
O nouă șansă pentru 
marile proiecte de investiții 

ale comunei Beba Veche 

Deși părea uitat într-un sertar, pro-
iectul integrat la care s-a lucrat la 

foc continuu în urmă cu 5 ani, a fost 
depus din nou spre finanțare. Este 
vorba de un proiect amplu în valoa-
re totală de 6 milioane de euro, reali-
zat în colaborare cu comuna vecină, 
Dudeștii Vechi, și prin care fiecare 
comună va obține o finanțare de 3 
milioane de euro pentru investiții în 
infrastructură, respectiv drumuri și 
canalizare.

CE CUPRINDE PROIECTUL
Acesta a fost depus pe programul 
PNDR, măsura 322 – în 2009, însă, 
deși a fost declarat eligibil, nu a fost 
finanțat. Deoarece s-a ivit din nou 
ocazia de a depune acest proiect 
spre finanțare, acesta a fost reactu-
alizat. Practic, pentru comuna noas-
tră, el cuprinde asfaltarea a 6,1 km 
de străzi, dintre care 4,1 km în Beba 
Veche și alți 2 km în satul Cherestur. 
La acestea se adaugă construirea 
unei stații de epurare la Beba Veche 
și 5 km de rețea de canalizare, tot în 
Beba Veche. La Pordeanu va fi reabili-
tat acoperișul Cămiului Cultural și va 
fi construită o stație de tratare a apei 
și 1 km de rețea de canalizare. Stația 
de tratare de la Pordeanu va deser-

vi localitățile Pordeanu, Cherestur și 
Cheglevici, fiind un element impor-
tant care leagă proiectul dintre cele 
două comune și îi dă viabilitate. Pe 
de altă parte, stația de epurare de la 
Cheglevici, va deservi și localitatea 
Pordeanu.

“Este un proiect foarte important 
pentru infrastructura comunei noas-
tre, un proiect pe care l-am depus din 
nou în această toamnă deoarece s-a 
deschis o nouă sesiune de finanțare. 
De această dată, avem confirmarea 
că vom reuși să realizăm toate aces-
te lucrări ample deoarece zilele ur-
mătoare vom semna contractul de 
finanțare, iar apoi vom demara toate 
procedurile de achiziții publice. Esti-
măm că lucrările vor demara în pri-
măvară”, a declarant primarul Ioan 
Bohancanu. 

IMPORTANȚA ASOCIERII 
Asociația realizată împreună cu co-
muna vecină, Dudeștii Vechi, este 

esențială. “Dacă nu am fi fost asociați, 
fiecare comună ar fi primit mult mai 
puțini bani sau deloc, iar astfel nu 
puteam realiza investiții de o valoare 
atât de mare, 3 milioane de euro. Mai 
mult, din fonduri proprii, astfel de 
lucrări ne-ar fi luat ani buni să le re-
alizăm, cu sacrificii mari”, a mai spus 
primarul. 

Aceste investiții, odată realizate, vor 
duce Beba Veche într-o nouă etapă 
de dezvoltare deoarece va ridica ni-
velul de trai al cetățenilor, iar comuna 
va deveni mai atractivă pentru inves-
titori și pentru locuitorii care doresc 
să se stabilească aici.

PROIECTE NOI
În ultima lună, reprezentanții Primă-
riei au lucrat din greu pentru realiza-
rea a două noi proiecte de infrastruc-
tură. Primul este legat de asfaltarea 
a 6,5 km de drum în Beba Veche. 
Acest proiect, în valoare de 1 milion 
de euro, odată realizat, va face din 
Beba o comună asfaltată complet, în 
proporție de 100%. Al doilea proiect, 
pentru care în prezent se caută solu-
ții de finanțare, este cel de construire 
a unei noi grădinițe și creșe în Beba 
Veche și dotarea acestora. Practic, în 
anii următori, comuna va avea o gră-
diniță cu program prelungit, precum 
și o creșă, venind astfel , în sprijinul 
părinților care lucrează și care nu au 
cu cine să își lase copiii. Valoarea con-
strucției și dotării noii clădiri este es-
timată la 500.000 de euro.
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Atenție, nu uitați 
să plătiți taxele 

și impozitele locale!

