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Facem precizarea că documentele în cauză 
se pot consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad.

Hotărârea nr. 6 din 23.03.2015 privind aprobarea 
execuţiei bugetare pe anul 2014 la bugetul local şi la bugetul 
de venituri proprii de la bugetul local;

Hotărârea nr. 7 din  23.03.2015 privind aprobarea 
Organigramei şi Statului de Funcţiuni al aparatului de 
specialitate al primarului din cadrul Primăriei Comunei 
Cenad, judeţul Timiş;

Hotărârea nr. 8 din 23.03.2015 privind aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cenad, 
judeţul Timiş  pentru anul 2015;

Hotărârea nr. 9 din 23.03.2015 privind transmiterea 
spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și a 
terenurilor aferente acestora care fac parte din bunurile 
proprietate publică a comunei Cenad către Aquatim S.A.;

Hotărârea nr. 10 din  23.03. 2015 privind stabilirea 
măsurilor pentru păşunat la nivelul comunei Cenad, județul Timiş;

Hotărârea nr.  11 din 23.03. 2015 privind acordarea 
unui mandat special împuternicitului Consiliului Local 
al comunei Cenad în Adunarea Generală ordinară a 
asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-
Canal Timiş.

Consiliul Local al comunei Cenad a adoptat, la 23 
martie a.c., Hotărârea nr. 9 privind transmiterea spre ad-
ministrare şi folosinţă a  unor  mijloace fixe și a terenurilor 
aferente acestora care fac parte din bunurile proprietate 
publica a comunei Cenad către „Aquatim“ S.A.

Iată conținutul primului articol: „Art.1: Se aprobă 
transmiterea spre administrare şi folosinţă a  mijloacelor 
fixe din anexa la prezenta hotărâre și a terenurilor aferente 
acestora, către Aquatim S.A.,  pentru a completa Anexa V 
«Lista cu bunurile proprietate publică transmise operato-
rului» la Contractul de Delegare a Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 932/19.01.2010, 
încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
şi de Canalizare.“

Lista la care se face referire cuprinde următoarele 
(în paranteză, valoarea de inventar, în lei): 

Foraj apă - Zorina (110.400);
Foraj apă - Primărie (56.100);
Foraj apă - Teren fotbal (113.900);
Foraj apă - Selac (24.700);
Foraj apă - Şcoală (60.000);
Coloană alimentare cu apă (253.000);
Sistem de canalizare şi Staţie de epurare (2.551.400).
În cadrul aceleiași ședințe de consiliu, a fost adoptată 

și Hotărârea nr. 11 privind acordarea unui mandat special 
împuternicitului Consiliului Local al comunei Cenad în 
Adunarea Generală ordinară a asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. Împuterni-
cit a fost Nicolae Crăciun, primarul comunei Cenad.

Externalizarea serviciului de alimentare cu apă către 
„Aquatim“ S.A. are drept scop îmbunătățirea calității apei 
prin construcția unei stații de tratare a apei.  Desigur, în 
acest context, este de așteptat ca locuitorii Cenadului să 
bea o apă cât mai sănătoasă.                                          

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 
Timiş este persoană juridică de drept privat, cu statut de 
utilitate publică, și s-a constituit în scopul reglementării, 
organizării, finanţării, monitorizării şi gestionării în comun 
a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza 
de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre. 

Prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat 
în data de 19 ianuarie 2010, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiș a delegat dreptul de a 
exploata, întreține, administra, investi și furniza servicii 
de alimentare cu apă și de canalizare în cadrul ariei de 
competență teritorială a Autorității Delegante către Opera-
torul Regional „Aquatim“ S.A.

În prezent, din Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiş fac parte 69 de entități 
teritorial-administrative. Detalii se pot vedea pe site-ul ofi-
cial al acestei organizații: www.apacanaltimis.ro/                        

Dușan Baiski

Apa de băut, în grija
„Aquatim“ S.A.
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Legislație

