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Sediul consiliului local: Beba Veche nr.
292, telefon 0256/385501;
Coordonate: 
46°07′45″ lat. N; 
20°17′58″ long. E;
Repere istorice:
-1247 - prima consemnare scrisă a loca -
lităţii, sub numele ó-Béba, este făcută în
timpul regelui maghiar Bela al IV-lea;
-1368 - aşezarea s-a aflat în stăpânirea
migratorilor cu ma ni;
-1561 - regele Ferdinand I dăruieşte Beba
castelanului cetăţii Jula (Gyula);
-sec. XVI-XVII - localitatea este pustiită de
otomani; 
-satul este re populat cu români orto docşi
ve niţi de peste Mureş;
-1749 - la Beba exista un han cu trei ca me -
re, bucătărie şi un grajd pentru zece cai; 
-1781 - sunt colonizate fa milii de germani în
partea de sud a localităţii;
-1832 - în Beba Veche exista şcoală pri-
mară şi grădiniţă de copii;
-1843 - se înfiinţează satul vecin Kubek ha -
za (azi în Ungaria)
-4 iulie 1856 - se naşte la Beba Veche Téry
ödön, pionier al mişcării turistice central-
europene, alpinist (d.1.09.1917);
-1900 - satul Pordeanu avea în jur de 1000
de locuitori, marea majoritate maghiari;
-1902 - în hotarul comunei Beba Veche sunt
descoperite morminte din epoca bronzului
în care se aflau inele de aur, un disc de aur
gravat parţial, coliere de aur, brăţări din
bronz, pandantive din os şi cochilii de scoici,
inventar apreciat de savantul Vasile Pâr-
van;
-1919-1924 - Beba Veche a fost inclusă în
Regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor; 
-peste 100 de locuitori emigrează în SUA şi
care, după ce s-au reîntors în România, au
cumpărat mo şii întinse spre satele Cheres-
tur şi Valcani; 
-1936 - Beba Veche avea 362 de case,
şcoală primară, Casa Naţio nală (din 1924)
cor mixt cu 94 de membri (dirijor, învăţătorul
Gheorghe Adoc), două bibli o  teci publice,
moară, lăptărie, cir cum scripţie sanitară, un
pluton de gră ni cieri, în sat se ţineau trei târ-
guri de ţară pe an;
-15.11.1989 - gimnastă Nadia Comănici
fuge din România, trecând graniţa spre
Ungaria în marginea satului Pordeanu; 
-1997 - are loc prima deschidere  de fron-
tieră între România, Serbia şi Ungaria; 
-este inaugurată Cartea de Onoare a

comunei;
-2002 - co mu na a vea 1 606 lo  cu itori;
-2009 - este reabilitat şi mo  dernizat dru mul
co  mu  nal Che  restur-Por deanu;
-s-a  parafat pro iectul comun România- Ser-
bia-Ungaria ca re pre ve dea ri   dicarea unui
parc in dus tri al în zo na Tri plex Con  fi nium”; 
-apare primul număr din publicaţia “Curierul
de Beba-Veche”,  editat de Primărie;
-2011 - are loc prima  ediţie a concursului
“Cea mai frumoasă casă” din comună; 
-2011 - 2012 a fost reabilitat şi modernizat
cămi nul cultural din satul Chereştur;
-2013 - în satul  Cherstur majoritatea popu-
laţie era de religie romano-catolică;
-în Cherestur este realizat un parc de joacă
pentru copii;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
=1 539 persoane, din care:
- masculin = 784 persoane
- feminin = 755 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
640
Sate componente: Beba Veche, Chereştur
(1390), Por de anu (1224  - Pordanmustra,
1751);
Instituţii şcolare: Şcoală gimnazială: Beba
Veche; Şcoală primare:  Chereştur; Gră -
diniţe: Beba Veche şi Che resştur;
Instituţii sanitare: Cabinet medical: Beba
Veche; Cabinet veterinar: Beba Ve che;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Beba
Veche şi Che reş tur, Biblioteca  Beba Veche
(1964);
Baze sportive: Teren de sport Beba Veche;
Biserici: Ortodoxă română: Beba Ve che
(1779, în locul bisericii de lemn ri di ca tă la anul
1600); Greco-cato lică: Beba Veche (1857);
Romano-catoli ce: Be ba Veche (1933) şi Che-
reştur (1870); Ca sa de ru găciu ne „Be tel“
Beba Veche (2006);
Ruga: Beba Veche (15.08.), Che res tur (10.09.);
Cetăţeni de onoare: Viorel Coifan, István
Lehmann, Bosko Perosevici,  ÎPSS Nicolae
Corneanu, Mitropolitul Banatului.
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TRIPLEX CONFINIUM

În 1920, prin Tratatul de la Trianon, în
schimbul a două sate de lângă orăşelul Jim -
bolia, Beba Veche a fost cedată României
de că tre sârbi. Deşi astăzi mica aşezare es -
te doar un loc situat la capătul ţării, pe vre-
muri era foarte importantă pentru comerţul
imperiului austro-ungar. Dovadă sunt rui nele
unui pod, vechi de 300 de ani, numit „Podul
grâului”, căci pe acolo se transportau grâ -
nele spre Viena, Linz sau Graz, iar ştrudelul care se răsfăţa pe mesele imperiale era făcut din
grâu de la Beba Veche. Aici este locul în care România se învecinează atât cu Serbia, cât şi
cu Un ga ria, reprezentând punctul vestic extrem al României, iar în dreptul localităţii Beba Ve -

che se află punctul de întâlnire a celor trei
graniţe, numit Triplex Con   finium (graniţa Ro -
mâniei cu Ungaria şi Serbia, foto stânga).

În linie dreaptă, peste câmp, distanţa dintre
aşezările cele mai apropiate de frontieră din ce-
le trei ţări poate fi străbătută pe jos în 10-15
minute: sunt doi kilometri de la Triplex până la
Maj dan - Rabe (Serbia) şi un kilometru până la
Kübekháza (Ungaria). De la Triplex Confinium şi
până la Szeged sunt doar 24 de kilometri (com-
parativ, până la Sânnicolau Mare sunt 34 km). O
singură dată pe an, începând cu anul 1997, în

ul ti ma sâmbătă din lu na
mai, gra-niţele se des  chid la
Be ba Veche, iar locuitorii
ce    lor trei comune înve  ci na -
te vin să pe treacă lân gă Tri -
plex Con fi ni um, la bor  na
uni că de fron ti e ră ce mar -
chează lo cul un de se întâl -
nesc gra ni ţele celor trei ţări.

FONDATORUL MIŞCĂRII 
TURISTICE DIN EUROPA
CENTRALĂ 

Dr. Téry ödön (1856-1917) este văzut de
lo calnici drept cea mai importantă per sona -
litate născută în Beba Veche. Pa sio nat alpi -
nist, Téry ödön es te considerat fon datorul
miş    că rii turistice în Eu ropa Cen trală. La Do -
bogókő, acolo unde se află cel mai înalt vârf
din Munţii Vişegradului (699 de metri), există un Monument (foto,
dreapta) închinat sportivului născut la Beba Veche, în fostul judeţ
Torontal.  An de an, la 4 iulie (ziua de naştere a lui Téry), o delega -

ţie din Ungaria vi ne la Beba Veche pentru a depune coroane la monumentul ridicat în centrul
comunei (foto, stânga) în memoria vestitului localnic.

Sărbătoarea anuală de la Triplex

Confinium - 2009

„Podul grâului” - 2009
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