Reamintim tuturor locuitorilor 
comunei noastre că în 30 sep-

tembrie a expirat termenul de pla-
tă a taxelor și impozitelor, așa cum 
cere Codul Fiscal. Astfel, din luna 
octombrie, contribuabilii care nu 
și-au achitat obligațiile vor suporta 
penalități de întârziere de 2% din 

cuantumul obligațiilor principale, 
calculate pentru fiecare lună sau 
fracțiune de lună. Din nefericire, 
în comuna Beba Veche sunt foarte 
mulți cei care nu și-au plătit im-
pozitele pe locuințe, terenuri, au-
tovehicule, dar nici taxele pentru 
apă sau gunoi. Astfel, reprezen-
tanții Primăriei, vor trece la notifi-
cări pentru toți cei care au datorii 
la bugetul local, iar în cursul lunii 
decembrie vor începe procedurile 
de executare silită.

Taxele și impozitele 
locale pe anul 2016 

nu se măresc

În altă ordine de idei, Primăria și 
Consiliul Local au decis ca pen-

tru anul 2016, taxele și impozitele 
să rămână neschimbate, la aceeași 
valoare ca și în cursul acestui an. 
Prin modificarea legii, primăriile 
din toată țara au fost lăsate să mă-
rească taxele și impozitele locale  
începând cu 2016, însă la Beba Ve-
che administrația și aleșii au con-
siderat că ar fi împovărător pentru 
contribuabili și că soluția stă în 
buna colectare și administrare a 
fondurilor existente și nu în crește-
rea dărilor peste posibilitățile reale 
ale locuitorilor. ”Alții cresc impozi-
tele pentru că nu au bani la buget, 
însă o fac tot pe seama celor care 
plătesc și nu iau măsuri față de cei 
care nu plătesc. Noi preferăm să 
avem o atitudine corectă față de 
toți. Fiecare să plătească atât cât 
are de plătit, fără excepții, iar în 
schimb, administrația se angajea-
ză să fie un bun gospodar” este de 
părere primarul Bohancanu.



1 noiembrie: Ziua Morților sau 
Sărbătoarea Tuturor Sfinților 

1 Noiembrie este ziua în care oa-
menii își îndreaptă gândurile, mai 

mult ca de obicei, înspre cei dragi, 
care au trecut în neființă. Numită și 
Ziua Morților, Ziua tuturor sfinților, 
Luminația sau Luminațiile, 1 Noiem-
brie este celebrată în foarte multe 
țări creștine din lume.

Cu câteva zile înainte, creștinii merg 
la cimitir și curăță mormintele, iar pe 
1 Noiembrie se duc flori la cimitir, 
în special crizanteme, flori specifice 
toamnei și acestei sărbători. Mor-
mintele se împodobesc cu flori și co-
roane, se aprind lumânări și candele 
pentru sufletele celor decedați. Și la 
noi, oamenii s-au implicat și au cură-
țat mormintele, iar Primăria a făcut 
curățenie în cimitire. În 1 Noiembrie 
se dă de pomană în memoria morți-
lor. 

Semnificația Zilei Morților se regă-
sește în tradiția Bisericii Romano-Ca-
tolice, însă aceasta a fost preluată în 
timp și de ortodocși. 

În Evul Mediu, pe 1 Noiembrie, după 

Sfânta Liturghie dedicată Zilei Tutu-
ror Sfinților, oamenii își petreceau 
după-amiaza în cimitire, rugându-se 
pentru sufletele răposaților. Așa se 
explică originea consacrării primei 
zile din Brumar drept zi de pomenire 
a morților.

De aici provine obiceiul de a merge 
pe 1 Noiembrie în cimitir, de a duce 
flori și coronițe de flori, de a aprinde 
lumânări și a spune rugăciuni pentru 
sufletele morților. În biserici, se să-
vârșește vecernia (slujba de seară) în 
memoria celor trecuți în veșnicie.