Curier juridic

 În acest număr, încerc să vă 
prezint informații despre o 
acțiune în justiție des întâlnită și 
folosită denumită acțiune civilă 
de pronunțare a unei hotărâri ce 
ține loc de act autentic de vânzare-
cumpărare.
 Potrivit dispozițiilor prevăzute 
de legislațiile civile în vigoare,  
atât înainte, dar mai ales  după 
anul 2011, vânzarea-cumpărarea 
imobilelor se poate face doar prin 

act de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică 
în fața unui notar public, iar doar un contract în această 
formă transferă dreptul de proprietate de la vânzător 
la cumpărător și poate duce la înscrierea dreptului de 
proprietate al cumpărătorului în cartea funciară. De la 
această regulă a existat și există încă excepția prin care 
unitățile adminitrativ-teritoriale pot vinde locuințele (fără 
teren) chiriașilor, caz  în care actul de vânzare-cumpărare 
se încheie de către reprezentanții primăriei.
 Dar există nenumărate situații în care părțile nu au 
încheiat sau nu  pot încheia contractul de vânzare-cumpărare 
în formă autentică la notarul public, iar tranzacția dintre 
vânzator și cumpărător îmbracă forma unui antecontract 
de vânzare-cumpărare sau promisiune sinalagmatică de 
vânzare-cumpărare, care pot fi autentificate de notar, să 
primească o dată certă de către un avocat sau să fie încheiat 
între părți fără nici o altă formalitate sub forma unui înscris 
sub semnătură privată cunoscut ca acel „act de mână“. În 
aceste convenții, cel care se obligă să vândă se numește 
promitent vânzător, iar cel care se obligă să cumpere 
beneficiar cumpărător.
 Aceste convenții care sunt perfect legale,  cu 
toate că uneori poartă chiar denumirea de contract de 
vânzare-cumpărare, nu transferă dreptul de proprietate de 
la vânzător la cumpărător, ci naște doar obligația părților 
de a încheia în viitor contractul de vânzare-cumpărare în 
formă autentică în fața notarului public. În temeiul acestei 
convenții, atât promitentul vânzator este obligat să vândă, 
cât și beneficiarul cumpărătorul să cumpere imobilul în 
viitor printr-un act autentic încheiat de către notarul public.
 Astfel, în baza acestei convenții, fiecare dintre 
părți poate cere ulterior încheierea actului de vânzare-
cumpărare în formă autentică. În situația în care una 
dintre părți nu mai dorește încheierea actului de vânzare-
cumpărare în formă autentică la notariat, cealaltă parte 
are posibilitatea de a-l acționa în judecată pentru a obține 
pronunțarea unei hotărâri ce ține loc de act de vânzare-
cumpărare sau despăgubiri.
 În situația în care cel ce refuză încheierea actului 
autentic de vânzare-cumpărare este promitentul vânzător, 
adică proprietarul care s-a obligat să vândă imobilul, 
beneficiarul cumpărător are la dispoziție două variante, 

după cum promitentul vânzător mai are proprietatea 
imobilului sau nu. În situația în care promitentul vânzător, 
între timp a transferat dreptul de proprietate către altă 
persoană, beneficiarul cumpărător al promisiunii de 
vânzare-cumpărare are doar posibilitatea de a obține 
restituirea prețului și daune înterese (despăgubiri) dacă 
acestea au fost prevăzute în convenție.
 În situația în care promitentul vânzător mai are 
proprietatea imobilului, beneficiarul cumpărător are 
posibilitatea să îl cheme în judecată pentru pronunțarea 
unei hotărâri care ține loc de act autentic de vânzare-
cumpărare, iar sentința ce se va pronunța ține loc de 
contract și în temeiul acesteia beneficiarul cumpărătorul se 
poate întabula ca proprietar în cartea funciară.

 Dintre condițiile pronunțării unei hotărâri care ține 
loc de act autentic voi explica aspecte privind termenul 
în care se poate promova o astfel de acțiune și condițiile 
speciale prevăzute de Legea nr. 17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan, aceste aspecte fiind esențiale 
pentru demararea unui demers judiciar.
 În cazul convențiilor încheiate anterior datei de 1 
octombrie 2011, sub imperiul vechiului Cod civil, acțiunile 
pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act 
autentic de vânzare pot fi formulate de către părți, oricând, 
dacă beneficiarul cumpărător are posesia imobilului, 
caz în care aceste acțiuni în justiție sunt imprescriptibile 
extinctiv. În situația în care însă beneficiarul cumpărător a 
pierdut sau nu a avut niciodată posesia imobilului, atunci 
acțiunile în justiție trebuie formulate în termen de 3 ani 
de la data la care a pierdut posesia, în 3 ani de la data la 
care trebuia încheiat contractul sau dacă o astfel de dată nu 
este consemnată în convenție, actiunea poate fi formulată 
în termen de 3 ani de la data încheierii convenției.
 Pe de altă parte, și acțiunea în restituirea prețului 
achitat formulată de  beneficiarul cumpărător se prescrie 
într-un termen de 3 ani, termen care curge de la data la 
care beneficiarul cumpărător a pierdut posesia imobilului, 
sau dacă nu a avut niciodată posesia acest termen începe 
să curgă de la data la care trebuia încheiat contractul, iar 
în lipsa unui termen de încheiere a contractului inserat în 
contract acest termen de 3 ani  curge de la data încheierii 
convenției.
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Amalgam

