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Concursul „Cea mai 
frumoasă casă” se 

amână

Primăria Beba Veche informează 
cetățenii că se amână tradițio-

nalul concurs de premiere a celor 
mai frumoase case din comună, a 
cărui premiere avea loc, an de an, 
în data de 1 decembrie. Întrucât 
în acest an, perioada de premiere 
coincide cu cea de campanie elec-
torală, s-a decis amânarea concur-
sului, pentru a nu lăsa loc de in-
terpretări cu tentă electorală. De 
aceea, fotografiile cu casele parti-
cipante la concurs vor fi publicate 
în ediția următoare a Curierului, iar 
premierea va avea loc în data de 24 
ianuarie, de Ziua Principatelor Ro-
mâne (Unirea Mică), prilej cu care 
se va organiza și o mică manifesta-
re.

Lemne de foc pentru 
instituții și școli

Odată cu sosirea iernii, institu-
țiile au început să folosească 

lemnele pentru încălzire achiziți-
onate în prealabil de către Primă-
rie. Informăm cetățenii că s-au luat 
toate măsurile pentru a asigura 
lemnele necesare la școli și grădi-
nițe, astfel încât condițiile de con-
fort pentru copii să fie dintre cele 
mai bune.

Președintele Consi-
liului Județean, în 

vizită la Beba Veche

În data de 23 noiembrie 2016, pre-
ședintele Consiliului Județean Ti-

miș, domnul Sorin Grindeanu, s-a 
aflat la Beba Veche, unde s-a întâl-
nit cu primarul Ioan Bohancanu și 
aleșii locali. Cu această ocazie, pri-
marul i-a prezentat președintelui 
proiectele vitale pentru comuna 
noastră, printre care proiectul de 
introducere a canalizării, de asfal-
tare a străzilor, de construcție a 
unei noi grădinițe. Nu în ultimul 
rând, cei doi au discutat despre 
deschiderea punctului de trecere 
a frontierei între Beba Veche și Ku-
bekhaza. Președintele Consiliului 
Județean s-a arătat foarte deschis 
față de proiectele comunei și a dat 
asigurări că, fără a face promisiuni, 
se va implica direct pentru a susți-
ne dezvoltarea comunei.
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11 decembrie 2016: 
Alegeri parlamentare  

Duminică, 11 decembrie 2016, 
au loc în România alegerile par-

lamentare. Urnele se vor deschide 
la ore 07:00 și se vor închide la ora 
21:00. Fiecare alegător va primi două 
buletine de vot: unul pentru alege-
rea membrilor Camerei Deputaților 
și unul pentru alegerea membrilor 
Senatului.

Țineți cont că în toate secțiile de vo-
tare va fi utilizat Sistemul Informatic 
de monitorizare a prezenței la vot și 
de prevenire a votului ilegal, astfel 
încât, orice încercare de fraudare va 
putea fi depistată imediat.

Au drept de vot toți cetățenii români 
care au împlinit vârsta de 18 ani și nu 
le-a fost interzisă exercitarea acestuia 
prin hotărâre judecătorească definiti-
vă. Fiecare alegător poate vota la sec-
ția de votare la care este arondat, sau, 
dacă se află într-o altă localitate din 
județul de domiciliu, la orice secție 
de votare, pe lista suplimentară.

Se poate vota cu cartea de identitate, 
buletinul de identitate sau pașapor-
tul diplomatic ori de serviciu.

Ministerul Afacerilor Interne reamin-
tește că Legea electorală interzice:
• să introduci în urnă mai multe bule-
tine de vot decât ai dreptul;
• să votezi fără drept sau de mai mul-
te ori;
• să oferi bani, bunuri ori alte foloa-
se pentru a determina un alegător să 
voteze sau să nu voteze un candidat 
sau o anumită lisă de candidați;
• să continui propaganda electorală 
după încheierea campaniei;
• să sfătuiești alegătorii, în ziua vo-
tării, la sediile secțiilor de votare, să 
voteze sau să nu voteze un candidat 
sau o anumită lisă de candidați;
• fotografierea sau filmarea buletinu-
lui de vot;
• distrugerea materialelor electorale.
Dacă sesizezi încălcări ale legii elec-
torale, nu ezita să apelezi numărul 
uni de urgență 112.