În timp, Biserica Ortodoxă a preluat 
această sărbătoare dedicată sufle-
telor celor decedați, iar preoții orto-
docși, la cererea familiilor, vin la cimi-
tir pentru a oficia slujbe de pomenire 
pentru sufletul morților.

Colectare selectivă aduce
 beneficii pentru toată lumea

România are termen limită sfârșitul 
acestui an ca să atingă pragul de 

30% reciclare pentru gunoi, iar Comi-
sia Europeană a declanșat procedura 
de sancțiune și ne poate amenda cu 
200 de mii de euro pe zi, dacă nu re-
ciclăm deșeurile. Acum, țara noastră 
produce anual 120 de milioane de 
tone de gunoi. Din păcate doar 3% 
din această cantitate este reciclată, 
restul ajunge în gropile de gunoi. 

Comuna Beba Veche a intrat de mai 
mulți ani în Sistemul Integrat de Ma-
nagement al Deșeurilor în județul 
Timiș, care prevede atât reciclarea 
selectivă, cât și ridicarea deșeurilor 
menajere și transportul acestora mai 
departe, câtre centrele de colectare. 
În prezent, în județul nostru, sticla se 
colectează separat, în timp ce meta-
lul, hârtia, plasticul și lemnul sunt co-

lectate în același recipient, urmând 
să fie sortate ulterior. Pentru o efice-
ință mai bună, vă rugâm să turtiți am-
balajele (peturi, doze de metal, cutii 
de carton) înainte de a le amplasa în 
containerele speciale

Se promovează un consum rațional 
de produse, reutilizarea ambalajelor, 
obținerea de compost și selectarea 
deșeurilor pentru a se permite reci-
clarea și valorificarea acestora. 

Vă rugăm să folosiți containerele 
pentru colectarea hârtiei/cartonului, 
a recipientelor din PET, a dozelor de 
aluminiu, a materialelor textile și sti-
clei și să compostați deșeurile vegeta-
le, astfel încât să reducem împreună 
cantitatea de deșeuri, să economisim 
și să protejăm mediul înconjurător. 

Pentru mai multe detalii accesați 
site-ul proiectului: 

www.deseuri-timis.ro
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Despăgubiri pentru 
secetă

Evaluarea pagubelor provocate 
de secetă s-a finalizat la 30 sep-

tembrie 2015, iar fermierii vor primi 
despăgubirile în lunile noiembrie 
- decembrie, a anunțat ministrul 
Agriculturii Daniel Constantin în 
presa centrală. “Indiferent de mări-
me, în funcție de pierderea pe care 
au înregistrat-o la hectar, vor primi 
despăgubiri, cu o condiție: dacă au 
pierderi de mai mult de 30% din 
producție”, a spus ministrul. Suma 
estimată de MADR pentru plata 
despăgubirilor este de 500 mil. lei.

Proiecte în 
agricultură

Agenția pentru Finanțarea In-
vestițiilor Rurale (AFIR) anunță 

prelungirea până la data de 18 de-
cembrie 2015, ora 16.00, a sesiunii 
de depunere a cererilor de finanța-
re prin Submasurile 4.2a — Investi-
ții în procesarea/ marketingul pro-
duselor din sectorul pomicol, 4.2 
— Sprijin pentru investiții în pre-
lucrarea/ comercializarea și/ sau 
dezvoltarea de produse agricole 
și 6.3 — Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici și până la data de 30 
noiembrie 2015, ora 16.00 pentru 
submăsură 4.1a — Investiții în ex-
ploatații pomicole. Termenul inițial 
pentru închiderea sesiunilor era 30 
octombrie 2015. 