 Pentru convențiile sub semnătură privată încheiate 
după data de 1 octombrie 2011, dată la care a intrat în 
vigoare Noul Cod Civil, termenul de prescripție este unul 
special de 6 luni, care începe să curgă de la data la care 
contractul de vânzare-cumpărare trebuia încheiat. Astfel, 
acest termen de 6 luni  începe să curgă de la data sau faptul 
inserat în contract ca moment pentru încheierea actului 
autentic, iar în lipsa unei astfel de clauze contractuale 
termenul începe să curgă de la data încheierii convenției. 
În schimb, dreptul de a solicita restituirea prețului achitat 
și eventualele daune interese poate fi exercitat în termenul 
general de prescripție de 3 ani.
 Prescripția dreptului la acțiune înseamnă că după 
împlinirea acestui termen nu se mai poate solicita instanței 
de judecată pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act 
autentic de vânzare-cumpărare sau restituirea prețului.
 Diferența clară dintre convențiile încheiate anterior 
datei de 1 octombrie 2011 și cele încheiate după această 
dată este că, în cazul primelor, termenul de prescripție al 
dreptului material la acțiune este imprescriptibil în cazul 
exercitării posesiei sau cel mult prescriptibil în 3 ani în 
cazul pierderii posesiei, iar în cazul convențiilor încheiate 
după data de 1 octombrie 2011 dreptul de a solicita instanței 
de judecată pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act 
autentic de vânzare-cumpărare se prescrie în termen de  6 
luni.
 În ceea ce privește solicitarea pronunțării unei 
hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare-
cumpărare asupra unui teren agricol extravilan, în situația 
în care o astfel de convenție se încheie după intrarea în 
vigoare a Legii 17/2014, pentru a formula o astfel de 
acțiune în justiție este necesară obținerea avizelor privind 
îndeplinirea procedurilor pentru respectarea dreptului de 
preemțiune și a avizelor de la Ministerul Apărării Naționale 
în cazul imobilelor din zona de frontieră. 
 Pentru convențiile sub semnătură privată încheiate 
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014 nu există încă 
o practică certă privind admisibilitatea acestor acțiuni în 
lipsa îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea nr. 17/2014, 
deoarece Curtea Costituțională a dat în acest an o decizie  
care nu este foarte clară și care poate fi interpretată atât 
că prevederile Legii nr. 17/2014 nu se aplică convențiilor 
încheiate anterior datei de intrare în vigoare a acestei legi, 
că nu se aplică convențiilor încheiate anterior intrării în 
vigoare a Noului Cod civil la 1 octombrie 2011 sau că se 
aplică tuturor convențiilor indiferent de data încheierii lor, 
astfel că, până la o decizie dată în interesul legii de  Înalta 
Curte de Casație și Justiție sau de Curtea Constituțională, 
judecătorii pot interpreta diferit dispozițiile legii.
 Acest aspect este important a se clarifica în 
perioada următoare, deoarece potrivit Legii nr. 17/2014 
nici întabularea în cartea funciară a unei hotărâri ce ține loc 
de act autentic de vânzare-cumpărare nu se poate face fără 
depunerea avizelor care certifică respectarea procedurilor 
prevăzute de Legea nr. 17/2014.

Av. Dan Muntean

Farmacia cenăzeană
 - file de istorie

Încă din cele mai vechi timpuri, scribii vremii au 
scris pe tăblițe de lut sau pergamente ceea ce credeau ei 
interesant despre arta vindecării. Arheologii au descoperit 
pe tăblițe de lut vechi de aprox. 5000 de ani un dicționar 
al plantelor medicinale și imagini ale plantei Aloe vera, 
utilizată pentru vindecarea „bolilor de oase“.

Primele referiri la istoria farmaciei apar în Egiptul 
antic și Mesopotamia, iar primele dovezi legate de prima 
farmacie publică în Imperiul Roman. Prima farmacie 
publică atestată apare în Evul Mediu în anul 734 la 
Bagdad. În Europa, prima farmacie atestată documentar 
a fost deschisă în anul 1241, la Trier, în Germania. Cea 
mai veche farmacie funcțională se află la Tallin, capitala 
Estoniei, din1422. În România, prima farmacie apare la 
Sibiu în anul 1494, apoi la Cluj în anul 1573. Această 
farmacie a funcționat cu numele de „Sfântul Gheorghe“ 
până în anul 1949, când a fost naționalizată, iar în anul 
1954 a fost amenajată ca muzeu, Muzeul Farmaciei din 
Cluj, fiind cel mai mare de acest fel din țară. Oficina are 
o decorațiune unică în România, în stil baroc, datând din 
anul 1766, celelalte încăperi cuprinzând mobilier vechi, 
ustensile folosite la prepararea remediilor, recipiente în 
care se păstrau acestea.

