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Curierul de Beba Veche a ajuns 
la numărul 100!  

Curierul de Beba Veche aniver-
sează 100 de apariții lunare. De 

peste 7 ani, ziarul face parte din via-
ța comunității, iar de când a apărut, 
absolut fiecare cetățean din Beba 
Veche, Cherestur și Pordeanu a putut 
să afle toate informațiile importante 
despre ce se face, ce s-a făcut și ce se 
va face în comună. 

Ideea s-a născut în primăvara anului 
2009 iar de atunci, ziarul a fost pre-
ponderent unul de informare a acti-

vității administrației locale și a insti-
tuțiilor statului care funcționează pe 
raza comunei (învățământ, sănătate, 
biserică, poliție, poliție de frontieră). 
În plus, el a și-a propus să informeze 
corect cetățenii și din punct de vede-
re politic, despre realitățile din viața 
politică națională, județeană și loca-
lă. 

„Ziarul și-a adus un aport deosebit la 
sensibilizarea cetățenilor, pentru ca 
aceștia să-și dorească o comună fru-

moasă, europeană și acest lucru se 
vede din plin a fost o reușită pentru 
că acum, în 2016, Beba Veche ara-
tă ca o comună europeană, curată, 
cu populație civilizată, cu instituții 
funcționale”, a declarat primarul Ioan 
Bohancanu.
Poate cititorii s-au întrebat de ce a fost 
ales acest nume? Explicația este că și 
în localitatea vecină, de peste grani-
ță, există un ziar local care se numeș-
te „Curierul de Kubekhaza”. Având în 
vedere că între Beba Veche și Kube-

kahza există relații excepționale de 
colaborarea administrativ-culturală, 
s-a dorit ca și ziarul care vă apărea la 
Beba Veche să se numească tot „Curi-
erul”. Și acum, după 7 ani putem spu-
ne că titlul este foarte frumos și că a 
câștigat un loc binemeritat în viața 
comunității.

În paginile ce urmează vă prezentăm 
detalii din culisele ziarului dar și o re-
trospectivă în imagini. 
La mulți ani Curierul de Beba Veche!

ANUNȚ PUBLIC
Asociația de dezvoltare Intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM 

Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul „Înființare rețea de alimentare cu apa potabila in sat Cheglevici, comuna Dudeștii Vechi”, propus a fi 

amplasat pe drum comunal, drum județean si străzi, din localitățile Beba Veche, Dudeștii Vechi, Pordeanu, Cherestur si Cheglevici județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu 
Rebreanu, nr. 18-18A in zilele luni – joi intre orele 8:00 - 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmtm.
anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii /observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de 

la data publicării prezentului anunț, pana la data de 8.11.2016. 

CURIERULde  BEBA VECHE
APARE LUNAR • Anul I • Nr 1 • mai 2009 • GRATUIT

ZIAR EDITAT DE PRIMĂRIA BEBA VECHE

4 VI 1920

Proiecte pentru drumuri, apă, 
staţie de epurare, reabilitarea 
unui cămin cultural, sunt nu-
mai câteva din investiţiile care 
vor începe în forţă în 2009. 
În primele patru luni ale anului, 
angajaţii Primăriei au lucrat la 
diferite avize, acorduri, studii de 
fezabilitate. „S-a efectuat prac-
tic o muncă “de laborator“ care 
nua fost atât de vizibilă”, spune 
primarul Ioan Bohancanu. 

Unul dintre cele mai valo roase 
proiecte este unul integrat, 
prin care se va realiza staţia 
de epurare din Cheglevici, se 
vor asfalta 10 km de străzi şi 

se va reabilita căminul cultural 
din Pordeanu. Acest proiect 
este realizat prin colaborare 
intercomunală cu primăria 
Dudeştii Vechi şi va fi depus în 
1 iunie. 

Pentru a fi câştogător, aces-
ta trebuie să unească două 
comune. Astfel s-a ales realiza-
rea unei staţii de epurare, care 
să deservească două localităţi 
din comuna Dudeştii Vechi, 
Cheglevici şi Colonia Bulgară, 
precum şi două localităţi de 
pe raza comunei Beba Veche, 
Cherestur şi Pordeanu. „La 
Beba Veche nu există staţie de 

epurare, dar ea se va realiza 
după finalizarea studiului de 
fezabilitate pentru Parcul In-
dustrial Triplex Confinium.”, a 
arătat primarul. Acelaşi proiect 
va mai cuprinde şi asfaltarea 
a 2 km de străzi din interiorul 
satului Cherestur şi 8 km în 
Beba Veche, precum şi renova-
rea căminului cultural din Por-
deanu. 

Valoarea totală a lucrărilor se 
ridică la 6 milioane de euro, 
din care 3 milioane îi vor re-
veni comunei noastre, iar res-
tul, comunei Dudeştii Vechi. 
„Un astfel de proiect nu ar fi 
putut fi obţinut doar de comu-
na noastră, nu reuşeam să 
fcâştigăm, iar sumele de care 
dispuneam ar fi fost mult mai 
mici.”, a explicat  primarul nos-
tru, Ioan Bohancanu. 
În proiectul transfrontalier 
Phare CBC 2006 este prevăzută 
asfaltarea drumului comunal 
DC 3 Cherestur-Pordeanu, pe 
o porţiune de 3 km, până la 
marginea localităţii, iar în inte-
riorului satului Pordeanu se vor 
realiza şanţuri pluviale cu dale. 
Lucrările vor începe în 1 iunie 
şi vor fi terminate în toamnă. 
Valoarea proiectului este de 
655.000 de euro. 
(Continuare în pag. 2)

Investiţii pentru viitor

Vă mărturisesc 
faptul că scri-
ind acest edi-
torial, am avut 
tot timpul sen-
timentul că 
acesta va suna 
ca un strigăt 
de biruinţă împotriva tuturor 
piedicilor pe care a trebuit să le 
în ving.
Sunt conştient de faptul că ma-
rea majoritate dintre cei ce vor 
ajunge să citească aceste rân-
duri vor fi mulţumiţi şi se vor so-

coti învingători alături de mine, 
iar alţii nu-l vor citi cu plăcere 
pentru că acesta, ca şi multe alte 
lucruri bune îi supără dintr-un 
motiv sau altul.

Comuna Beba Veche merita de 
mult să aibă un ziar local. Din 
păcate întotdeauna au existat 
alte priorităţi, care de fapt există 
şi astăzi . Împreună cu Consil-
iul Local am hotărât să edităm 
pentru dumneavoastră primul 
ziar local din istoria comunei, 
ziar pe care l-am intitulat „Cu-

rierul de Beba Veche”. El vă va 
aduce o dată pe lună în casele 
dumneavoastră informaţii de-
spre viaţa cotidiană din comună, 
despre proiectele pe care dorim 
să le realizăm împreună, dar şi 
informaţii generale de interes 
local.

Acest ziar îl veţi primi gratuit în 
fiecare lună. Am convingerea 
că el va fi un succes pentru noi 
toţi. Vă doresc să citiţi, în fiecare 
lună, cu drag, „Curierul de Beba 
Veche”.

La început de drum editorial
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În Joia Mare, toate gospo
dinele pregătesc ouăle roşii care 
simbolizează Sfintele Sărbători 
Pascale. Puţină lume mai ştie că 
pe vremuri, ouăle nu se colorau 
cu vopsea chimică şi nu se de
corau cu autocolante cu răţuşte, 
ci se foloseau plante pentru cu
loare şi ceară pentru decor. 

Iată că la noi, în Beba Veche, 
mai este o persoană care nu 
doar că păstrează tradiţia în
condeierii ouălor, ci chiar se 
gândeşte să facă o mică afacere 
din asta. Maria Marocico a 
învăţat meşteşugul de la sora 
sa, care este acum în Germania 
şi lucrează cu ceara de peste 15 

ani. Deşi Maria nu decorează 
decât de anul trecut, fiecare ou 
care iese din mâna sa poartă 
o adevărată dantelă perfectă 
din ceară. Modelele şi culorile 
variază, în funcţie de gustul, de 
preferinţele şi de starea de spirit 
a artistei. Pentru că acest decor 
pe ouă este o adevărată artă.  

Maria Marocico foloseşte doar 
ouă de raţă pentru că au coaja 
mai solidă, sau de struţ. Ouăle 
sunt spălate, apoi se scoate 
conţinutul şi se usucă. De toate 
acestea se ocupă soţul Mariei, 
iar artista ia în mână oul alb, gata 
pregătit pentru decorat. Prima 
etapă este cea de împărţire 

simetrică pentru că, spune artis
ta, totul ţine de simetrie. Ea face 
baza modelului, după care îl 
desenează cu teasca groasă. Ul
tima etapă este cea a culorilor, 
când ceara caldă, fluidă, este 
pusă picătură cu picătură, pe ou. 

Modelul este o inspiraţie de mo
ment, dar nu sunt două ouă la 
fel. „Sora mea face asta de 16 ani, 
dar eu nu credeam că voi putea 
să fac vreodată. Am încercat, am 
învăţat de la ea şi îmi place, fie
care ou e diferit, nu reuşesc să 
mă plictisesc”, povesteşte Maria 
Marocico. 

(continuare în pagina 2)

editorial
Cea mai emoţionantă  
sărbătoare a creştinătăţii, “Sfin
tele Pasti”, se apropie cu paşi 
repezi. Parcă ieri am sărbătorit 
Crăciunul şi Anul Nou şi iată că în 
curând ne pregătim a sărbători 
Învierea Domnului. Se pune din 
nou fireasca întrebare: suntem 
pregătiţi sufleteşte şi trupeşte 
pentru această Sărbătoare?

După comportamentul unora, 
după încrâncenarea altora se 
poate spune ca nu, nu suntem 
pregătiţi.