Acțiuni sanitare 
veterinare 

Acțiunile prevăzute pentru 
această perioadă care au ca 

țintă, asigurarea statusului de să-
nătate și bunăstare la animalele și 
păsările care se cresc în scop eco-
nomic se realizează prin: 

•  supravegherea clinică a stării de 
sănătate a efectivelor din exploa-
tațiile comerciale și din exploatații-
le de la gospodăriile populației; 
• măsuri de supraveghere a unor 
boli transmisibile, prin examinarea 
în laborator a probelor recoltate de 
la animale și păsări în acest scop; 
• operațiuni de vaccinare profilac-
tică. 

Lucările de la cimitirul din Pordeanu 
au fost finalizate

Încă un obiectiv de investiții a fost 
finalizat recent de către echipa de 

muncitori ai Primăriei Beba Veche. 
Este vorba despre lucrările de ame-
najarea cimitirului de la Pordeanu, 
terminate în timp util pentru Ziua 
Morților, când locuitorii și fiii satului 
vor veni să aducă un omagiu celor 
trecuți la cele veșnice. Cu această 
ocazie, Primăria face curățenie și di-
ferte amenajări la toate cimitirele.

Rezultatul este unul extraordinar, 
după cum se poate vedea și din foto-
grafiile alăturate. Vegetația excesivă 

a afost înlăturată, mormintele au fost 
curățate, aleile din interior și trotua-
rul din fața cimitirului au fost refăcu-
te și, cu sprijinul financiar al Parohiei 
și credincioșilor, s-a montat un gard 
nou. Astfel, printr-o serie de investiții 

bine chibzuite, cel mai mic sat din co-
mună a redevenit un loc atractiv pen-
tru locuitori dar și, iată, un loc în care 
există respect și memorie față de cei 
trecuți la neființă.
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Clasament Fotbal 
Promoţie Timiș - 

Seria I
Etapa XI

1. Banatul Nerău 33 p
2. Progresul Iecea Mare 25p
3.  Voinţa Șandra 21 p
4. Cenei 20p
5. ASC Dudeștii Noi 19p
6. Voința II Biled 17p
7. Spartak Gottlob 13p
8. Avântul II Periam 13p
9. Checeana Checea 11p
10. Șoimii Pesac 7p
11. Triplex Beba Veche 5p
12. Steaua Roșie Bulgăruș 3p

Campanie de donare 
de sânge, în Timiș

Toți cei care doresc să doneze 
sânge sunt rugați să ia legătura 

cu Centrul de Transfuzii Sangvine 
din Timișoara. Donatorul de sânge 
este orice cetăţean român cu do-
miciliul în România sau orice cetă-
ţean al Uniunii Europene care are 
reședinţa în România, în deplină 
stare de sănătate, care se supune 
regulilor prelevării de sânge total 
și componente sanguine de origi-
ne umană. Pentru a deveni dona-
tor de sange trebuie sa indepliniți 
următoarele condiţii:
• vârsta cuprinsă între18-60 ani;
• greutate peste 50 kg;
• puls regulat, 60 -100 bătăi/minut;
• tensiune arterială sistolică între 
100 și 180 mmHg;
• să nu fi suferit în ultimele 6 luni 
intervenţii chirurgicale;
• femeile să nu fie însărcinate, în lă-
uzie sau în perioada menstruală
• să nu fi consumat grăsimi sau bă-
uturi alcoolice cu cel puţin 48 de 
ore înaintea donării;
• să nu vă aflați sub tratament pen-
tru afecțiuni precum: hipertensiu-
ne, boli de inimă, boli renale, boli 
psihice, boli hepatice, boli endocri-
ne. Pentru mai multe detalii și con-
diții, contactați Centrul de Transfu-
zii, strada Martir Marius Ciopec nr. 
5, Timișoara, tel. 0356.175.711.

Doliu național

În aceste zile, țara este în doliu 
în urma tragediei din București, 

unde aproape 30 de persoane și-
au pierdut viața și alte 150 au fost 
rănite. Guvernul a  declarat 3 zile de 
doliu național, iar Primăria și Consi-
liul Local Beba Veche doresc să își 
exprime, în numele întregii comu-
ne, condoleanțe față de familiile 
victimelor și speră ca autoritățile 
naționale să facă toate demersuri-
le necesare ca astfel de tragedii să 
fie evitate pe viitor.