În anul 1857, Carol Davilla înființează Școala 
Națională de Medicină și Farmacie. Prima farmacie 
românească se deschide la Sibiu în anul 1920, de către 
farmacistul Victor Pop, până atunci toate farmaciile 
aparținând sașilor. Industria farmaceutică a debutat în 
Germania, apoi în Elveția, la sfârșitul secolului al XIX-
lea, primul medicament în ambalaj propiu, sub numele 
de„Aspirine“ îl produce firma Bayer în 1899, acest 
medicament găsindu-se și astăzi în farmacii cu numele de 
„Aspirin“.

Din păcate, despe farmacia din Cenad nu am găsit 
decât foarte puține date; în „Almanahul Farmaceutic“, 
editat în anul 1929, la Cluj, unde apare în limba maghiară 
faptul că în Cenadul Vechi (Oscsanad), jud.Timiș-
Torontal, având 1.600 locuitori, a existat o farmacie, 
proprietar fiind Dermla Artur, în anul 1861. Ceea ce știu 
de la părinții mei este faptul că prin anii 1940-1952, 
farmacist la Cenad era Dermla Robert, probabil nepotul 
lui Artur. Locația farmaciei era casa familiei Dermla, 
sediul fostului C.A.P., în prezent Exploatația Agricolă 
Matei. Clădirea și farmacia cu absolut tot ce era în interior 
au fost naționalizate, farmacistul cu familia fiind obligat 
să părăsească localitatea. Același lucru s-a întâmplat și cu 
proprietatea farmacistului Schiffmann Geza de la Comloș, 
care a fost mutat la Cenad în locația actuală a farmaciei 
Morisena. Laboratoarele mari de produse farmaceutice 
au fost naționalizate în iunie 1948, farmaciile din orașe în 
aprilie 1949, iar farmaciile rurale în 1952-1953. Mobilierul 
și toate ustensilele au fost duse la fostul Centrofarm, o 
mare parte dispărând.
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Istorie

Nume de botez la românii 
ortodocși din Cenad (II)

În cazul României, ne permitem să preluăm de 
pe site-ul cu pricina un întreg paragraf: „Cu sprijinul 
autorităților, avem printre noi copii fericiți cu numele de 
Mirel (prenume) Joacă-Bine, Mariano-Monamur Stel-
ian (prenume) Ion, Superman (prenume) Sava, Batman 
Bin Suparman, Bred (prenume) Pit, Beckham Figo Zidan 
(prenume) Poenaru, Alexandru-Dick (prenume) Păsărică, 
Tom-Mac-Bil-Bob-Constantin (prenume) Cojocaru, Ver-
ginica (prenume) Vacăgrasă. Cu prenumele Strugurel fig-
ureaza 192 de inși, Portocala - 65 de persoane, Ministru 
- 22, Lămâia - 18, Poliția - 3, Justiția - 2, Semafor -1.“

În colecția sa de registre de stare civilă, Direcția 
Județeană Timiș al Arhivelor Naționale deține zeci de reg-
istre matricole confesionale, deci inclusiv din Cenad. Chiar 
dacă procesul de separare administrativă față de Biserica 
Ortodoxă Sârbă a început  odată cu Congresul din 1864, 
convocat la Carloviţ1 pentru alegerea patriarhului, unde 
deputatul Vincenţiu Babeş, la 5 august 1864, a reprezen-
tat un document important, ce a stat la baza acţiunii de 
despărţire ierarhică, procesul de separare a început în 1865, 
adică după ce Cancelaria aulică maghiară a emis un act cu 
referire la comunele bisericeşti ortodoxe mixte, prin care 
acestora „le stă în voie a se desface după naţionalitatea 
lor în două comune deosebite“2.

Biserica Ortodoxă Română a luat ființă în anul 1872 
prin desprinderea Mitropoliei Ungrovlahiei și Mitropo-
liei Moldovei de sub ascultarea canonică a Patriarhiei de 
Constantinopol și ridicarea mitropolitului Ungrovlahiei, 

totodată arhiepiscop de București, în rangul de mitropolit-
primat al României.