Dar timpul niciodată nu este 
pierdut şi de aceea trebuie 
să ne apropiem, purtători de 
Lumină, de Hristos, Cel ieşit 
din mormânt ca un Mire, şi să 
prăznuim împreună cu cetele 

de praznic iu
bitoare, Paştile 
lui Dumnezeu, 
cel mântuitor.

M â n t u i t o r u l 
nostru Isus 
Hristos să vă dăruiască pacea 
Lui şi să reverse asupra tuturor, 
cereştile daruri ale iubirii Sale de 
oameni.

Sfintele Paşti

Ouă încondeiate, la Beba!

Concursuri, sport,  muzică bună, 
mâncare specifică, pe toate gusturile 
şi pentru toate vârstele este reţeta 
deja tradiţională a manifestării “Tri-
plex Confinium”, un eveniment unic 
pentru România şi pentru această 
parte a Europei. Aşa cum suntem 
obişnuiţi de atâţia ani, în ultimul 
sfârşit de săptămână din luna mai, 
graniţele celor trei ţări vor fi deschise  
la Beba Veche, în punctul “Triplex 
Confinium”. În zilele de 28 şi 29 mai, 
graniţele vor fi deschise iar cetăţenii 
români vor putea trece în Ungaria şi 
în Serbia doar cu buletinul, prin acest 
punct de frontieră. 

Sărbătoare peste graniţă 
Români, maghiari şi sârbi deopotrivă, 
vor avea parte de două zile dedicate 
lor şi vor putea să se reîntâlnească şi 
să petreacă împreună. Din discuţiile 
cu primăriile, la Maidan-Rabe, par-
tea sârbească nu organizează anul 
acesta nici un eveniment, în timp ce 
la Kubekhaza, partea maghiară va or-
ganiza ca de obicei un program cul-
tural-artistic variat, întrucât în acelaşi 
timp se sărbătoresc şi zilele localităţii. 
La vecinii maghiari se va desfăşura 
deja tradiţionalul meci de fotbal pe 
apă. 

Şedinţa DKMT la Szeged
Preşedinţii consiliilor judeţene din 

Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hune-
doara precum şi cei din judeţele 
maghiare şi din Voivodina, vor par-
ticipa la o şedinţă comună care se va 
ţine la Szeged. 

Odată cu intrarea României în spaţiul 
Schengen, graniţele dintre România 
şi Ungaria vor deveni aproape inexis-
tente, deoarece se va redeschide 
drumul regal, iar discuţiile din DKMT 
vor aborda frontal măsurile care tre-
buie luate pentru acest lucru. 

Program organizat de partea 
română
Şi comuna Beba Veche se pregăteşte 
pentru această nouă ediţie a zile-
lor euroregiunii DKMT „Triplex Con-
finium” deoarece în 2011 are rolul 
principal. Anul acesta a venit rândul 
românilor să fie gazda manifestării, 
aşadar cele mai importante eveni-
mente vor avea loc în comuna 
noastră şi sunt organizate de Con-
siliul Judeţean Timiş şi Primăria Beba 
Veche. După deschiderea efectuată 
de autorităţile din cele trei ţări, va 
avea loc, ca de obicei, crosul tiner-
etului, crosul tineretului, competiţia 
de fotbal la seniori şi juniori, spec-
tacolele de cântece şi dansuri popu-
lare ale formaţiilor din cele trei ţări. 
Bineînţeles, cu toţii vor putea servi 
tradiţionalii mici, grătare, precum 

şi alte băuturi oferite de către firma 
familiei Fullop din Cherestur, dar şi 
de alţi agenţi comerciali care vor veni 
în comună.

Surprize faţă de anul trecut
Domnul primar ne-a dezvăluit 
că în programul din acest an vor 
e xista mai multe noutăţi faţă de 
ediţia precedentă. Manifestarea va 
fi deschisă în premieră cu defilarea 
majoretelor din trupa “The Roses” 
din Nădlac şi a fanfarei “Nadlacanka” 
din aceeaşi localitate. Sâmbătă seara, 
tinerii vor avea parte de o discotecă 
în aer liber, cu spectacol de lumini 
şi lasere, iar duminică atmosfera va 
fi întreţinută de cunoscuta formaţie 
“West Star” din Periam. Toată 
distracţia se va termina cu un frumos 
foc de artificii.

“Triplex Confinium a devenit, alături 
de rugă, cea mai importantă mani-
festare care are loc la noi în comună. 
An de an încercăm să venim cu 
noutăţi, să facem ceva mai frumos. 
Sper ca şi în acest an, să reuşim să îi 
facem pe oaspeţii noştri să se simtă 
bine la noi, să aprecieze ospitalitatea 
şi căldura noastră, iar noi să ne putem 
mândri cu comuna noastră. Vă aştept 
pe toţi cu drag să participaţi la zilele 
Triplex Confinium”, a conchis prima-
rul Ioan Bohancanu. 

Anul III • Nr 5 (23) • mai 2011 • Ziar editat de Primăria Beva Veche • Apare lunar • GRATUIT 

Toţi cetăţenii sunt rugaţi 
să cosească iarba din faţa 

caselor şi să înlăture de 
pe spaţiul public mate-
rialele de construcţie şi 

utilajele.

CURIERUL
de  BEBA VECHE

Având în vedere că în comuna noastră vor sosi invitaţi din ţară şi de peste ho-
tare, vă rugăm să păstraţi curăţenia şi să îngrijiţi în mod deosebit spaţiul verde 

din faţa caselor, aşa cum s-a întâmplat şi în ajunul sărbătorilor de Paști. 
Vă aşteptăm să participaţi în număr cât mai mare Triplex Confinium!

Triplex Confinium 2011

FANFARA 
Fanfara orașului Nădlac, numita 
,,Nadlacanka” s-a înființat cu mulți 
ani în urmă dar şi-a păstrat până în 
prezent buna organizare şi o bună 
prestație. A participat la diferite fes-
tivaluri , nunţi , manifestări cultural,e 
atât in ţară cât şi în străinătate.

MAJORETELE
Trupa de majorete ,,The Roses” din 
orașul Nădlac, județul Arad, s-a con-
stituit în anul 2007. Fetele au vârste 
cuprinse între 11 şi 14 ani. Au evo-
luat la diferite manifestări culturale, 
atât în ţară cât şi în Ungaria şi Slova-
cia, unde au oferit totdeauna o notă 
festivă , deosebită. Muzica şi core-
grafia aparțin doamnei profesoare 
Illyes Paula Lucia.

În data de 17 septembrie a 
avut loc începutul noului 

an şcolar, un prilej pentru comuni
tatea de părinţi, copii şi profesori 
de a se reuni şi de a marca un nou 
început în activitatea şcolară. Ce
remonia de deschidere a avut loc în 
curtea şcolii mari din Beba Veche, 
la ea fiind prezenţi primarul, preo
tul Florin Matyas, cadrele didactice şi 
bineînţeles, copiii însoţiţi de părinţi şi 
bunici. 

DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR
Preotul a ţinut tradiţionala slujbă de 
început de an şcolar, făcând un apel 
către părinţi pentru ai susţine nu 
doar material, ci şi spiritual pe copii. 
Elevilor lea transmis că ascultarea 
părinţilor şi profesorilor este abso
lut necesară pentru împlinirea lor ca 
oameni.

Din partea conducerii şcolii a vorbit 
secretarul Kovacs Geza, care tempo
rar îl înlocuieşte pe dl. director Remus 
Ungureanu. Acesta nu a putut partic
ipa deoarece se află în convalescență. 
Spre bucuria tuturor, a trecut cu bine 
peste operaţie şi se recuperează rap
id. Pe această cale, întreaga comună 
îi urează însănătoşire grabnică şi să 

se reîntoarcă la conducerea şcolii 
în stilul său caracteristic, energic şi 
hotărât.

Nu în ultimul rând, primarul a ţinut 
un scurt discurs în care a subliniat 
condiţiile foarte bune în care se 
desfăşoară cursurile. „Clasele sunt 
bine pregătite, curţile sunt ame
najate, clădirile sunt renovate, do
tarea materială este bună, transpor
tul este asigurat.  Avem condiţii pe 
care comune mult mai mari, cu mult 
mai mulţi copii, nu le au. Noi neam 
făcut partea noastră din datorie, mai 
rămîne ca şi elevii să îndeplinească 
partea lor de obligaţie: să înveţe se
rios carte”, a spus primarul. El a făcut 
şi un apel la părinţi să se implice cât 

mai mult în educaţia copiilor, care nu 
începe la şcoală, ci acasă. “Şcoala fără 
participarea activă a părinţilor nu 
este suficientă” a spus el. 

SITUAŢIA LA ZI A ŞCOLII
În legătură cu situaţia la zi a şcolii din 
Beba Veche, incluzând şi Cheresturul, 
secretarul Kovacs Geza nea informat 
că organigrama este completă şi că 
toate posturile sunt în linii mari aco
perite cu cadre didactice calificate, 
faţă de ani trecuţi, când a fost nevoie 
să se recurgă la aducerea de suplini
tori.  

În ceea ce priveşte numărul de 
e levi, acesta se menţine destul de 
mare, ceea ce exclude posibilitatea 
desfiinţării, aşa cum exista pericolul 
anul trecut. În total sunt 210 elevi, 
din care 24 la Cherestur. 