Secția de votare nr. 311 
CHERESTUR 

cu locația în satul Cherestur nr. 50 (Căminul Cultural 
Cherestur) –  pentru  alegătorii din satul Cherestur de la 
nr. 1 la nr. 246 și din satul Pordeanu de la nr. 1 la nr. 88; 

Secția de votare nr. 310 
BEBA VECHE 

cu locația în satul Beba-Veche nr. 141 (Căminul Cultural 
Beba-Veche) pentru  alegătorii din satul Beba-Veche de 

la nr. 1 la nr. 778;

SECȚII DE VOTARE ÎN COMUNA BEBA VECHE

Au fost emise autorizațiile de construcție pentru 
Proiectul pe măsura 322

S-au încheiat procedurile de achi-
ziții publice în cadrul proiectului 

pe măsura 322. În momentul de față, 
proiectul se află la Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) 
pentru a primi ultimele avize. 

Pentru a nu mai pierde timp, Primăria 
a emis deja autorizațiile de construc-
ție pentru cele trei loturi ale proiectu-
lui. Și partenerul de proiect - Primăria 
Dudeștii Vechi – a urgentat lucrurile 
și a emis autorizațiile de construcție, 
astfel încât, la începutul anului viitor, 
ambele primării să poată emite ordi-
nul de începe a lucrărilor.

Alăturat, vă prezentăm două hărți ex-
trem de importante din acest proiect, 

ale localităților Beba Veche și Chere-
stur, în care sunt trasate (de culoare 
roșie) străzile ce urmează a fi asfalta-
te prin acest proiect.

BEBA VECHE

CHERESTUR



PARTIDUL ROMÂNIA MARE 
Senat 

1. Morariu Daniel 
2. Jurca Ioan-Mihai 
3. Marinescu Gicu 
4. Nemeș Saveta 
5. Osman Vasile 
6. Vlada Elena 

Camera Deputaților 
1. Pavel Nicu 
2. Chirvasitu Gheorghe 
3. Balota Sergiu-Alin 
4. Chirca Doru 
5. Oltean Liviu 
6. Timoce Floarea 
7. Tucan Marin 
9. Răulescu Constantin 
10. Gheju Ana 
11. Patap Corneliu 
12. Bodiu Georgică 
13. Manta Radu-Șerban 
14. Osman Melania-Codruța

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 
Senat 

1. Fălcoi Nicu 
2. Vețan Ionuț-Cristian 
3. Rusu Mihaela-Paula 
4. Moș Cristian-Alin 
5. Gherase Mircea-Octavian 
6. Ciuraru Gabriel 

Camera Deputaților 
1. Drulă Cătălin 
2. Lupan Radu-Constantin 
3. Militaru Elena-Rodica 
4. Dolângă Luminița 
5. Lungu Cătălin-Daniel 
6. Badiu Călin-Claudiu 
7. Juglea Ștefan-Ioan 
8. Trifan Raoul-Adrian 
9. Bora Cătălin Andrei 
10. Amza Alexandru-Cristian 
11. Pacioagă Simona-Crenguța 
12. Stanciu Lucian 
13. Constantin Mihai 

PARTIDUL PUTERII UMANISTE 
(SOCIAL-LIBERAL) 

Senat 
1. Gordean Raoul-Sabin 
2. Babescu Gheorghe 
3. Sas Mirela 
4. Florea Elena 
5. Mereu Mircea 
6. Chioreanu Călin-Horia 

Camera Deputaților 
1. Trif Cosmin-Florin 
2. Burnete Nicoleta 
3. Călin Petru-Alexandru 
4. Matiș Teodor 
5. Pintilie Traian 
6. Caizer Georgeta 
7. Ciuteanu Raul-Constantin 
8. Mureșan Cornel-Eugen 
9. Olajos Loredana-Florineta 
10. Koller Karsten 
11. Chioreanu Simona-Varvara 
12. Cătana Ioan-Valentin 
13. Jurj Remus 

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN 
Senat 

1. Cojocaru 
Clementina-Luisa 

Camera Deputaților 
1. Ardelean Ramona-Virginica

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 
Senat 

1. Mardari Ludovic 
2. Ceaușu Viorica 
3. Gavriluți Ioan-Călin 
4. Corici Toma 
5. Crăciun Ioan-Sorin 
6. Pacurar Elisabeta-Vasilica 

Camera Deputaților 
1. Porojan Marius-Cosmin 
2. Siminiuc Tatiana 
3. Tiriteu Simona-Gabriela 
4. Pop Dumitru 
5. Ghilerdea Ștefan 
6. Petrache Aura 
7. Gartner Andreea Ionela 
8. Hurmuz Ioan 
9. Sîrbu Valentin-Marius 
10. Ivan Silviu-Constantin 
11. Buga Remus 
12. Kelsch Arnold