La Cenad, Biserica ortodoxă română, al cărui hram 
este Pogorârea Sfântului Duh, ridicată în anii 1888-1889 și 
sfințită la 9 iunie 1889, în ziua de Rusalii3, își obține prime-
le registre matriculare independente, în limba română, în 
1876, primul copil înmatriculat (7 ianuarie) fiind Vasilie, 
copilul lui Mitru Nicolasiu și Jela (cununați), cel de-al 
doilea fiind Eva (9 ianuarie), fata lui Teodoru Galetariu și 
a concubinei sale Saveta. Ținând la normele sale morale, 
Biserica a impus și o rubrică specială, cu titlul „Cununați 
sau ba?“. Următorul registru matricol începe cu ultimele 
înregistrări ale botezaților în 1890 și aici se va accentua 
importanța moralei creștine cu privire la legitimitatea 
nou-născuților. Astfel, după numărul de ordine (critic), 
ziua nașterii și a botezului și numele și genul botezatului, 
așadar înainte de numele părinților, este inserată o rubrică 
specială, cu titlul „Legiuitu ori nelegiuitu“. Firește, nu 
puțini au fost pruncii nelegiuiți, însă sintagma „copil din 
flori“ i-a urmărit, cu siguranță, de-a lungul întregii lor 
vieți, anatema fiindu-le impusă de către însăși biserică. 
Mai mult decât atât, o fată din flori a fost chiar botezată cu 
numele de Floare.

În registrele matricole cu botezații din Cenad, se pot 
observa nume notate cu terminația „u“ surd, care exista 
în româna veche, dar a dispărut cu timpul în limba stan-
dard. De asemenea, nume notate cu litera „J“ la început 
au primit în timp, ca primă literă, vocala „I“: Joanu (Ioan), 
Jela (Iela) etc. 

Pentru a simplifica statistica, am comasat unele 
nume scrise diferit (Ana, Anna; Catița, Catitia, Katitia; 
Maria, Mărie, Măria, Marie), dar am păstrat diminutivele, 
precum și variantele slavizate ale numelor și diminutivelor 
acestora (Jela, Iella, Ielița, Ielitia). 

Cele mai folosite nume de botez la băieți în perioada 
1876-1903 au fost: Georgiu, George, Georgie (180); 
Joan(u), Ioan, Ion (149); Petru (48); Nicolae, Nicolau (48); 
Pavel(u) (42); Teodor(u), Todor (29); Traian(u), Trajan 
(26); Antonie, Antoniu (26); Lazar(u) (24); Dimitrie, 
Dimitriu (23); Vasilie, Vasiliu, Vasilia, Vasalie, Văsălie 
(22); Sava (20); Mi(c)hail(u), Michai(u), Mihai(u), 
Mihaila (17); Ilie (16); Aureliu, Aurel (13); Meila, Meilă 
(12); Mitru (11); Jovan(u), Iovan (11); Gavrila (ă), Gavriliu 
(10).  În rest, au fost nume folosite în puține cazuri. În 
perioada respectivă s-au născut 818 băieți.

Din situația de mai sus se poate lesne observa 
popularitatea numelor de botez date după sfinții din 
sinaxarul ortodox român: George, Ioan, Petru, Nicolae, 
Pavel, Teodor. Și, al șaptelea ca și popularitate, numele 
de Traian, dat, fără nicio îndoială, după numele 
împăratului Traian, cuceritorul Daciei. În acest ultim 
caz, putem bănui drept cauză influența Școlii Ardelene, 
de emancipare națională. Între anii 1876-1890 s-au dat 
doar opt nume de Traian, în perioada 1891-1900 s-au 
dat 10, iar în 1901-1903 altele opt. Desigur, ar fi fost 
interesant să avem acces la statistica acestui nume până 
cel puțin în 1918.

Farmacistul Schiffmann Geza, care a fost și un mare 
numismat și nu numai (pe lângă monede aduna de prin 
locurile unde se săpa ceva și vase vechi, orice era legat 
de trecutul nostru). El a deservit Farmacia nr. 98 Cenad 
din anul 1953 până în 1972, când a plecat la Periam, iar 
aici a venit o colegă de facultate, care a terminat cu un 
an înaintea mea. Având familia în Oradea, după un an a 
plecat mai aproape de casă, astfel că în anul 1973, când 
am absolvit Facultatea de Farmacie din Cluj m-am întors 
acasă, și am preluat această unitate. Alături de mine am 
avut-o pe priceputa asistentă Ecaterina Wolf, formată 
de predecesorul meu. Dacă acum industria farmaceutică 
a luat amploare, la acea vreme preparam foarte multe 
remedii după rețete moștenite de la predecesori, învățate la 
facultate sau prescrise de medici, de la pilule, supozitoare, 
unguente la tot felul de siropuri. Vreau să cred că în toți 
acești ani am adus alinare multor cenăzeni. Trăiesc cu 
speranța că profesia de farmacist să redevină ceea ce a fost 
odată, să nu se tranforme, așa cum sunt acum tendințele, 
în una comercială.