A început un nou an şcolar

CURIERUL
de  BEBA VECHE
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Nr. Nume Funcţia
1 BALI GABRIELA Profesor
2 BARATH SILVIA Profesor   Diriginte cls. a VIIa
3 BARTULOV PETRU Contabil
4 BRISCAN LAVINIA Învăţătoare   Clasa Pregătitoare
5 BRUDER TIMEA Educatoare   Grupa mixtă
6 BUDUR PETRU Profesor
7 COSA DORINA Învăţătoare    cls. a IIa
8 DURAU  ROZALIA Ingrijitor
9 GRADEA LUMINITA Educatoare   Grupa mijlocie
10 GYEMANT AURELIA Învăţătoare   cls.  I
11 IENA ELENA Îngrijitor
12 KOVACS GEZA Profesor    Diriginte cls. a VIIIa
13 LAZAR ROZALIA Îngrijitor
14 MATYAS FLORIN Preot/Profesor
15 MATYAS MARIANA Învăţătoare    cls. a IVa 
16 PAVLOVICI BISERCA Profesor    Diriginte cls. a Va
17 PETCOV FLORICA Educatoare   Grupa mică
18 PETRE LAURA Profesor    Diriginte cls. a VIa
19 PUSKASBARTA MARIA Îngrijitor
20 TIRZIU MIHAELA Educatoare   Grupa mare
21 UNGUREAN REMUS Învăţător / Director  cls. a IIIa

Cadrele didactice

Clasa pregătitoare a pornit cu 
dreptul la Beba Veche

Clasa pregătitoare
Noutatea absolută a acestui an o 

constituie multmediatizata clasă 
pregătitoare. La Beba Veche, aceasta 
a fost amenajată în clădirea şcolii 
mici şi are 12 elevi.

“Din punctul meu de vedere este un 
lucru bun”, este de părere doamna 
învăţătoare Lavinia Briscan, cea care 
a preluat această clasă. „Copiii sunt 
foarte inteligenţi, foarte receptivi şi 

dornici să înveţe”. În vară, doamna 
Briscan a urmat un curs special con
ceput pentru cadrele didactice care 
preiau clasa pregătitoare. „Avem tot 
felul de activităţi, de la dansuri, la scris 
şi citit sau chiar vizite tema tice. Este 
mai mult decât făceau la grădiniţă 
dar nu este nici prea dificil. Ei învaţă 
să relaţioneze, să socializeze, să aibă 
un program mai bine pus la punct, să 
fie mai responsabili”.

ŞCOALA ÎN CIFRE
UNITATE Nr clase Nr. elevi
GRăDINIţA 4 62
Grădiniţa mixtă Cherestur 1 17
Grădiniţa Beba Veche 3 45
ÎNVăţăMâNT PRIMAR (cls. IIV + pregătitoare) 6 81
Şcoala primară Cherestur în lb. maghiară 1 7
Şcoala gimnazială Beba Veche 5 74
GIMNAZIU (cls. VVIII) 4 67
TOTAL 14 210

Un gând în prag de sărbătoare
Crăciunul are pentru fiecare dintre noi o semnificație aparte. Pentru cei mai mici, 

înseamnă Moș Crăciun și o mulțime de cadouri care așteaptă să fie desfăcute. Pent-
ru tinerii părinți înseamnă chipul fericit al copiilor, pentru bunici, semnifică masa întinsă 
lîn jurul căreia se reuneşte toată familia. Dincolo de toate, Crăciunul este o sărbătoare 
a bucuriei, bucuria Nașterii Mântuitorului, bucuria reîntregirii familiei. Darurile cele mai 
de preț nu mai sunt, ca pentru un copil, o jucărie așezată sub brad, ci ne dorim să avem 
sentimente pozitive, o liniște sufletească, un zâmbet, o vorbă bună. Casa nu este nicio-
data prea plină de sărbători, dar poate fi goală, mult prea goală.

Este important să ne aducem aminte, în aceste momente fericite, de cei care sunt sin-
guri, fie că sunt persoane în vârstă care au rămas singure pe lume, fie că rudele sunt 
plecate departe. Spuneți-le o vorbă bună, măcar acum, de sărbătoare. Nu putem să 
nu ne gândim la cei care, departe de Beba Veche, vor sărbători acest Crăciun cu un gol 
în suflet. Deși credem că departe, în străinătate este bine, au un trai mai bun şi nu duc 
lipsă de nimic, sufletul lor este mereu acasă, acolo unde este familia, acolo unde s-au 
născut, iar tradițiile și obiceiurile au rămas aceleași de zeci sau chiar sute de ani.

Aceste momente de sfântă sărbătoare trebuie să le întâmpinăm cu sufletele curate, să 
lăsăm la o parte micile dispute care nu pot face decât rău, să ne împăcăm dacă ne-am 
certat cu cineva, să dăm o mână de ajutor celor nevoiași și să respectăm locul în care 
trăim, așa cum au făcut-o înaintașii noștri și așa cum ne dorim să o facă mai departe 
copiii noștri.

Vă doresc să aveți un Crăciun luminat, iar anul 2014 să vă aducă numai bucurii!

primar, Ioan Bohancanu
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Vă urăm un 
Crăciun fericit 
şi un 
An 2014 
plin de 
realizări!

Primăria şi Consiliul Local Beba Veche

Bugetul anului 2014, bun de drămuit  
La începutul lunii februarie, con

silierii locali au aprobat în unani
mitate bugetul comunei pe anul 
2014. Documentul ce stă la baza 
întregii activităţi administrative, nu 
aduce prea multe motive de op
timism, întrucât banii sunt puţini 
şi în acest an. „Avem aproximativ 
tot atâţia bani ca anul trecut. Din 
păcate, trebuie să fim foarte atenţi şi 
să drămuim bine fiecare leu, pentru 
că sunt foarte puţini. În primul rând 
ne angajăm ca instituţiile publice 
– primărie, şcoli, grădiniţe etc. – să 
funcţioneze normal. În al doilea rând, 
ne putem gândi şi la câteva investiţii, 
despre care am vorbit în numărul 
trecut”, spune primarul. 

Cauza pentru aceste neajunsuri o 
reprezintă finanţarea foarte slabă 
ce a fost alocată comunei, în special 
pentru investiţii, pentru că banii sau 
împărţit pe criterii politice. În acest 
context, este foarte important ca 
cetăţenii să îşi plătească taxele şi im
pozitele la timp, întrucât banii veniţi 
de la judeţ sau de la Bucureşti sunt 
foarte puţini.

Aşa cum a făcut în fiecare an, Curierul 
de Beba Veche vă prezintă o sinteză a 
modului în care se strâng şi se chel
tuiesc banii din bugetul local.

VENITURILE
După cum se poate observa în gra

ficul alăturat, principalele surse care 
constituie bugetul local sunt banii 
care vin de la centru sau de la judeţ, 
cote parte din impozitul pe venit sau 
din TVA. Aceste cote se calculează 
raportat la mărimea localităţii şi la 
acti vitatea desfăşurată pe raza ei 
(salariaţi, societăţi comerciale etc), 
însă există şi o latură politică ce 
înclină balanţa în favoarea comune
lor guvernate de primarii partidelor 
aflate la putere şi cei aflaţi în opoziţie, 
cum e şi cazul comunei noastre. 

O mare parte din banii veniţi de la 
centru sunt destinaţi învăţământului, 
pentru salarii, bunuri şi servicii ne
cesare activităţii uzuale, primăria 
acţionând doar ca intermediar între 
stat şi şcoală. 

În ceea ce priveşte veniturile din 

taxe şi impozite locale, însumate, ele 
reprezintă la circa un sfert din întreg 
bugetul. Cea mai importantă sursă 
de venit locală este impozitul pe te
renuri ce asigură 19,35% din buget. 
Impozitul pe clădiri sau taxa pe mi
jloacele de transport sunt mult mai 
mici şi abia dacă depăşesc câte 1% 
fiecare.

CHELTUIELILE
La cheltuieli, vă prezentăm două gra
fice: unul pe destinaţii şi celălalt pe 
capitole. 

Luate după destinaţii, cheltuielile 
cu bunuri şi servicii deţin cea mai 
mare cotă  44,6%. Aici intră tot ce 
înseamnă baza materială, de la hârtie 
de scris şi cretă pentru şcoală şi până 
la iluminatul public şi al instituţiilor. 
Aici sunt incluse serviciile, de la salu
brizare şi chiar tipărirea ziarului local. 

Cheltuielile de personal reprezintă 
44,5% din totalul cheltuielilor. Trebuie 
spus că acestea nu se referă doar la 
salariile din primărie, ci la toate salari
ile angajaţilor din instituţiile publice 
gestionate de primărie, incluzând 
aici personalul didactic. 

Restul destinaţiilor au valori mai mici: 
asistenţă socială 4%, rambursări de 
credite 5,5%, dobânzi 1,13% şi alte 
cheltuieli 0,27%.

Împărţite pe capitole, se evidenţiază 
cele mai mari cheltuieli legate de 
administrarea comunei, inclusiv 
investiţiile, învăţământul (ce ab
soarbe circa o treime din bani), trans
porturile, cultura şi alte domenii. 
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Servicii publice generale 
30,7%

Învăţământ 
29,8%

Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică 

17,1%

Cultură, recreere 
şi religie 9,8%

Transporturi 
5,5 %

Asigurări şi 
asistenţă socială 4 %

Protecţia 
mediului 2,7 %

Apărare, ordine publică şi 
siguranţă 0,4 %

Bugetul local al comunei Beba Veche - 2014
Cheltuieli pe capitole

Cheltuieli de personal 
(primărie, şcoli, 
grădiniţe etc.)