Continuă concursul 
”Cea mai frumoasă casă”

Continuăm prezentarea caselor 
care vor intra în acest an în con-

crusul ”Cea mai frumoasă casă”.  Alte 
12 gospodării au fost selectate și fo-
tografiate pentru a putea fi prezenta 
în acest număr al Curierului. Însă și 
alte case pot participa dacă propri-

etarii lor vor decide să ia măsuri de 
îmbunătățire a aspectului general - 
fațadă, porți, garduri, spații verzi.

Pe această cale, îi rugăm pe toți cei 
care și-au făcut modernizări și reno-
vări ale fațadelor și gardurilor să nu 

uite să am-
plaseze din 
nou numere-
le de casă.

Creștinii intră în Postul Crăciunului
Postul Nașterii Mântuitorului sau 

Postul Crăciunului, așa cum este 
cunoscut de toți credincioșii este ți-
nut cu strictețe de credincioșii din 
întreaga lume. Acesta ține 40 de zile, 
incepând cu 15 noiembrie și sfârșind 
în 25 decembrie, lasând sec în seara 
Sfântului Filip, pe 14 noiembrie. 

În acest post se obișnuieste ca toți 
credincioșii să postească de carne, 
brânză și ouă, în timp ce lunea, mier-
curea și vinerea se consumă mâncare 
fără ulei și fără vin. În zilele de marți și 
joi se face dezlegare la untdelemn și 
vin. Mai mult, sâmbetele și duminici-
le, până pe 20 decembrie inclusiv, se 
dezleagă de untdelemn, pește și vin.
În ziua de Ajun se mănâncă abia seara 

și, în mod tradițional, doar grâu fiert 
indulcit cu miere, covrig, turte din 
făină și poame deoarece cu semințe 
au ajunat Daniil proorocul și cei trei 
tineri din Babilor, care au prevestit și 
asteptat Nașterea Mântuitorului. Se 
mănâncă untdelemn și se face dezle-
gare la vin în datele de 16, 22, 23, 24, 
25 și 30 noiembrie, dar și pe 4,5,6,7,9, 
12, 13, 17 și 20 Decembrie, dacă aces-
te zile cad lunea, miercurea sau vine-
rea, iar dacă sunt zile de marți sau joi 
– se face dezlegare la pește deoare-
ce în aceste zile, Biserica prăznuiește 
Sfinții mai importanți.

Se face dezlegarea la pește pe când 
Biserica Ortodoxa prăznuiește Intra-

rea în Biserică a Maicii Domnului, pe 
21 noiembrie, indiferent daca aceas-
ta sărbătoare va cădea miercurea sau 
vinerea.  

Din punct de vedere al religiei, Pos-
tul Crăciunului trebuie să reprezinte 
o abţinere de la lucrurile rele, spuse 
sau gândite, care îndepărtează de 
Dumnezeu și de oameni.



Vaccinarea antirabică, 
singurul mijloc de prevenire a rabiei

Autoritățile sanitare atrag atenția 
asupra pericolului care apare tot 

mai frecvent în mediul rural, repre-
zentat de rabie, o boală infecţioasă 
acută, determinată de virusul rabic, 
care se transmite la om prin mușcă-
tură, având o evoluţie rapidă și, în fi-
nal, mortală. Singura metodă utilă de 
prevenire a bolii este vaccinarea cu 
ser antirabic. Deoarece în prezent au 
apărut foartemulte vulpi, avertizăm 
populația asupra riscului mușcăturii 
acestui animal.

Se deosebesc două tipuri: - cel „do-
mestic“: câine, pisică și, foarte rar, bo-
vine, cabaline, porcine; - cel „sălbatic“: 
vulpi, lupi, iepuri, șoareci, șobolani, 
lilieci. Boala se transmite prin mușcă-
tura animalelor turbate, care conţin 
în saliva lor virusul rabic. Saliva poate 
infecta omul și prin contactul cu plă-
gi. Virusul rabic se elimină prin salivă, 
încă din perioada de incubaţie, ceea 
ce arată contagiozitatea animalelor 
înainte de apariţia bolii. Rabia nu este 
transmisibilă de la om la om. Evoluţia 

bolii este totdeauna letală. 