Rodica Pitic
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În toți cei 27 de ani, nu s-a înregistrat decât un 
nume de botez triplu (Traian Ilie Dimitrie – 1902, 
fiul lui Ștefan și Maria Blagoie) și, respectiv patru 
duble (Joan-Josifu –  1885, fiul lui Teodor și Floare 
Rusu, nași Josif Müller și Ioana Soceri; Mircea 
Virgil – 1895, fiul preotului local Gheorghe Telescu 
și al soției sale, Floare; Ovid-Corneliu – 1897, fiul 
preotului local Gheorghe Telescu și al soției sale, 
Floare; și Horia Tiberiu – 1899, fiul preotului local 
Terentiu Oprean și al soției sale, Aurelia). Așadar, 
din cinci nume de botez multiple, trei au fost date 
copiilor a doi preoți locali. Asta în ciuda faptului 
că Biserica militează pentru câte un singur nume 
de botez. Dar lesne de observat, în cazurile date, 
că numele respective au fost inspirate de cultura și 
naționalismul preoților, Cenadul fiind, la acea vreme, 
parte a Ungariei.

Un nume relativ popular a fost Meilă (Meila), 
întâlnit de 12 ori în perioada studiată. Mai rare au 
fost numele de proveniență slavă ori slavizată: Urosiu 
(Uroș), Mirco (Marcu), Paia, Rada, cel mai utilizat 
(de 11 ori) fiind cel de Jovan (Iovan). Ca o curiozitate, 
în 1897 apare numele Alia (Alija, forma musulmană 
pentru Ilie), dat copilului familiei Ion și Marta Soceri. 

O altă curiozitate este și numele de Cuzman, mai 
degrabă cu origini din Peninsula Iberică, dar întâlnit 
în Banat și Crișana, la români și sârbi deopotrivă.

O singură dată apare numele de Mia (1898), 
probabil diminutiv de la Mihai, însă specific numelor 
feminine Mia, derivat din Maria.

Ca o concluzie, în perioada studiată au fost 
folosite 64 de nume de botez, cărora li se adaugă alte 
trei (Virgil  Tiberiu și Corneliu), întâlnite doar ca 
nume secundare în numele de botez multiple.

O serie de nume au fost date unor copii din 
căsătorii mixte româno-sârbe, botezul fiind săvârșit 
însă la Biserica ortodoxă românească.

Analizând tabelul cu nume, interesant este că din 
cele 820 de nume de băieți 329, adică 40,12%, țin de 
numai două: George și Ioan, grafia amândurora fiind 
tributară, evident, formelor latine: Georgius și Joannes 
(spre deosebire, Gheorghe și Ion în alte provincii 
românești). De unde însă această popularitate pentru 
numai două nume? E greu de crezut că preoții vremii 
le explicau enoriașilor semnificația acestora, dar de 
crezut că au pus mare accent pe cei doi sfinți care au 
purtat respectivele nume: Sf. George și Sf. Ioan. 

Semnificații: George - lucrător al pământului 
în limba greacă; prenume deosebit de frecvent în 
onomastica românească, fiind pe locul al treilea 
după Ion și Nicolae; Ioan - mila lui Dumnezeu, în 
ebraică; cel mai răspândit prenume în onomastica 
românească și cea europeană. Iată însă că, la Cenad, 
George este mai numeros (valabil pentru perioada 
studiată de noi) decât Ioan. Opiniem că, în cazul 
nostru, iconografia, prezentă nu doar la biserică, ci 
și-n casele oamenilor (în calendare, cărți, icoane) și-a 

spus cuvântul, imaginea Sfântului Gheorghe ucigând 
balaurul fiind cea care se suprapunea peste imaginea 
probabil sugerată de preoții români ai vremii și anume 
cea a luptei pentru eliberare națională. Aceasta spre 
deosebire de Sf. Ioan Botezătorul, model al smereniei 
și cu un tragic sfârșit (capul fiindu-i tăiat la porunca 
regelui Irod, iconografia fiind deosebit de expresivă 
în acest sens). 