44,5%

Bunuri şi servicii 
44,6%

Rambursări 
de credite

5,5 %

Dobânzi 1,13 %
Asistenţă socială 4 %

Bugetul local al comunei Beba Veche - 2014
Cheltuieli pe destinaţii

Alte cheltuieli 
0,27 %

Sume defalcate din TVA 
pentru �nanţarea 

cheltuitelor descentralizate 
27,29%

Sume alocate de 
Consiliul Judeţean Timiş 

pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

29 %

Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetului

5,65 %

Alte venituri 
(taxe, impozite etc) 3,71 %

Bugetul local al comunei Beba Veche - 2014
Principalele surse de venituri

Impozitul 
pe terenuri

19,35%

Cote defalcate 
din impozitul 

pe venit
15%

Primăria şi Consiliul Local Beba Veche urează 
tuturor doamnelor şi domnişoarelor, să aibă o 

Primăvară minunată, cu sănătate şi bucurii în suflet. 
“Să fiţi întru toate… ”înfloritoare”, aşa cum toate vor 

înflori în jurul nostru, spre bucuria noastră!”
primar, Ioan Bohancanu
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Cartierul „Peste bară” din Beba Veche
se schimbă în bine 

Vineri, 17 iulie 2015, a avut loc un 
eveniment deosebit şi anume 

darea în folosinţă a 2,3 km de trotu-
are în cartierul numit „Peste bară”. La 
acest eveniment au participat câteva 
zeci de localnici care au asistat şi la o 
slujbă de sfinţire a acestor trotuare 
iar apoi au servit o felie de tort oferită 
de doamna dirigintă de la poştă, Flori 
Corina, şi un pahar de ţuică oferit de 
domnul Pistrui Petru. Toată lumea s-a 
bucurat mult că aceste trotuare au 
fost executate în faţa fiecărei gospo-
dării. Trebuie menţionat că trotuarele 
au fost făcute în două luni şi jumăta-
te de lucru intens de către echipa de 
muncitori din cadrul Primăriei Beba 
Veche. Cu această ocazie am demon-
strat că folosind forţă de muncă din 
Beba Veche şi costând mult mai pu-
ţini decât dacă ar fi fost aduse firme 
străine, se pot face şi pot construi 
obiective strict necesare cetăţenilor 
comunei noastre.

Trebuie subliniat faptul că acest car-
tier – Peste Bară – este în acest mo-
ment un cartier frumos, curat, în care 
doar mergând pe stradă te simţi bine, 
pentru că într-adevăr există nu numai 
trotuare noi ci şi drumuri pietruite pe 
fiecare stradă. Locuitorii acestui carti-
er beneficiază de apă potabilă, exis-
tând o coloană de apă şi fiecare gos-

podărie este racordată şi contorizată. 

De asemenea, când vine seara, casele 

sunt bine iluminate graţie investiţiei 

făcute anul trecut de Primărie, astfel 

încât orice cetăţean se simte în sigu-

ranţă în acest cartier. 

„Ca primar al comunei pot să le pro-

mit cetăţenilor din acest cartier că nu 

ne vom opri aici. În următorii ani vom 

executa şi reţeaua de canalizare, vom 

începe programul multianual de as-

faltare a drumurilor şi cu siguranţă 

vom avea un loc public, un părculeţ 

pentru locuitorii acestui cartier.

Rugămintea mea este ca toţi locui-

torii să păstreze tot ce s-a făcut pen-

tru ei, să continue să înfrumuseţeze 

cartierul prin plantarea de flori, ga-

zon sau arbuşti ornamentali şi prin 

amenajarea de mici părculeţe în faţa 

caselor. Îi rog să nu mai depoziteze 

materiale de construcţie decât atunci 

când construiesc, iar resturile să le in-

troducă în curte. De asemenea, fac 

un apel la cei care au posibilitatea 

să-şi renoveze gardurile şi porţile, în 

special posesorii de aşa-zise „grun-

duri” care, dacă tot ştiu să le foloseas-

că, să le şi împrejmuiască aşa cum ar 

fi normal, cu garduri estetice.”, a spus 

primarul Ioan Bohancanu.
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Ruga bănăţeană de la Beba Veche
Primăria, Consiliul Local şi Parohia Ortodoxă Română vă invită din nou la rugă! 

Sâmbătă, 15 august, va avea loc tradiţionala rugă a satului Beba Veche, sărbătoare aşteptată 
de toţi credincioşi şi sărbătorită din moşi strămoşi. Ca de fiecare dată, dimineaţa va fi dedicată 

cinstirii Sfintei Fecioare Maria, protectoarea bisericii noastre ortodoxe, toţi creştinii fiind aşteptaţi 
să participe la slujbă. După-masă se va organiza o petrecere cu muzică şi voie bună. Acelaşi lucru 
este valabil şi la Cherestur, unde se va ţine o petrecere la căminul cultural şi un concurs de gătit 
gulaş. Şi la Cherestur se organizează o petrecere pe cinste la căminul cultural, concomitent cu 

concursul de gătit gulaş. 

Vă aşteptăm cu drag! 

Ediție 
aniversară
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Invitație
Primăria și Consiliul Local Beba Veche 

vă invită, în data de 12 martie 2016, 
la Balul Mărțișorului, organizat cu ocazia 

venirii primăverii și sărbătorirea 
Zilei internaționale a Femeii. 

Balul va avea loc începând cu ora 19.00, la 
căminul cultural din Cherestur. Programul 

artistic va fi susținut de cunoscuta formație 
de muzică ușoară Szidor din Nădlac. 

Intrarea este GRATUITĂ. 
Vă așteptăm cu drag!

După 20 de ani, comuna Beba Veche 
are din nou un cabinet stomatologic

După aproape 20 de ani, comuna 
noastră are, din nou, un cabinet 

stomatologic care deservește popu-
lația celor trei sate aparținătoare. Ca-
binetul stomatologic al doctorului Vi-
talie Bucătari este dotat cu un scaun 
special și cu dotările necesare efectu-
ării de lucrări de specialitate.

În data de 2 februarie 2016 a fost 
inau gurat noul cabinet stomatolo-
gic din cadrul dispensarului din Beba 
Veche. Astfel, la ora 09.00, în prezen-
ța conducerii primăriei Beba Veche, 
conducerea școlii generale cu clasele 
V-VIII, precum și a câtorva cetățeni 
din comună, preotul paroh Florin 
Matyaș a efectuat o slujbă de sfințire 
a acestui cabinet apoi și-a dat bine-
cuvântarea, iar domnul doctor Vitalie 

Bucătari a prezentat celor de față do-
tarea cabinetului și a explicat câteva 
gânduri de mulțumire că a ajuns să 
lucreze la Beba Veche.

De asemenea, domnul primar, în-
tr-un scurt și concis discurs și-a expri-
mat bucuria că în spațiul care a fost 
destinat cu mulți ani înainte unui ca-

binet stomatologic, s-a deschis unul 
nou, cu un scaun performant. Toto-
dată, domnul primar a spus față de 
cei prezenți că dorește foarte mult 
ca școala generală să fie cooptată 
într-un program  prin care toți elevii 
să treacă pragul acestui cabinet sto-
matologic, să fie investigați pentru a 
ști exact ce probleme au cu dantura. 

În plus, Primăria va face demersuri pe 
lângă Casa de Asigurări de Sănătate 
pentru ca și acest cabinet din Beba 
Veche să intre în programul asigură-
rilor de sănătate. 

Până în 1995-1996 a funcționat în 
comuna noastră un cabinet stomato-
logic, după care acesta s-a închis, iar 
vreme de două decenii nu a existat 
posibilitatea înființării unuia nou. În 
tot acest timp, cetățenii care au avut 
nevoie de intervenții de specialita-
te au fost nevoiți să se deplaseze la  
Sânnnicolau sau la Timișoara, în con-
secință, starea de sănătate dentară a 
populației s-a înrăutițit. În lipsa unor 
măsuri de prevenție și educație, tot 
mai mulți copii ai comunei au proble-
me cu dinții încă din cele mai fragede 
vârste. Deschiderea acestui cabinet 
dă speranțe că îngrijirea dinților nu 
va mai fi neglijată și că toți cetățenii 
vor apela la dentist, nu doar atunci 
când lucrurile se agravează ci mai 
ales preventiv.

ORAR
MARȚI 

09.00 – 13.00
JOI 

14.30 – 18.30
Tel. 0745.043.935

Urăm tuturor doamnelor și domnișoarelor, 
o primăvară minunată!

Primăria și Consiliul Local 
Beba Veche



Ultima etapă a construcției de 
trotuare se apropie de final 

Se apropie de final lucrările de con-
strucție a trotuarelor din Beba Ve-

che. După ce a fost făcută strada de la 
brutărie, s-a trecut la strada paralelă 
cu strada principală, în zona de nord 
a satului. Trotuarul a fost executat 
până la ultimele case, pentru a permi-
te accesul celor care locuiesc în zone-
le cele mai mărginașe. De asemenea, 
s-a profitat de ocazie pentru a curăța 
zonele pline de buruieni și de tufișuri 
crescute pe terenuri abandonate. 

Strada este acum „de nerecunoscut” 
și pentru prima oară arată la fel de 
bine ca străzile centrale. „A fost în in-
tenția noastră să ne ocupăm de toate 
străzile și nu doar de cele centrale, 
pentru că aceste străzi mai mărgina-
șe n-au fost niciodată luate în con-
siderare, atunci când s-a mai făcut 
câte ceva, s-a făcut în centru și atât”, a 
spus primarul. 

Odată finalizate lucrările, în Beba Ve-
che mai rămân de făcut circa 2-300 
metri de trotuar, pe strada care duce 
la cimitir. Acolo există un trotuar, însă 
numai pe una dintre părți. „Dacă vre-

mea mai ține cu noi, încercăm să ter-
minăm și această porțiune. Dacă nu, 

o lăsăm pentru anul viitor, la primă-
vară”, a mai spus primarul.
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Ultima campanie de 
tăiere a ierbii de pe 

domeniul public

În luna noiembrie are loc ultima 
campanie de tăiere a ierbii de pe 

domeniul public, dar și de curățe-

nie generală. Cu această ocazie, 

Primăria va pune la dispoziția locu-

itorilor un ifron pentru debarasa-

rea grămezilor de moloz, de nisip 

neutilizat, lemne sau alte materiale 

de construcții depozitate pe do-

meniul public. Pe această cale se 

vor verifica toate străzile pentru ca 

peste tot să fie curat, iar proprieta-

rii vor fi rugați să-și introducă utila-

jele agricole în gospodării.