PARTIDUL „BLOCUL UNITĂȚII 
NAȚIONALE” 

Senat 
1. Ene Tudorel 
2. Ducean Teodor 
3. Butacu Silvestru 
4. Uroș Milenco 
5. Cozac Gheorghe 
6. Szabo Ștefan Ioan 

Camera Deputaților 
1. Dincă Marian 

2. Szabo Florentina-Mariana 
3. Szabó Karoly 
4. Berceanu Marina-Elena 
5. Dragomir Floare 
6. Gherghel Iosif-Lucian 
7. Stoenescu Adrian Emil 
8. Prodea Adrian-Octavian 
9. Ignat Daniel 
10. Butacu Petronela 
11. Cherecheș Ion 
12. Enache Dana-Aziade 
13. Deaconu Claudiu-Cristian 

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 
Senat 

1. Dănescu Constantin 
2. Șimonca Cosmin-Dumitru 
3. Voaideș Remus 
4. Bonțu Marin-Aurelian 
5. Toth Marinela 

Camera Deputaților 
1. Cristea Florin-Angelo 
2. Bodnărescu Florin 
3. Călin Eugen 
4. Radu Ozana
 

PARTIDUL ALIANȚA NOASTRĂ 
ROMÂNIA 

Senat 
1. Moldovan Valentin 
2. Barzu Eugen-Florin 
3. Stoican Chiriac 
4. Mihai Gheorghe 
5. Ardeleanu Minela-Maria 
6. Nagy Cătălina 

Camera Deputaților 
1. Savu Ioan 
2. Zavragiu Florin 
3. Boca Traian-Remus 
4. Milovanov Iovan 
5. Horodica Victor-Sinișa 
6. Ioniță Gheorghe 
7. Traiconi Lamira 
8. Lazăr Mirea-Tiberiu 
9. Orbulescu Ecaterina 
10. Roată Camelia 
11. Florea Doru 
12. Selincean Emilia-Adela 
13. Cristian Daniel Mircea

PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ 
Senat 

1. Demenescu Veronica-Laura 
2. Cardoș Silvia 
3. Cârja Doru-Octavian 
4. Maxa Ovidiu-Mihai 

5. Săulescu Simona-Elena 
6. Sârbu Ion 

Camera Deputaților 
1. Claici Marius 
2. Chelu Adrian-Claudiu 
3. Sîrbu Ion-Sorin-Nicolae 
4. Ioanovici Vladimir-Petru 
5. Iatan Niculiță 
6. Trandafir Mihaela-Maria 
7. Coraș Ana-Maria-Georgiana 
8. Mircea Sergiu-George 
9. Domilecu Anna-Maria 
10. Popa Ioan-Marin 
11. Cioclade Sebastian-Marian 
12. Lavric Costel 
13. Mocanu Nicolae-Florin 

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 
Senat 

1. Șumălan Radu-Liviu 
2. Danciu Nelica-Liana 
3. Săvoiu Georgeta 
4. Mașniță Fedor 
5. Raț Valer-Grațian 
6. Luca Flavius-Octavian 

Camera Deputaților 
1. Sămărtinean Cornel-Mircea 
2. Dugulescu Marius-Cristinel 
3. Iliescu Roxana-Teodora 
4. Costea Gheorghe-Marian 
5. Orboi Manuela-Dora 
6. Regea Mihail-Cătălin 
7. Mihălceanu Claudiu 
8. Dzitac Ramona 
9. Boboi Dumitru 
10. Tomescu Adriana-Nicoleta 
11. Benzar Gheorghe 
12. Cioboata Ion-Liviu 
13. Catana Eugenia-Zoica

CANDIDAȚI INDEPENDENȚI 
Camera Deputaților 

1. Barna Rodica 
2. Folică Petrică
3. Rădulescu Remia 

Notă: ordinea este stabilită prin tra-
gere la sorți și este valabilă la Senat și 
Camera Deputaților; primul grup este 
format din partidele parlamentare, al 
doilea din partidele neparlamentare; 
al treilea grup este format din parti-
dele minorităților (din lipsă de spațiu 
nu putem publica aceste liste); ultimii 
pe buletinele de vot sunt candidații 
independeți.
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Alegeri parlamentare: listele de candidați 
PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR 