 Tratament local O importanţă foarte 
mare o prezintă tratamentul local al 
plăgii, care constă în spălarea minuţi-
oasă cu săpun sau cu o soluţie de de-
tergent, dar și cu alcool de 60-70 de 
grade. Atunci când poarta de intrare 
este reprezentată de o plagă, aceasta 
nu se va sutura și este necesară vacci-
narea antitetanică. 

Mijlocul cel mai eficient de preveni-
re a rabiei constă în administrarea de 
ser antirabic, cu condiţia ca acesta să 
fie administrat cât mai precoce posi-
bil, cel mai bine între 48-72 de ore de 
la mușcătură. Persoanele infestate cu 

rabie trebuie să declare acest lucru și 
să se interneze de urgenţă în spitale 
de specialitate, unde vor fi izolate. 

Prevenirea rabiei implică eradicarea 
bolii la animale, care se realizează mai 
ușor la cele domestice și mai greu la 
cele sălbatice, prin vaccinări perio-
dice ale animalelor sălbatice, prin 
amplasarea de momeli. Campania 
de vaccinare se desfășoară în lunile 
septembrie-noiembrie, perioadă în 
care toţi câinii vor fi legaţi sau ţinuţi 
închiși, timp de 14 zile de la anunţul 
declanșării campaniei de vaccinare, 
iar plimbarea lor în spaţii publice este 
permisă numai în lesă și cu botniţă.

De asemenea persoanele care gă-
sesc animale moarte pe teritoriile 
supuse vaccinării, sunt obligate să le 
lase neatinse și să anunţe imediat cel 
mai apropiat medic veterinar, admi-
nistraţia publică locală sau unitate de 
vânătoare, în scopul prelevării cada-
vrelor.
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Rugăciune la intrarea în 
Postul Crăciunului 

Tată din Ceruri, te rog sa-mi binecu-
vântezi familia, prietenii, rudele și pe 
cei pe care îi iubesc, și pe cei care ci-
tesc aceasta rugăciune chiar în acest 
moment. Arată-le Tu o nouă imagine 
a dragostei și puterii Tale nemărgini-
te. Duhule Sfânt, te rog să-i ajuti, chiar 
în acest 
moment. 
A c o l o 
u n d e 
e x i s t ă 
d u r e r e , 
te rog să 
le dăru-
iești pacea și mila Ta. Acolo unde exis-
tă îndoială, te rog să le inspiri o în-
credere înnoita prin Harul Tau. Unde 
există o nevoie, te rog să le-o împli-
nești. Binecuvântează-le Tu căminul, 
familia, munca, dă-le Înțelepciune și 
Lumină în viața lor. Binecuvântează-i 
când pleacă și când se întorc acasă, 
mergi înaintea lor și deschide-le ca-
lea. Călăuzește-i și ocrotește-i clipă 
de clipă în toată viața lor. Iartă-le lor 
păcatele făcute cu voie sau fără de 
voie, cu știință, din neștiință sau pe 
cele pe care nu și le amintesc. Con-
du-i Tu pe Calea Ta Cea Sfântă, în Nu-
mele Fiului Tău, Iisus Cristos.Doamne 
Tată, Fiule și Duhule Sfânt, îți mulțu-
mesc că tu vei face mai mult decât îți 
pot eu cere. Amin! 

DECESE †
C...... (... ani)

 Sărbători religioase 
ortodoxe 
Noiembrie

• 8 D Soborul Sf. Mihail și Gavriil 
• 13 V Sf. Ioan Gură de Aur
• 14 S Sf. Apostol Filip 
• 15 D Sf. Paisie de la Neamț
• 16 L Sf. Apostol și Evanghelist 
Matei
• 21 S Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului
• 25 M Sf. Muceniță Ecaterina
• 30 L Sf. Apostol Andrei

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Noimebrie
• 1 D Toți Sfinții
• 2 L Pomenirea Tuturor Credincio-
șilor Răposați
• 9 L Sfințirea Bazilicii din Lateran
• 30L  SF. Andrei ap.