Proiecte depuse, 
declarate eligibile

Agenția pentru Finanțarea In-
vestițiilor Rurale (AFIR) a anun-

țat Primăria Beba Veche că pro-

iectele depuse pentru finanțare 

sunt eligibile și au șanse mari să fie 

declarate câștigătoare. Este vorba 

despre două proiecte pentru do-

tarea căminelor culturale din Beba 

Veche și Cherestur cu mese, scau-

ne, cortine și alte dotări. 

Ultimele pregătiri 
pentru proiectul pe 

măsura 322

În ciuda întârzierilor de până 
acum, s-a ajuns la finele procedu-

rii de licitare a proiectului pe măsu-

ra 322 și, în foarte scurt timp, va fi 

anunțat câștigătorul. Proiectul, re-

alizat împreună cu Dudeștii Vechi, 

în valoare de 6 milioane de euro, 

a trecut prin evaluări extrem de 

stricte și prin licitație, fapt care a în-

târziat începerea lui. Firma câștigă-

toare, odată stabilită, va avea timp 

tot anul viitor pentru a termina 

lucrările de introducere a canaliză-

rii, amenajarea șanțurilor pluviale, 

asfaltarea drumurilor prevăzute în 

proiect etc. Termenul final până la 

care pot fi accesate fondurile este 

31 decembrie 2017.

Cimitirul german din Beba Veche a fost curățat
În prag de Ziua Morților, Primăria a 

răspuns apelului făcut de mai mul-
ți cetățeni, descendenți sau rude ale 
germanilor care au locuit în Beba 
Veche. Aceștia au cerut administrați-
ei să ia măsuri pentru ca și cimitirul 
german din Beba Veche să fie curățat 
pentru ca cei care vin să-și pome-
nească răposații, să o poată face în-
tr-un mod decent. 

Primarul Ioan Bohancanu a venit în 
întâmpinarea acestor cereri și a dis-
pus ca o echipă de muncitori să cu-
rețe cimitirul. Aceștia s-au pus pe 
treabă, dar n-a fost deloc o muncă 
ușoară, pentru că cimitirul era nă-
pădit de tufișuri și buruieni. În final, 
misiunea a fost îndeplinită, mormin-
tele au fost curățate de jur împrejur și 
acum pot fi văzute de vizitatori.

Primarul a declarat că anul viitor va 
propune Consiliului Local alocarea 
unei sume de bani pentru amena-

jarea unui mic drum pietruit care să 
permită accesul mai ușor de la dru-
mul Valcaniului până la cimitirul ger-
man. De asemenea, în limita bugetu-

lui de anul viitor, dacă va fi posibilă, 
se va încerca refacerea completă a 
gardului împrejmuitor.

ANUNȚ PUBLIC
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi in comuna Beba Veche, 

satul Beba Veche si satul Cherestur” propus a fi amplasat in localitățile Beba Veche si Cherestur, județul Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu 

Rebreanu, nr. 18-18A si la titular: localitatea Beba Veche nr. 292, județul Timiș, in zilele luni – joi intre orele 8:00 - 
16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.



CURIERUL de BEBA VECHE 34 VI 1920

De la o simplă idee la ediția cu numărul 100: 
din culisele Curierului de Beba Veche

În luna mai a anului 2009, debuta, 
la Beba Veche, ziarul administrați-

ei locale, ce avea să devină rapid un 
veritabil jurnal al vieții comunității, 
acoperind în paginile sale, cele mai 
importante evenimente din comună, 
de la investițiile realizate de Primărie 
și până la sărbători sau activități cu 
caracter cultural și sportiv. 

DE LA IDEE LA PRACTICĂ
Ideea înființării unui ziar i-a aparți-
nut primarului Bohancanu, cel care, 
a vrut să preia modelul vecinilor din 
Kubekhaza și a căutat o echipă potri-
vită, capabilă să pună ideea în practi-
că, în mod regulat și profesionist. Așa 
s-a născut Curierul de Beba Veche, una 
dintre puținele publicații din mediul 
rural înființate înainte de 2010.

La început mai sceptici, bebenii au 
primit cu rezervă noul ziar, fiind con-
vinși că sunt prea puține lucruri de 
spus despre Beba Veche, lună de 
lună și temându-se că publicația nu 
va avea o viață prea lungă. „Nu știu ce 
să vă spun, nu se întâmplă mare lucru 
la noi”, era cea mai frecventă expre-
sie rostită de oamenii comunei când 
erau interpelați de reporteri.

Era oare adevărat? Se întâmplă la 
Beba Veche suficient de multe lucruri 
încât să merite publicarea lor într-un 
ziar? Iată că, după 100 de numere 
putem spune că se întâmplă foarte 
multe lucruri, pentru că la Beba Ve-
che există oameni gospodari, de acți-
une, deschiși ideilor și dornici să afle 
lucruri noi. 

Treptat, lucrurile au evoluat, ziarul a 
devenit relevant pentru toată lumea, 
o sursă imediată și exactă de infor-
mare, depășind astfel vocea străzii 
care răspândea mai puține informații 
și mai mult impresii și opinii care mai 
de care mai subiective. Prin reporta-
jele realizate, ziarul a reușit să aducă 
în casa fiecăruia dintre locuitori, știri, 
fotografii, informații importante des-
pre cele întâmplate în toate cele trei 
sate ale comunei.

UN ZIAR PENTRU ADMINISTRAȚIE
În centrul atenției a fost întotdeauna 
Primăria și acțiunile sale, acest lucru 
fiind motivat de faptul că ziarul este 
finanțat și editat, în ultimă instanță, 
de Consiliul Local și Primărie. Însă, 
acolo unde s-a impus, evenimente 
importante sau alte subiecte care 
nu erau legate de administrație, au 
ajuns pe prima pagină.

IMPORTANȚA FOTOGRAFIEI
Fotografia a fost unul din instrumen-
tele importante pe care ziarul le-a 
folosit în misiunea pe care a înde-
plinit-o. Dacă la început, oamenii au 
fost incomodați de vederea aparatu-
lui foto și rușinați de aspecte care ni-
ciodată nu mai fuseseră făcute public 
în văzul tuturor – de genul fotogra-
fiilor „așa nu” – cu timpul, fotografia 
din ziar a contribuit la schimbarea 
percepțiilor și priorităților.

MOMENTELE DELICATE
Desigur, n-au lipsit momentele deli-
cate, în special cele din preajma ale-
gerilor, când sensibilitățile au fost 
ridicate și mulți s-au temut că ziarul 
își va pierde imparțialitatea – credem 
că nu a fost să fie așa. În alte ocazii, 
s-au stârnit nemulțumiri, din cauza 
unor fotografii publicate în ziar (care 
reprezentau mizerie, gunoaie arun-
cate, dezordinea creată de anumiți 
oameni etc.). S-a continuat, cu riscul 
ca unii să fie supărați și astăzi pe noi.
Peste toate, echipa redacțională a 
trecut cu un spirit pozitiv, orientat 
către prezentarea realității și stimula-
rea unui comportament civic și cetă-
țenesc sănătos.

ÎN CULISE: CINE SCRIE ZIARUL?
Să venim acum și la oamenii care se 
ocupă de facerea ziarului. 

Primul redactor al ziarului a fost Ni-
coleta Trifan din Timișoara, jurnalist, 
fost redactor la ziarul Evenimentul 
Zilei. Ea s-a ocupat de redactarea Cu-
rierului în primul an de viață al pu-
blicației, după care a predat ștafeta 
soțului - subsemnatul - Radu Trifan, 
economist și jurnalist, doctorand în 
economie la Universitatea de Vest 
din Timișoara. 

Încă de la început Beba Veche a de-
venit mai mult decât o obligație pro-
fesională, ci parte din viața mea de 

zi cu zi. Am trăit 
bucuriile, preo-
cupările și dez-
amăgirile citito-
rilor, încercând 
să înțeleg care 
sunt problemele 
lor reale și cum 
aș putea, chiar 
și cu un cuvânt, 
să pun umărul la 
construirea aces-
tei comunități. Ca outsider, am văzut 
în acești ani o schimbare spectacu-
loasă a felului în care comuna arată, 
dar și a felului în care oamenii  se ra-
portează unii la alții.

COLABORATORII
Redactarea ziarelor nu ar fi fost po-
sibilă fără sprijinul mai multor per-
soane care, în timp, au pus umărul 
la realizarea acestuia. Nu-i putem 
nominaliza pe toți, dar începem cu 
primarul Ioan Bohancanu, care s-a 
implicat total în acest proiect, cu su-
gestii, informări adeseori de ultimă 
oră, interviuri, vizite la fața locului 
împreună cu redactorii și multe alte-
le. În schimb, secretarul Sorin Giuro-
escu se ocupă de comunicarea oficia-
lă cu redacția ziarului, căreia îi trimite 
lunar anunțuri, informări, fotografii, 
date de stare civilă etc. Tot domnia sa 
trimite sugestii și corecturi și se ocu-
pă de publicarea ziarului pe internet.
Prin grija viceprimarului Aurelian 
Bican și a lui Marton Tifan, la redac-
ție au venit fotografii de la diverse 
evenimente culturale desfășurate în 
comună sau la care au luat parte be-
benii.  Angajații primăriei ne-au pus 
la dispoziție informații cu caracter 
administrativ destinate publicității. 
Promotorii locali Attila Fülöp și Emil 
Toth ne-au fost de mare ajutor, în pe-
rioada în care au lucrat la Primărie. 
Spre exemplu, a fost ideea lui Attila 
Fülöp de a înființa o rubrică dedicată 
poveștilor cu tâlc.

