vă recomandă

Se apropie sezonul rece, perioadă 
în care majoritatea incendiilor ce 

se produc la gospodăriile populației 
sunt cauzate de sistemele de încălzi-
re exploatate fără respectarea nor-
melor de prevenire a incendiilor. 

Având în vedere că temperaturile pe 
timpul nopţii încep să scadă, se reco-
mandă cetăţenilor care utilizează la 
încălzirea locuinţelor sobe sau apa-
rate ori mijloace electrice de încălzi-
re, să ia următoarele măsuri specifice 
de prevenire a incendiilor de locuin-
ţe:

• asiguraţi verificarea, curăţarea și re-
pararea, dacă este cazul, a coșurilor 
de fum de către o persoană specia-

lizată;

• nu folosiţi decât materialul com-
bustibil pentru care a fost destinată 
soba și evitaţi supraîncărcarea aces-
teia;
• nu folosiţi soba decât cu ușiţa închi-
să;
• așezaţi o tăviţă metalică în faţa so-
bei, în dreptul ușiţei;
• nu așezaţi în apropierea sobei sau 
pe aceasta materiale combustibile;
• stingeţi focul din sobă înainte de a 

părăsi locuinţa;
• nu adormiţi niciodată cu soba 
aprinsă;
• verificaţi integritatea aparatelor și 
mijloacelor de încălzire electrice, iar 
în cazul în care acestea sunt defecte, 
reparaţi-le cu ajutorul unui specialist 
sau cumpăraţi-vă altele noi;
• nu așezaţi aparatele de încălzire 
electrice în apropierea materialelor 
combustibile;
• nu  așezaţi materiale combustibile 
pe mijloacele de încălzire electrice;
• decuplaţi aparatele de încălzire 
electrice înainte de a părăsi locuinţa 
sau de a adormi.
• nu lăsaţi niciodată copiii nesuprave-
gheaţi cu soba aprinsă ori aparatele 
de încălzire electrice în funcţiune.
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Rugăciunea părinților 
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul 
nostru, luminează mințile copiilor noș-
tri cu harul Tău cel dătător de viață. Tu, 
Care dai celor înțelepți înțelepciunea și 
celor pricepuți priceperea, trimite pes-
te ei Duhul Tău cel Sfânt, dătătorul înțe-
lepciunii, al cunoștinţei și al înţelegerii.
Tu i-ai luminat pe aleșii Tăi în toată vre-
mea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari das-
căli ai lumii și Ierarhi, Vasile cel Mare, 
Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul 
și Ioan Gură de Aur, de s-au arătat vase 
alese ale sfinţeniei, răspândind în lume 
dreapta credinţă. Tu ai luminat-o pe 
Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, și ea 
a rușinat mulţimea ritorilor păgâni. Tu, 
Doamne, luminează-i și pe copiii noștri 
(numele), ca să înveţe cele bine plă-
cute Ţie și să se umple de cunoștinţa 
adevărului. Dă-le lor știinţă, pricepere, 
răbdare și chibzuinţă. Să nu primească 
ei cunoștinţe pierzătoare de suflet, nici 
să înveţe ce e urât lui Dumnezeu. Fă-i 
ascultători faţă de dascălii care îi învaţă 
cele bune și sârguincioși în îndeplinirea 
celor ce li s-au rânduit. Iar la vremea 
potrivită, Doamne, ajută-i să găsească 
locul în care să folosească cele pe care 
le-au învăţat și să muncească spre bi-
nele lor și spre folosul aproapelui. Tu 
îi osândești pe cei care își îngroapă ta-
lanţii și îi binecuvântezi pe cei care îi în-
mulţesc cu pricepere. Rânduiește-le Tu, 
Doamne, Cel ce rânduiești toate spre 
mântuire, unde să muncească, ce să 
muncească și cum să muncească. Dă-le 
lor, Doamne, spor în toată lucrarea cea 
bună și-i întărește în credinţă ca să Te 
mărturisească printr-o vieţuire curată 
până în ultima clipă a vieţii lor. Amin.