Cele mai folosite nume de botez la fete în perioada 
1876-1903 au fost: Ana (Anna) (109); Maria (Măria, Mărie, 
Marie) (88); Flo(a)re (72); Elen(n)a (62); Jela (Iella), 
Ielița, Ielitia (39); Roxa (Rocsa) (37); Marta (Martha) (35); 
Saveta (Savetha) (33); Sofia (26); Elisaveta (25); Juliana, 
Iuliana (20); Ecat(h)arina (18); Mi(i)a (16); Eva (16); 
Catița (Catitia, Katitia) (16); Persida (14); Lucre(ț)ia (14); 
Lena (12). În rest, au fost nume folosite în puține cazuri. În 
perioada respectivă s-au născut 769 de fete.

La fete, găsim trei nume de botez triple (Aurora 
Livia Adriana – 1893, fiica preotului local Gheorghe 
Telescu și a soției sale Floare; Victoria Gizela 
Persida – 1901, fiica lui Nicolae și Ana Dămian; 
Jesica Sofia Liubitia (de la sârbescul Liubița) – 
1903, fiica lui Aurel și Lucreția Nicolaș; respectiv 
cinci duble: Roxa-Sofia – 1894, fiica lui Ioan și Eva 
Regep; Rea-Silvia – 1887, fiica învățătorului Georgiu 
și Miliția Minisianu; Veturia-Emilia – 1892, fiica 
preotului Gheorghe Telescu și a soției sale Floare; 
Lena Ielitia – 1899, fiica lui Valeriu și Floare Terzeu; 
Elena-Floare – 1900, fiica lui Nicolae și Maria 
Vințean. Reîntâlnim din nou, chiar de două ori, o dată 
la numele de botez triplu, a doua oară la unul dublu, 
pe preotul Gheorghe Telescu și soția sa, Floare. Din 
nefericire, preotul Telescu, născut în 1867, la Arad, 
a decedat pe 14 septembrie 1898, după trei ani de 
suferință, la vârsta de 31 de ani, lăsând în urmă cinci 
copii orfani.

Întâlnim și în acest caz nume de botez în formele 
lor slavizate: Jela (Iella), Ielița, Ielitia – derivate 
pentru Elena; Catița (Catitia, Katitia) – derivate din 
Ecaterina; Lenca – diminutive pentru Elena sau chiar 
slave: Bosilca – femininul pentru Busuioc; Militia, 
Miliția – corect Milița; Zsivca (a se citi Jivca); Milca; 
Dinca (posibil diminutivul de la Radenka sau Radinka) 
toate acestea probabil ca urmare a influenței în timp a 
Bisericii Ortodeoxe Sârbe. Mai puțin obișnuite, apar 
și numele Fema și Elisauca (posibil, parțial – „…
sauca“ - o formă a numelui sârbesc Savca).

Alca provine din numele musulman Alka, derivat 
din numele Alia (Alija, în Bonsia și Herțegovina). 
Se pare că în ambele cazuri, respectiv Alia și Alca, 
memoria colectivă și-a spus cuvântul, după 164 de 
ani de stăpânire otomană în Banat, în Cenad existând 
și astăzi numele de familie Regep (Rejep), care are 
o certă proveniență turcă, deși nu se poate vorbi de 
familii turcești în această localitate. 

Din situația de mai sus, se desprinde limpede 
popularitatea de care s-au bucurat numele de Ana 

Istorie
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(109) și Maria (88). Cu toate acestea, dacă ar fi să 
adunăm toate numele de Elena, cu derivatele Ileana 
(Ilena, Iliana) și formele sale slavizate (Jela (Iella), 
Ielița, Ielitia, Lenca), acesta ar fi pe primul loc (120). 

Semificații: Ana - bunăvoinţă, milă (ebraică); 
unul dintre cele mai cunoscute și răspândite prenume 
din onomastica creștină, aceasta datorându-se 
vechimii și provenienței sale directe din Vechiul 
și Noul Testament; Maria - mare de amărăciune, 
(egipteană) iubit; prenume feminin cu cea mai mare 
răspândire pe toate continentele; Elena -  helene = 
torță, foc sau selene = lună (greacă), unul dintre cele 
mai răspândite prenume feminine din onomastica 
românească.

Creștinii o consideră pe Sf. Ana a fi fost mama 
Sfintei Maria și bunica lui Isus Hristos, poate de aici 
preferința cenăzenilor.  În ceea ce privește popularitatea 
numelui Elena (Sf. Elena fiind mama împăratului 
Constantin cel Mare, biserica ortodoxă română 
sărbătorindu-i pe amândoi deodată), cu derivatele sale 
Lena, Ilena, Ileana, dar și a celor slavizate, tindem 
să credem că a fost mai mult o chestiune de modă, 
iconografia nefiind atât de numeroasă și expresivă ca 
în cazul Sf. Maria (ținând pe pruncul Isus în brațe), 
de pildă.