Colaborarea cu școala a fost și ea 
bună, iar atunci când a fost necesar, 
directorul Remus Ungureanu a fost 
mereu disponibil, iar profesori pre-
cum Silvia Toth s-au implicat activ, tri-
mițând ziarului fotografii și texte spre 
publicare. Nu în ultimul rând, preotul 
Florin Matyas a fost mereu disponibil 
și periodic a contribuit cu fotografii și 
articole pe teme religioase.

DETALIILE TEHNICE...
Din punct de vedere tehnic, în 2009, 
ziarul a fost tipărit într-o variantă gra-
fică simplificată, de dimensiunea A4, 
iar anul care a urmat s-a făcut trece-
rea la formatul actual – A3, full color. 
Tirajul este de 500 exemplare.

Reporterul ziarului s-a deplasat, o 
dată pe lună, la Beba Veche, pentru 
a aduna materialele de actualitate, 
după care, le-a scris, și le-a pus în pa-
gină. Prima variantă a ziarului este tri-
misă Primăriei și după ce este supusă 
verificării, se fac ultimele ajustări și se 

trimite forma finală la tipar-.

...ȘI NEREUȘITELE
La ceas aniversar, să ne fie scuzat 
dacă ne punem cenușă în cap, dar 
vrem să vă spunem și ce nu ne-a ie-
șit (totdeauna) în cele 100 de nume-
re de până acum. Pe primul loc sunt 
greșelile de ortografie și de tipar 
pentru care nu ne-am cerut nicioda-
tă destule scuze – o facem însă acum 
și, în apărarea noastră, trebuie să vă 
spunem că sunt cauzate de volumul 
mare de muncă, termenele scurte, 
echipa mică și timpul limitat la dispo-
ziție. 

O nereușită a fost surprinderea unor 
evenimente în afara orarului de ser-
viciu. Cu mici excepții, distanța mare 
de la Timișoara la Beba Veche nu 
ne-a permis deplasarea la toate eve-
nimentele din sânul comunității, însă 
echipa primăriei a venit în sprijinul 
ziarului punând la dispoziție foto-
grafiile necesare. Nu în ultimul rând, 
printre nereușite este imposibilitatea 
de a aduna mai multe mărturii isto-
rice care să fie readuse la lumină și 
tipărite pentru ca generațiile viitoa-
re să aibă cunoștință de ele. Sperăm 
ca acest lucru să se remedieze, tot cu 
sprijinul comunității care să vină cu 
fotografii inedite și mărturii despre 
ce s-a întâmplat în comună acum 50-
60 de ani.
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În primul număr al ziarului local, pu-
blicat în luna mai 2009, anunțam că 

cele trei gropi de gunoi aflate în Beba 
Veche, Cherestur și Pordeanu trebuie 
închise în maxim 2 luni. În acea pe-
rioadă, principala problemă o repre-
zenta închiderea gropilor de gunoi, 
dificilă de pus în practică și foarte pu-
țin dorită de cetățeni. 

Al doilea ziar a fost dedicat sărbăto-
rilor Triplex Confinium, pe care le-am 
urmărit apoi, în fiecare an, în detaliu. 
În iulie 2009, publicam povestea lui 
Nea Luca, brutarul care a adus pâinea 
proaspătă pe mesele bebenilor vre-
me de peste 35 de ani.

Luna august 2009 le aducea bebeni-
lor o veste neașteptată: cele trei gropi 
de gunoi ale comunei erau definitiv 
închise și nivelate. Puțini dădeau șan-
se inițiativei de a colecta gunoiul în 
mod organizat, cu ajutorul unei firme 
și pentru mult timp de atunci înain-
te, s-au aruncat gunoaie la marginea 
localităților, așa cum a fost obiceiul 
înainte.
Pe 10 septembrie 2009, primarul Ioan 

Bohancanu prezenta oficial proiectul 
Parcului Industrial la Consiliul Ju-
dețean. Multe speranțe s-au pus în 
acest proiect care a înghițit mii de ore 

muncă din partea angajaților, efor-
turi consistente și bani de la bugetul 
local, dar care nu s-a materializat, ră-
mânând în portofoliul Primăriei.

În luna noiembrie, bebenii aveau o 
agendă foarte plină: erau chemați 
la urne să aleagă președintele, să-și 
spună părerea la referendum dar și 
să participe la constituirea Asociației 
Pensionarilor.

La finele anului, administrația trăgea 
linie și făcea bilanțul: reușise reabili-
tarea drumului Cherestur-Pordeanu, 
în lungime de 3 km, fusese reabilitat 
căminul cultural din Cherestur, gropi-
le de gunoi erau închise, fațada școlii 
a fost refăcută și s-a schimbat acope-
rișul bisericii din Cherestur.

2010
Începutul anului 2010 a fost mar-

cat de veștile tot mai proaste care 
veneau din economie, criza insta-
lându-se treptat și la noi. Cu toate 
acestea, viața cotidiană își vedea de 
drumul ei, Agricultorii din Cherestur 
făceau tradiționalul lor Bal iar Primă-
ria anunța noile tarife pentru servi-
ciul de salubritate.

În pragul sărbătorilor pascale, pre-
zentam povestea doamnei Maria 
Marocico și ale ei ouă încondeiate, 
cerute atât în țară, cât, mai ales, în 
străinătate.

Într-un exercițiu de transparență, în 
numărul din aprilie al Curierului, in-
formam cetățenii cum se formează 
și cum se cheltuie bugetul anual al 
comunei. Arătam atunci, pe înțelesul 
tuturor, ce face efectiv Primăria cu 
banii și de unde îi are. În anii care au 

urmat, am prezentat tot mai detaliat 
bugetul comunei.

În mai 2010, Curierul apărea în noul 
format, mai mare și mai plin de in-
formații. Anunțam atunci programul 
Triplex Confinium și un interviu cu 
președintele Consiliului Județean de 
atunci, Constantin Ostaficiuc. Luna 
următoare, prezentam succesul în-
registrat de expoziția agricolă de la 
Cherestur.
Numărul din luna iulie anunța că se 

lucrează din plin la renovarea cămi-
nului cultural din Beba Veche, comu-
na tocmai fusese vizitată de un grup 
de maghiari de la o asociație din 
Mako, pentru a-i aduce un omagiu lui 
Téry Ödön, unul din cei mai faimoși fii 
ai satului, fondator al turismului mo-

dern în Ungaria iar echipa de fotbal 
a comunei se califica în campionatul 
județean sub îndrumarea antrenori-
lor Octavian Fibișan și Gavril Miheleș. 
În colțul de istorie publicam o fo-
tografie de excepție, din anul 1935, 
oferită de domnul Albert Schwab 

din Lingenfeld, Germania. În imagine 
apar elevii școlii primare Beba Veche.
În august 2010, se încheiau lucrările 
de modernizare a căminului cultural 
din Beba Veche. La Pordeanu, mer-
geam la soții Mișcu pentru a prezenta 

grădina de flori pe care o amenajase-
ră și care, avea să devină o inspirație 
pentru mulți cetățeni.

În paralel, demaram rubrica „Cu bune 
și cu rele”, în care prezentam fotogra-
fii cu exemple pozitive dar și negative 
din comună. Rubrica avea să devină 
una din cele mai citite, dându-le mari 
bătăi de cap celor care nu respectau 
regulile de curățenie și întreținere a 
domeniului public.
Toamna aducea vești bune de la Gu-
vern: soseau fondurile necesare fina-
lizării rețelei de apă de la Cherestur. 
Curierul mergea acasă la Attila Tifan 
pentru a descoperi cum se produce 
boiaua.

În numărul din luna noiembrie pu-
teați afla despre recepția drumului 
care duce la borna Triplex Confinium, 
asfaltat de curând, iar într-un reportaj 
amplu, Petru Ardelean ne povestea 
despre meseria de toboșar al satului, 

însărcinat cu răspândirea știrilor.
Finalul anului 2010 găsea Beba Ve-
che sărbătorind cu entuziasm Ziua 
Națională, iar Primăria făcea bilanțul 
investițiilor: renovarea căminului cul-
tural din Beba Veche, a dispensarului 
din Cherestur, a școlii mici din Beba 
Veche, a unei aripi din clădirea Primă-
riei dar și construcția vestiarului de la 
terenul de sport.

CURIERUL de BEBA VECHE4 4 VI 1920



Retrospectiva celor 100 de numere  
2011

Anul 2011 debuta la Beba Veche cu 
mari speranțe și dorința de a trece cât 
mai repede peste criza economică 
ale cărei efecte se simțeau din plin în 
administrațiile locale din toată țara. 
Pentru a-i ajuta pe fermieri să obțină 
mai repede fondurile APIA, Primăria 
le trimitea prin poștă harta detaliată 
a comunei. Urma apoi vestea unui 
buget local mic, ce obliga adminis-
trația să ia tot mai multe măsuri în 
regie proprie. 

În luna martie, Curierul saluta înființa-
rea la Cherestur a Clubului femeilor, 
iar la rubrica istorie, publica o foto-
grafie din anii 1916, oferită de doam-
na Terezia Kocsis, în care apare cămi-
nul cultural și fosta moară de vânt din 
Cherestur.

Luna aprilie aducea un nou val de lu-
crări de amenajare a centrului civic, 
de renovare a școlii mici din Beba 
Veche, de introducere a contoarelor 

de apă. Curierul publica 
atunci un amplu repor-
taj despre „drumul re-
gal” către Kubekhaza, articol publicat 
și în presa din Timișoara.

În luna mai, pe raza comunei se lucra 
la decolmatarea canalelor de irigații 
și modernizarea drumului județean 
care era curățat de arborii înalți de pe 
margini.

Luna următoare avea loc una din cele 

mai reușite ediții ale manifestărilor 
Triplex Confinium. Cu această ocazie, 
musafirii erau primiți într-un centru 
civic frumos reamenajat, devenit o 
carte de vizită a comunei.