ȘI DEMOCRAȚILOR 
Senat 

1. Ehegartner Petru 
2. Davițoiu Ion 
3. Groza Iosif 
4. Nagy Mihaela-Viorica 
5. Creț Florian 
6. Ionescu Marius 

Camera Deputaților 
1. Cucșa Marian-Gheorghe 
2. Stancu Traian 
3. Geană Nistor Pavel 
4. Istrat Nicolae 
5. Laction Lidia-Marinela 
6. Pop Vasile 
7. Vraja Andreea-Maria 
8. Giurisici-Firuleasa Marius 
9. Toie Gabriel Marius 
10. Gubandru Mihai-Alin 
11. Chindriș Laura 
12. Bogluț Dorel 
13. Andrișan Silviu-Daniel

UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA 
DIN ROMÂNIA 

Senat 
1. Halász Francisc 
2. Andrasy Iosif 
3. Szilveszter Ibolya 
4. Kovács Zsombor 
5. Ihasz Ioan 
6. Kiss Francisc 

Camera Deputaților 
1. Molnar Zsolt 
2. Molnar Andrei 
3. Farkas Imre 
4. Sipos Elena 
5. Csaki Karol Ion Lucian 
6. Patik Izabella 
7. Pozsar Iosif 
8. Kuti Klara 
9. Toth Gabor 
10. Kaszta Arpi 
11. Bartok Béla 
12. Rummel Francisc 
13. Kadar Gheorghe 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 

Senat 
1. Gorghiu Alina-Ștefania 
2. Buciu Alexandru-Claudiu 
3. Nagy Mariana 
4. Răvășilă Emilian-Florin 
5. Schedan Doina 
6. Pavlovici Cosmin 

Camera Deputaților 
1. Pirtea Marilen-Gabriel 
2. Ardelean Ben-Oni 
3. Popescu Pavel 
4. Oneț Liliana 
5. Barna Maria-Eugenia 
6. Popescu Longin-Gabriel 
7. Calescu Mihaela-Maria 
8. Mariș Daniela-Mirela 
9. Bronț Alexandru-Sorin 
10. Colhon Adrian 
11. Pîrjol Elena-Rodica 
12. Șerban Cristina-Mihaela 
13. Velișca-Tîrla Ioan 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

Senat 
1. Dogariu Eugen 
2. Diaconu Adrian-Nicolae 
3. Covaci Dorel 
4. Olteanu Ramona-Isabela 
5. Popovici Gabriela 
6. Bobic Narcis-Sabin 

Camera Deputaților 
1. Dobra Călin-Ionel 
2. Simonis Alfred-Robert 
3. Pau Radu-Adrian 
4. Gavriliță Bianca-Miruna 
5. Suciu Matei 
6. Andea Petru 
7. Ritivoiu Mihai 
8. Jumanca Romanița-Adina-Delia 
9. Ionescu Sorin Gabriel 
10. Țundrea Luminița 
11. Dolecek Cristian 
12. Bloțiu Andra-Anca 
13. Lăpădatu Alin Adrian
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Atenție la petarde!

În perioada 15 noiembrie 2016 – 
4 ianuarie 2017, polițiștii desfă-

șoară mai multe acțiuni pe raza ju-
dețului, pentru prevenirea oricăror 
evenimente negative generate de 
nerespectarea legislației privind 
obiectele pirotehnice. „Din experi-
enţa anilor anteriori s-a dovedit că 

există cetăţeni care, contrar preve-
derilor legale, încearcă să achiziţi-
oneze articole pirotehnice din ca-
tegoriile celor interzise a fi folosite 
de către publicul larg, pentru a le 
utiliza în perioada Sărbătorilor de 
iarnă. Reamintim cetăţenilor fap-
tul că orice operaţiune cu articole 
pirotehnice, efectuată fără drept, 
constituie infracţiune și se pedep-
sește cu închisoare de la trei luni la 
un an”, atenționează Poliția Româ-
nă.

Inspectorul Pădurilor

Pentru prevenirea defrișărilor ile-
gale, Ministerul Mediului, Ape-

lor și Pădurilor pune la dispoziția 
cetățenilor aplicația „Inspectorul 
Pădurii”, ce poate fi descărcată gra-
tuit. Mecanismul de funcționare 
este unul extrem de simplu – orice 
persoană care observă un trans-
port de lemne poate afla dacă aces-
ta este legal sau nu prin introduce-
rea numărului de înmatriculare al 
autovehiculul în aplicația instalată 
pe telefonul mobil. Inspectorul Pă-

durii va afișa automat un mesaj de 
informare privind validitatea codu-
lui de transport al masei lemnoase. 
Dacă acesta este valid, mesajul va 
include data validării, numărul ve-
hiculului, tipul de lemn transportat 
și volumul total al masei lemnoase. 
În cazul în care codul nu este valid, 
există posibilitatea ca vehiculul în 
cauză să transporte lemn exploa-
tat ilegal, situaţie în care trebuie 
apelat numărul unic de urgenţă 
112.