Povestea Toamnei
Povești adevărate, povești cu tâlc

Într-un ţinut îndepărtat trăia Bătrâ-
nul Anotimpurilor, cu cele patru fii-

ce ale sale – Primăvara, Vara, Toamna 
și Iarna. Fiecare era de o frumuseţe 
aparte, iar bătrânul le iubea pe fieca-
re la fel de mult, erau lumina ochilor 
săi. 

La vremea potrivită, marele Ceas al 
Timpului, care guverna acea împără-
ţie, a arătat că era momentul ca cea 
de-a treia fiică să-și înceapă călăto-
ria spre ţinuturile locuite de oameni. 
Urma să le aducă acestora multe și 
bogate daruri, pe care le pregătise 
din timp – culori din cele mai blânde 
și luminoase luate de la Pictorul ma-
gic, flori delicate și înmiresmate de 
la Florarul împărăţiei, ploi mănoase 
și bogate din Cămara cerului, roade 
gustoase de la Grădinarul Șef și mul-
te, multe altele.

Dar Toamna nu prea era mulţumită, 
și-ar fi dorit și altceva – ceva care să 
o facă și mai frumoasă și iubită de 
oameni.
– Dar ești minunată, îi spuse tatăl, ce 
ţi-ai putea dori mai mult?
– Aș vrea, se gândi îndelung fata……
ca Soarele să strălucească doar pen-

tru mine.
– Dar acest lucru nu e posibil, Soarele 
e prietenul vostru, deci și al surorilor 
tale. Lumina sa nepreţuită vă înso-
ţește pe fiecare în călătoria voastră.
– Dar eu vreau ca Soarele să fie doar 
al meu, de fapt…….să fiu chiar eu 
Soarele.
– Ce gând mai e și acesta? întrebă 
mirat Bătrânul Anotimpurilor. Ţi-
am explicat, frumuseţea ta e dată 
de veșmintele deosebite pe care le 
porţi și toate darurile cu care ești îm-
podobită.
– Dacă nu vrei să-mi faci pe plac și 
să poruncești Soarelui ce ţi-am spus, 
atunci anul acesta nu mai plec în că-
lătorie. Și nu-mi pasă ce vor crede 
oamenii.

Văzând că fiica sa rămase îndărăt-

nică în hotărârea sa și nu mai putu 
să facă nimic pentru a o îndupleca, 
bătrânul se retrase pentru a cugeta. 
Fiica sa devenise mândră și foarte 
aprigă în dorinţele ei. După un timp, 
o chemă la sine și îi spuse:
– Dacă vei pleca la vremea potrivi-
tă, când te întorci te voi îmbrăca în 
cea mai frumoasă haină din câte au 
existat vreodată. E o haină cum nu 
există alta pe lume. Dar ai de făcut 
un singur lucru – să aduni în coșul 
tău toate razele de soare. Și când le 
vei strânge pe toate vei străluci mai 
frumos ca niciodată, căci vei fi îm-
brăcată în haina Soarelui.

Și de atunci Toamna încearcă în fie-
care an să adune cât mai multe raze 
de soare, pentru a primi de la tatăl 
său haina cea minunată. Dar, Soare-
le deseori se retrage în spatele nori-
lor, se ascunde printre copaci, între 
ramurile și frunzele lor, printre flori, 
aleargă mai iute ca vântul, nu se lasă 
prins defel.

Căci razele sale sunt doar pentru ace-
ia care nu sunt mândri, iar frumuseţea 
pentru cei care nu au îndrăzneala de a 
se crede Soare.

Căsătorii 
O...... 

Casă de piatră!

Majorat 
C.... (12.10)

Naşteri 
B...... 