În ziarul din luna iulie, Primăria anun-
ța organizarea primei ediții a con-
cursului „Cea mai frumoasă casă”, ce 
s-a bucurat de un mare succes. Luna 
următoare, Beba Veche primea vizita 
unei delegații de investitori chinezi. 
În a doua parte a anului, primăria în-

cepea lucrările de renovare a dispen-
sarului din Beba Veche, inaugurat la 1 
decembrie, de montare a numerelor 

de casă și de pietruire a drumurilor. 
Tot mai mult grijă pentru curățarea 
spațiilor verzi și pentru prima dată 
curățarea drumului județean de bu-
ruieni și tufișuri.

2012
Debutul anului 2012 nu aducea 

vești foarte bune: austeritatea se 
menținea, bugetul local era în scăde-
re, sumele primite de comună erau 
tot mai mici, obligând administrația 
Bohancanu să facă investiții tot mai 
mult în regie proprie și apelând mai 
puțin la firme specializate. Asta în-
semna că echipele de muncitori ale 
primăriei aveau să devină tot mai im-
portante.

În februarie se înregistra una din cele 
mai grele ierni din ultimii ani, cu un 
strat de zăpadă de până la 35 de cm 

și temperaturi de până la -25 grade.
În martie, primăvara își reintra în 
drepturi, după o iarnă dificilă, iar ad-
ministrația începea să curețe comu-
na, să tundă iarba, să scoată mulți 
pomi fructiferi bătrâni sau uscați, 
stârnind și nedumeriri. Cu timpul, 
s-a văzut că decizia de atunci a fost 
corectă și oamenii s-au obișnuit să 
pună mai mult preț pe un spațiu ver-

de frumos.
Tot în aceeași lună, intra în vigoare 
noua stemă oficială a comunei, apro-
bată după un demers ce a durat câți-

va ani buni. 
Curierul din luna aprilie arăta lucră-
rile de modernizare a centrului civic, 
refacerea podețelor și șanțurilor de 
scurgere, dar și închiderea gropilor 
de gunoi și înființarea unui spațiu 

pentru depozitarea molozului. 
Luna mai era dedicată sărbătorilor 
Triplex Confinium, România deținând 
atunci conducerea regiunii DKMT. Cu 
această ocazie, bebenii au avut plă-
cuta ocazie de a-l avea printre ei pe 
îndrăgitul cântăreț de muzică popu-

lară, Tiberiu Ceia.
În iunie aveau loc alegerile locale, 
Ioan Bohancanu fiind reales primar 
cu peste 70% dintre preferințele ale-
gătorilor, iar consiliul local nou for-
mat era unul foarte tânăr. 
Ziarul din luna iulie publica un amplu 
reportaj cu doamna doctor Rozalia 

Folescu în care erau puse pe tapet 
cele mai importante probleme de să-
nătate cu care se confruntă locuitorii 

comunei.
În august 2016 vorbeam pe larg des-
pre Ruga de la Beba Veche, a cărei 

nași au fost soții Rodica și Alin Ber-
becaru. Prezentam, de asemenea, un 
reportaj despre Cristian Gunter și afa-
cerea lui cu panouri solare, o investi-
ție vizionară ce s-a dovedit de mare 

viitor. ot atunci, părintele Matyas ne 
relata, într-un articol de călătorie, ex-
traordinara experiență avută în vizita 
la Muntele Athos. În octombrie, mun-

citorii Primăriei curățau rețelele de 
apă potabilă, în noiembrie, bebenii 
se bucurau de reasfaltarea a 2 km din 
drumul județean iar în decembrie se 
sărbătorea cu mare fast Ziua Națio-
nală a României, alături de oaspeți 
de marcă.
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2013 începea cu speranța că vor 
exista mai mulți bani pentru pro-

iectele comunei, tot mai numeroase. 
În februarie, publicam un interviu cu 
Aurel Folescu despre istoria comu-
nei, momentele ei fericite și tragice, 
despre cum au avut loc deportările în 
Bărăgan și multe altele.

Un al doilea interviu extrem de inte-
resant, a fost publicat în numărul din 
martie al Curierului, de această dată 
avându-l ca martor al istoriei pe Ioșca 
Baci din Pordeanu.
În luna aprilie anunțam deschiderea 
farmaciei din Beba Veche, după mulți 
ani în care comuna a depins de Sân-
nicolau Mare pentru a-și procura me-
dicamentele.

În luna mai continuam interviurile 
cu înțelepții comunei, ce vor rămâne 
înscrise și pentru generațiile viitoare. 
Moș Togi ne-a povestit multe întâm-
plări petrecute cu mulți ani în urmă, 
de la sosirea trupelor senegaleze pe 
teritoriul comunei și până la trecerea 
frauduloasă a frontierei în perioada 
comunismului.
Alexandru Neculai, ne-a spus po-
vestea fascinantă a venirii în Banat 
și despre diferența dintre locurile de 
baștină și Banat.
Pe plan administrativ, aveau loc 
atunci ultimele finisaje la lucrările de 
modernizare a interiorului Primăriei.

Curierul din luna iunie relata, pe pri-
ma pagină, despre sărbătoarea Tri-
plex Confinium. Primarul Bohancanu 
ne spunea povestea adevărată a mo-
dului în care Nadia a fugit din țară, 

pe la Beba Veche. Iar profesorul Ioan 
Popovici ne relata despre întâlnirea 
promoției 1971.

În luna iulie se lucra din plin la ame-
najarea unui club pentru tineri la 
Cherestur, într-o anexă din spatele 
Căminului cultural.

În perioada 8-10 august, un grup de 
reprezentanți ai cheresturenilor se 
deplasa în Ungaria la întâlnirea inter-
națională a localităților cu denumirea 
„Cherestur”.

Septembrie a fost, pe scurt, luna în 
care începea anul școlar, sub auspi-
cii pozitive. În octombrie anunțam 
salvarea poștei de la desființare și 
făceam un bilanț la patru ani de la 
înființarea serviciului de salubritate, 
perioadă în care curățenia comunei 
s-a îmbunătățit radical și transportul 
gunoiului s-a făcut civilizat.
În noiembrie, Consiliul Județean Ti-
miș făcea un cadou comunei prin as-
faltarea unei noi porțiuni din drumul 
județean, pe teritoriul satului Chere-
stur. 

Anul 2013 se încheia cu o frumoasă 
petrecere de 1 Decembrie, ocazie 
bună pentru a-i premia pe Doru Ar-
delean (Beba Veche) și Francisc Pap 
(Cherestur) pentru cele mai frumoa-
se case.

2014
La început de 2014, Beba Veche era 

sub lumina reflectoarelor, găzdu-
ind „Caravana Știrilor TVR” care a pre-
zentat un amplu reportaj din comu-
na noastră.

În februarie, odată cu începerea lu-
crărilor de curățenie, Primăria de-
clara război gardurilor deteriorate și 
extrem de urâte, care împrejmuiau 
numeroase grădini.

În luna mai anunțam începerea lu-
crărilor de modernizare a căminului 
cultural din Pordeanu, ultimul dintre 
cele trei, rămas nerefăcut.

În iunie se lucra intens pe străzile co-
munei pentru introducerea noului 
sistem de iluminat pe bază de LED-
uri, ce a dus la economii substanțiale 

la factura de energie electrică. Consi-
liul Județean Timiș, cu ocazia Triplex 
Confinium, făcea un nou efort și îna-
inta cu asfaltarea drumului județean 
la intrarea în Beba Veche. 

Curierul din luna iulie anunța trece-
rea sistemului de alimentare cu apă 
în administrarea Aquatim. 
Tot atunci aveau loc primele dezba-
teri publice pe tema exploatărilor de 
gaze. 
În luna august, Cheresturenii erau 
singurii care sărbătoreau de Rugă, la 
Beba Veche nefiind posibil acest lu-

cru. 

În septembrie, scandalul pe tema 
prospecțiunilor creștea în amploa-
re, modul în care se acționa de către 
firmele de prospecțiuni ridicând ne-
mulțumiri în rândul oamenilor.
Luna octombrie a fost una cu totul 
specială. Satul Pordeanu a împlinit 
300 de ani de atestare documentară, 
cu această ocazie Primăria pregătind 
renovări complete ale piațetei din 

fața bisericii, a fostei primării și mai 
ales a Căminului Cultural. Sute de in-
vitați au participat la momentul ex-
trem de emoționant.

În aceeași lună avea loc, la Kubekha-
za, ședința comună a autorităților din 
Beba Veche și comuna maghiară.

În noiembrie, Primăria anunța că a 
pietruit toate străzile din comună, în 
pregătirea sezonului rece. 

Anul se încheia cu alegerile preziden-
țiale, la care bebenii au participat în 
număr mare și cu finalizarea lucrărilor 
la sistemul de iluminat, Primăria fiind 
în situația să raporteze scăderi mari 
ale cheltuielilor cu energia electrică.
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Retrospectiva celor 100 de numere
2015

În primul număr al ziarului local, pu-
blicat în luna mai 2009, anunțam că 

cele trei gropi de gunoi aflate în Beba 
Veche, Cherestur și Pordeanu trebuie 
închise în maxim 2 luni. În acea pe-
rioadă, principala problemă o repre-
zenta închiderea gropilor de gunoi, 
dificilă de pus în practică și foarte pu-
țin dorită de cetățeni. 

2015 este anul în care lucrurile reintră 
pe un făgaș normal pentru Primăria 
Beba Veche, după ani de criză econo-
mică și bugete limitate. Este anul în 
care se dau drumul la investiții mari, 
în regie proprie, în special a progra-
mului de construcție a trotuarelor, ce 
va dura aproape doi ani, cu rezultate 
mult peste așteptări.