Final de sezon pentru 
lucrările la trotuare

Vremea a ținut cu Primăria în luna 
noiembrie și a permis continu-

area lucrărilor la trotuare, peste aș-
teptări. S-a lucrat din plin cu echipa 
de muncitori, din dorința de a nu 
lăsa restanțe pentru anul viitor. Ast-
fel, s-au terminat toate trotuarele în 
cartierul din zona de nord a localită-
ții Beba Veche, inclusiv pe străduțele 
mai lăturalnice, astfel încât rețeaua 
de trotuare să ajungă absolut pe fie-
care stradă.

După ce s-a încheiat această parte, 
s-a acționat pe strada principală, în 
zona de la brutărie spre Poliția de 
frontieră, mai mult pe partea dreap-
tă, dar și o mică porțiune pe partea 
stângă. După ce s-a terminat și aceas-
tă bucată, șantierul s-a mutat în zona 
din jurul Școlii și a Parcului „Legiona-
rilor”, unde mai existau porțiuni fără 
trotuar sau cu trotuare deteriorate. 

La finele lunii noiembrie, lucrările 
s-au încheiat, pentru că temperatura 
a scăzut prea mult și au fost zile plo-

ioase. Mai rămân, pentru anul viitor, 
câteva zeci de metri de trotuare de 
făcut sau rectificat în câteva zone.

Comuna Beba Veche implementează 
colectarea selectivă a deșeurilor

Primăria Beba Veche face un mare 
pas înainte în colectarea deșeuri-

lor de pe raza comunei și introduce 
un sistem de colectare selectivă. 

Astfel, vor fi achiziționate 30 de con-
tainere de gunoi (de culorile albastru, 
galben și verde, în funcție de destina-
ție -  plastic, hârtie și sticlă), ce vor fi 
distribuite în 10 puncte din comună, 
astfel: 1 punct la Pordeanu, 3 puncte 
la Cherestur și 6 puncte la Beba Ve-
che. Amplasarea lor va fi la intersecții 
sau colțuri de stradă mai importante, 
la care să poată ajunge rapid un nu-
măr cât mai mare de persoane. Toate 

vor fi montate în perioada imediat 
următoare.

COȘURI STRADALE
De asemenea, vor fi achiziționate 220 
de coșuri de gunoi stradale, ecolo-
gice, ce vor fi distribuite astfel: 20 la 

Pordeanu, 50 la Chere-
stur și 150 la Beba Ve-
che. Astfel, se dorește 
ca în toată comuna să 
existe coșuri de gunoi, 
pentru a nu mai lăsa 
posibilitatea ca gu-
noaiele să fie aruncate 
pe jos.

În numărul viitor al ziarului vom re-
veni cu detalii despre procedura prin 
care se va face colectarea și modul 
în care vor fi folosite containerele de 
către cetățeni pentru colectarea se-
lectivă. 

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII 
DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Asociația de dezvoltare Intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALI-

ZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN SAT PORDEANU, COMUNA BEBA VECHE, ȘI ÎN SAT CHEGLEVICI, COMUNA 
DUDEȘTII VECHI”, propus a fi amplasat in extravilan si intravilan localitatea Pordeanu, comuna Beba Veche 
si  localitatea Cheglevici județul Timiș. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate  la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoa-
ra, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A in zilele de luni – joi intre orele 8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 
– 12:00. Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1) lit. (g) din Ord. 135/2010 se vor depune 
la APM Timiș.
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Rugăciune către Sf. Nicolae 
O, preabunule părinte Nicolae, păs-
torul și învățătorul celor ce aleargă 
cu credință către a ta folosire și cu 
fierbinte rugăciune te cheamă pe 
tine, sârguiește degrab a le ajuta. 
Izbăvește tur-
ma lui Hristos 
de lupii ce o 
răpesc pe ea 
și toate părți-
le creștinești 
le ocrotește 
și le păzește 
prin sfintele 
tale rugăciuni 
de gâlcevile 
lumești, de cutremur, de venirea al-
tor neamuri, de robie și de războiul 
cel dintre noi, de foamete, de potop, 
de sabie, de boală și de moarte grab-
nică. Și precum ai miluit pe cei trei 
bărbați care ședeau în temniță și i-ai 
izbăvit pe ei de mânia împăratului și 
de tăierea sabiei, așa ne miluiește și 
pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul 
și cu lucrul suntem întru întunericul 
păcatelor și ne izbăvește de mânia 
lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic 
ca, prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu 
mila și cu harul lui Hristos, Dumne-
zeu să ne dea viață liniștită și fără de 
păcat.
Amin.