DECESE †
Căpăț Matilda (75 ani)

 Sărbători religioase 
ortodoxe 
Octombrie

• 6 M Sf. Apostol Toma
• 14 L Sf. Cuvioasa Parascheva
• 18 D Sf. Apostol Luca
• 26 D Sf. Mare Mucenic Dimitrie

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Octombrie  - Brumărel
• 1 J Sf. Tereza a Pruncului Isus
• 7 M Sf. Fc. Maria, Regina Rozari-
ului
• 18 D Sf Luca
• 28 M Ss. SImon și Iuda

Fluturele
Povești adevărate, povești cu tâlc

Un băieţel a găsit coconul unui 
fluture. L-a luat cu el și zilnic îl 

privea, poate, poate va surprinde 
momentul în care fluturașul va ieși 
la lumina zilei. Și iată că ziua mult 
așteptată și-a făcut apariţia. A stat 
băiatul ore în șir pentru a privi cum 
fluturele încerca să iasă printr-o gau-
ră extrem de mică. 

După o vreme însă, fluturele nu a 
mai progresat deloc. Se pare că a fă-
cut tot ce i-a stat în putinţă pentru a 
ieși, dar nu a fost de ajuns. Băiatului 
i s-a făcut milă și s-a decis să îi vină 
în ajutor. A luat o foarfecă și a tăiat 
partea care a mai rămas din cocon. 
Astfel fluturele a reușit să iasă cu 
ușurinţă.

Dar corpul lui era umflat, iar aripile îi 
erau mici și scorojite. Băiatul a con-
tinuat să privească nou născutul flu-
turaș așteptând ca în orice moment 
să își ia zborul. Din păcate acest lu-
cru nu s-a mai întâmplat. Fluturele a 
fost nevoit să își petreacă restul zile-
lor târându-se de ici colo, cu un corp 
umflat și aripi scorojite. Niciodată nu 

a fost în stare să zboare.

Băiatul, în bunătatea și mila lui, nu 
a înţeles că acel chin de a trece prin 
găurică mică a coconului îi era vital 
fluturelui. Era modalitatea prin care 
fluidul din corp era forţat să ajungă 
în aripi pentru ca acestea să fie pre-
gătite pentru zbor imediat ce va reu-
și să se elibereze din cocon.

Asemeni fluturelui, și noi trebuie de 
multe ori să ne zbatem în viaţă pen-
tru a ne câștiga libertatea și a ne pu-
tea lua zborul. Oricât de greu pare a 
fi uneori, nu te lăsa copleșit, focali-
zeză-te pe ceva pozitiv, găsește-ţi un 
motiv pentru care să te lupţi în con-
tinuare și să nu te dai bătut!

Căsătorii 
Obreja Gheorghe Marius cu 

Ungureanu Maria 
Casă de piatră!

Majorat 
Coșa Alexandru Viorel (12.10)

Naşteri 
Balint Patriszia Maria 

Ordog Andreea Daniela 

Fotografia lunii: Legenda pietrelor de la Beba Veche
Deseori vedem pe stradă, prin 
comună, pietroaie mari peste care 
au trecut anii, bătute de vânt și de 
soare, de ploi și de ninsoare. Aceste 
pietre sunt adevărați paznici ai case-
lor bebenilor. Pe vremuri, gospodarii 
le puneau în fața gospodăriilor ca, 
atunci când trecea o căruță cu un 
cal nărăvaș sau cu un căruțaș nepri-
ceput, să se oprească roțile în ele și 
să nu intre în case. Chiar dacă e o 
metodă rudimentară de protecție, 
nu rareori a avut mare succes! Astăzi, 
legenda pietrelor a fost aproape 
uitată, însă bolovanii aceștia spun 
povestea unor gospodari cu minte 
luminată care aveau grijă de casele 
lor.