Astfel, în numărul din aprilie 2016, 
vă prezentam primele lucrări de con-
strucție a trotuarelor, în cartierul Pes-
te Bară. 
Tot în 2015 încep să se vadă cu ade-
vărat rezultatele a câtorva ani de 
eforturi pentru curățenia și buna 
gospodărire a comunei. Apar tot mai 
multe părculețe, realizate de cetățeni 
din proprie inițiativă, iar spațiile verzi 
nu mai sunt năpădite de buruieni așa 
ușor.

Implicarea este tot mai mare și inclu-
siv elevii școlii, prin programul Școala 
Altfel, fac acțiuni de curățenie.

Lună de lună, numărul kilometrilor 
de trotuare noi crește, cetățenii încep 
să aprecieze și să susțină demersul, 
oferind muncitorilor de mâncare și 

amenajând singuri zonele tampon 
dintre trotuare și intrarea în gospo-
dărie.
În iulie echipele de muncitori se mută 
la Cherestur pentru a construi, și aco-
lo, trotuare noi.
În august, Ruga s-a ținut atât la Beba 
Veche cât și la Cherestur, fiind foarte 
apreciată de cetățeni. Surorile Dana 
și Maria Croitoru au fost nașele Rugii 
de la Beba Veche.

Curierul din luna septembrie discuta 
pe tema refugiaților, a măsurilor lua-
te de Ungaria, ce finaliza atunci con-
strucția unui gard chiar lângă borna 
Triplex Confinium.

În noiembrie erau finalizate lucrările 
de amenajare a cimitirului de la Por-
deanu și a unui nou gard, iar la finele 
anului, se apropiau de final lucrările 
de amenajare a dușurilor de la sondă.

La finele anului, anunțam câștigătorii 
concursului pentru cea mai frumoasă 
casă -  Fabian Mihăiță Ioan (Beba Ve-
che) și Mihăilă Costel (Cherestur), dar 
și pentru cel mai frumos spațiu verde 
– Iena Lenuța (Beba Veche) și Adrian 
Bican (Cherestur). 

2016
Ajungem cu retrospectiva noastră și 
la anul în curs, 2016, în care se pre-
gătesc bazele unei dezvoltări ample 
a comunei, în care administrația lu-
crează la turație maximă iar viața ce-
tățenească s-a activat, serviciile din 
comună sunt tot mai bune iar cerin-
țele cetățenilor sunt tot mai ridica-
te. O comună mult schimbat față de 
anul 2009, când începea „aventura” 
acestui ziar.

În numărul din ianuarie al ziarului, 
într-o scurtă relatare, Asociația Agri-
cultorilor ne prezintă impresionan-
tul palmares obținut la concursurile 
gastronomice din țară și străinătate, 
obținute în ultimii ani.

În luna februarie avea loc inaugu-
rarea noului cabinet stomatologic, 
după 20 de ani de când comuna nu a 
mai avut o astfel de facilitate. 
La Cherestur, agricultorii organizau o 
nouă ediție de succes al tradiționalu-
lui lor bal.

În luna martie, arătam lucrările făcute 
de echipele primăriei, care pe lângă 
trotuare, amenajaseră un parc pe un 
fost spațiu abandonat.

Tot atunci, doctorul stomatolog Vi-
talie Bucatari făcea un apel către pă-
rinți să vină cu copiii la cabinetul sto-
matologic, fiind extrem de important 
ca aceștia să beneficieze din timp de 

tratamente adecvate și prevenție.
Luna s-a încheiat cu memorabil Bal al 
mărțișorului la Cherestur.

În aprilie, ziarul se deschidea cu po-
vestea lui Jedi, un dog german rătăcit 
peste graniță.

La alegerile locale din luna iunie, Ioan 
Bohancanu obținea un nou mandat 
de primar cu aproape 80% din votu-
rile exprimate. 
Luna iulie a consemnat un nou frag-
ment de istorie publicat în ziarul 
local, de această dată fiind vorba 
despre un istoric detaliat al bisericii 
ortodoxe din Beba Veche, material 
pus la dispoziție de preotul Florin 
Matyes.

În august vă arătam cum s-au pre-
gătit unitățile de învățământ pentru 
noul an școlar, vă povesteam despre 
distracția de la Rugă și reprezentația 
unei trupe de teatru din Timișoara, la 
Cherestur.

În fine, în ziarul cu numărul 99, vă 
arătam ultimele lucrări efectuate de 
Primărie, de văruire a unităților de 
învățământ și vă prezentam stadiul 
lucrărilor la trotuare, trecute de 90% 
din total, după mai puțin de doi ani 
de lucru.
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Rugăciune pentru răposați 
Pomenește, Doamne, pe cei ce întru 
nădejdea învierii și a vieții celei ce 
va să fie au adormit, părinți și frați ai 
noștri și pe toți cei care 
întru dreapta cre dință 
s-au săvârșit, și iartă-le 
lor toate greșelile pe 
care cu cuvântul sau 
cu fapta sau cu gân -
dul le-au săvârșit, și-i 
așază pe ei, Doamne, 
în locuri lumi noase, în 
locuri de verdeață, în locuri de odih-
nă, de unde au fugit toată dure rea, 
întristarea și sus  pinarea, și unde cer-
cetarea Feței Tale veselește pe toți 
sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împă răția Ta 
și împărtășirea bunătăților Tale celor 
negrăite și veș nice și des fătarea vieții 
Tale celei ne sfâr șite și fericite.

Cu sfinții odihnește, Hristoase, su fle-
tele adormiților robilor Tăi, unde nu 
este durere, nici întristare, nici suspin, 
ci viață fără de sfârșit!

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 
Noiembrie

• 8 M Soborul Sf. Arhangheli Mihail 
și Gavriil 
• 13 D Sf. Ier. Ioan Gură de Aur 
• 14 L Sf. Ap. Filip
• 16 M Sf. Ap. și Ev. Matei
• 21 L Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului
• 30 M Sf. Ap. Andrei

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Noiembrie
• 1 M Toți Sfinții
• 2 M Pomenirea tuturor credincio-
șilor răposați
• 20 D Cristos, Regele Universului
• 30 M Sf. Andrei

În sus te-ai uitat?
Poveşti adevărate, poveşti cu tâlc

Bunicul unei fetiţe avea un obicei 
prost; seara se ducea pe câmp și 

fura tot ceea ce găsea, punea în că-
ruţă și venea acasă.

O dată a luat-o și pe nepoata sa pen-
tru a ţine calul. Pe câmp, bunicul luă 
ce găsi, apoi veni către căruţă uitân-
du-se în dreapta și în stânga să nu 
îl vadă cineva, dar nepoata sa, din 
căruţă, îl întrebă:

- În sus te-ai uitat? Atunci bunicul s-a 
gândit îndelung la cuvintele nepoa-

tei sale și, de atunci, nu a mai furat 
niciodată.

Uităm să privim în sus de nenumăra-
te ori în viața noastră, făcând orbeș-

te fel de fel de răutăți. Căutăm să nu 
fim descoperiți de oameni – în fața 
cărora ne rușinăm – dar de Dumne-
zeu, Cel ce vede toate, nicidecum. 

Câte măsuri de precauție ne luăm 
pentru a nu ne rușina pe lumea 
aceasta de tot ceea ce facem și cum 
omitem să privim în sus; și să ne în-
trebăm de fiecare dată: „Doamne, 
Ție îți place ceea ce fac eu acum, bi-
necuvântezi Tu faptele mele?

Pildă povestită de Arsenie Boca

Căsătorii 
-

Majorate 
Vasilcin Iasmina-Renata 

03/10/1998
Jivan Florin Gabriel 10/10/1998

Farca Denisa-Daniela 
18/10/1998

Juncu Darius-Stefan 12/10/1998
Nemet Romina Daniesa 

09/10/1998

Naşteri 

Rogojinaru Răzvan Dorian 
(28.09)

Dancău Denis Dumitru (03.09)

Un copil pe săptămână 
arde în România! Ia atitudine

Statisticile pompierilor din Româ-
nia sunt alarmante: în fiecare săp-

tămână, în țară, un copil moare în flă-
cări din cauză că nu a fost educat să 
se ferească de foc și nici cum să reac-
ționeze atunci când se află în pericol. 

De aceea, autoritățile au lanasat o 
campanie de conștientizare și atrag 
atenția părinților că trebuie să își în-
vețe copiii să:
• nu se joace cu chibriturile, brichete-
le sau alte surse de aprindere;
• se salveze în caz de incendiu sau alt 
pericol;
•anunțe la 112 orice situație care îi 
pune viața în pericol.
Pentru siguranța copilului tău:
• păstrați chibriturile, brichetele și 
alte surse de foc în locuri în care nu 
are acces;
• înlăturați orice curiozitate în legătu-
ră cu focul, explicându-i cu răbdare 
pericolul pe care acesta îl reprezintă 

pentru viața lui;
• nu îl lăsa singur în casă cu aragazul, 
mijloacele de încălzire sau aparatele 
electrice aflate în funcțiune;
• odată cu creșterea, învăţă-l cum să 
utilizeze sursele de aprindere și să se 
comporte în situaţii de pericol.

Învață copilul următoarele reguli ce îi 
pot salva viața în situații critice:
• dacă este singur acasă, să părăseas-
că imediat locuința și să anunțe un 
vecin sau primul adult despre izbuc-
nirea incendiului;
• dacă nu poate părăsi locuința, să 
telefoneze, dacă are posibilitatea, la 
112 și să anunțe evenimentul preci-
zând adresa, precum și faptul că este 
blocat în casă, după care să iasă la fe-
reastră și să strige după ajutor;
ATENȚIE! nu trebuie să se ascundă 
în dulap, sub pat sau în alte locuri în 
care nu poate fi văzut de persoanele 
care intră în locuință;
• dacă i-au luat foc hainele, trebuie să 
se lase pe sol și să se rostogolească 
până la stingerea flăcărilor;
• atunci când în încăpere este fum, 
trebuie să se deplaseze aplecat sau 
târâș pentru a evita inhalarea acestu-
ia.
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