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 
Decembrie

• 6 M Sf. Ierarh Nicolae
• 25 D Crăciunul - Nașterea Dom-
nului
• 26 L Soborul Maicii Domnului
• 27 M Sfântul Arhidiacon Ștefan

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Decembrie
• 6 M Sf. Nicolae
• 25 M Nașterea Domnului - Crăciu-
nul
• 26 L Sf. Ștefan
• 27 M Sf. Ioan
• 28 M Ss. Pruncii Nevinovați
• 30 V Sf. Familie

Chipurile Binelui și Răului
Povești adevărate, povești cu tâlc

Există o legendă cu privire la “Cina 
cea de taina” a lui da Vinci… 

Când a conceput această scenă, 
Leonardo s-a izbit de o mare dificul-
tate: trebuia să picteze Binele – sub 
chipul lui Iisus – și Răul – sub chipul 
lui Iuda.  Și-a întrerupt lucrul la ju-
mătate, până când avea să găsească 
modelele ideale.   

Într-o zi, în timp ce asista la repetiția 
unui cor bisericesc, a văzut într-unul 
din băieți imaginea desăvârșită a lui 
Hristos. L-a invitat la el în atelier și i-a 
reprodus trăsăturile în studii și schi-
țe. 

Au trecut 3 ani…Cina cea de Taină 
era aproape gata – da Vinci însă, nu 
găsise modelul ideal pentru Iuda. 
Cardinalul care răspundea de biseri-
că, începu să-l preseze, cerându-i să 
isprăvească numaidecât fresca. 

După mai multe zile, pictorul a în-
tâlnit un tânăr îmbătrânit prematur, 
zdrențăros, beat, lungit în șanț. Cu 
mare greutate, ajutoarele sale îl du-
seră până la biserică, unde urma să-i 
picteze chipul fără schițe prealabile. 
Da Vinci se apucă să picteze uimit 
de trăsăturile necredinței, ale pă-
catului, ale egoismului atât de bine 
imprimate pe fața lui. 

Când pictorul a terminat, cerșeto-
rul, revenindu-și oarecum din beție, 
deschise ochii și văzu pictura din 
față lui. Un amestec de uimire și tris-
tețe îi apăru pe chip și zise:  

– Am mai văzut pictura asta! 
– Când? Întrebă da Vinci surprins. 
– Acum 3 ani, înainte de a fi pier-
dut tot ce aveam. Pe vremea aceea, 
cântam în corul bisericii și duceam 
o viață plină de vise, iar artistul m-a 
convins să pozez ca model pentru 
chipul lui Iisus. Se pare că Binele și 
Răul au unul și același chip, totul de-
pinde de momentul în care unul sau 
altul tăie calea oricărei ființe umane.”

Căsătorii 
Mudava Adrian-Valentin cu 

Sîrca Andreea-Nicoleta
Casă de piatră!

Majorate 
-

Nașteri 

Varga Denisz Valentin (4.11)

Fotografia lunii: interiorul 
bisericii din Pordeanu

Campanie de curățare 
a zonelor periferice   

Pe parcursul lunii noiembrie de 
lună, echipele de muncitori ale 

Primăriei au efectuat lucrări de cură-
țenie la periferiile localității Beba Ve-
che. După ce au terminat de curățat 
vechiul cimitir german, muncitorii au 
trecut mai departe la zona dintre ci-
mitirul ortodox și vechiul drum regal 
spre Kubekhaza. 

Astfel, s-a intervenit cu motocositoa-
re de mare putere pentru a distruge 
vegetația spontană, arbuștii și tufele 
foarte dese crescute în acest loc. S-au 
strâns gunoaiele și s-a cosit iarba și 
buruienile. 

Prin aceste acțiuni, Primăria Beba Ve-
che dorește să stârpească buruienile 
și să desființeze zonele sălbăticite din 

vatra comunei, pentru a împiedica 
răspândirea insectelor, animalelor 
sălbatice, a preveni contaminarea cu 

buruieni a terenurilor agricole adia-
cente și de a spori confortul locuitori-
lor din zonele periferice.
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