În perioada 1876-1903, la românii ortodocși 
din Cenad s-au consemnat 16 perechi de gemeni, din 
care cinci de băieți, șapte de fete și patru mixte. Două 
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perechi de gemeni, respectiv George și Mitru (părinții 
Terentiu Minisian și Veta Covaciu) și Ioan și Saveta 
(părinții George și Saveta Rezsep) au venit pe lume 
chiar în aceeași zi și anume pe 17 ianuarie 1878.

Și ca o observație finală, făcând comparația 
numerică pe ani, în perioada studiată numărul de 
nou-născuți a fost într-un permanent declin. Cei mai 
mulți copii s-au născut în anul 1878 (75 de copii), iar 
cei mai puțini în 1891 (39 de copii). Numărul total al 
băieților (1876-1903) a fost de 818, iar cel al fetelor 
de 769, băieții fiind cu 49 mai mulți decât fetele, 
natura parcă pregătind carnea de tun pentru Primul 
Război Mondial (1914-1918).

La baza acestui material au stat registrele 
matricole ale Bisericii Ortodoxe Române din Cenad, 
aflate în custodia Direcției Județene Timiș a Arhivelor 
Naționale.

Dușan Baiski
_______________________

1  Carloviț - Sremski Karlovci, localitate în Provincia Autonomă Voivo-
dina, Republica Serbia. Aici și-a avut sediul, începând cu 1713, întâistătătorul 
Bisericii Ortodoxe Sârbe din Imperiul Habsburgic.

2 Bedecean, Michaela, Separația bisericească de Mitropolia din Carloviț 
în Episcopia Aradului, oglindită în presă (1865-1873). Cluj-Napoca, Anuarul In-
stitutului de Istorie „George Bariţiu“ - Seria Historica. http://www.historica-cluj.
ro/anuare/AnuarHistorica2009/05.pdf (Accesat la 11 noiembrie 2014).

3  Cotoșman , Pr. Gheorghe, Comuna și bisericile din Giridava-Morise-
na-Cenad. Timișoara, 1933, p. 465.

Colecția: Rodica Pitic
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Повратак потјере из Свете Горе, и њихово 
саопштење да се Pастко већ замонашио, означавали су 
крај наде родитеља да ће им се син вратити.  Врло брзо 
су се помирили са Савином одлуком, сматрајући да је то 
воља Божија.

Сава се није дуго задржао у манастиру Св. 
Пантелејмона. Као млад монах босоног је ишао је по 
Светој Гори Атонској и упознавао друге манастире, о 
празнику Благовијести одлазио је на славу у манастир 
Ватопед, да би се на крају тамо и преселио, захваљујући 
огромној библиотеци коју је тај манастир посједовао. 

У то вријеме док је Сава боравио у Ватопеду, 
предајући се монашком животу, радећи најтеже послове 
и исцрплјујући се сталним свеноћним молитвама, 
његов отац, одриче се престола и световног живота.  
Немања одлази у своју задужбину Студеницу, монаши 
се, и добија монашко име Симеон, а његова жена Ана 
одлази у женски Богородичин манастир у Топлици, 
гдје приликом замонашења доби име Анастасија. 

Жељан да види свога оца, Сава је непрестано 
позивао Симеона да дође к њему на Атос.  У једном 
писму, млади монах, пун топле младићке љубави за 
оца, вапи: „Дођи, господине мој, да се нагледам твојих 
светих седина и да их помилујем, и цјеливам твој свети 
образ, који би написан од Бога на небесима још прије 
твога рођења“. Послије годину и по дана проведених у 
Студеници, 2. новембра 1197, Симеон одлази на Свету 
Гору, у Ватопед, код сина Саве. Теодосије описујући 
више него дирљив сусрет оца и сина каже:“Не бијеше 
ни гласа у обојице, и да не би задржан отац, наједном 
хоћаше пасти. И кад отац дође себи, многим сузама 
обливаше жељну свету главу драгог сина, грлећи је и 
љубећи и к срцу приносећи.“ 

Сава и Симеон наставили су заједно своју 
ктиторску дјелатност на Светој гори. Поред многих 
обновњених манастира, (Ивирон, Велика Лавра, цркве 
у Кареји), највећу корист имао је Ватопед. Обновљена 
је црква Св. Симеона, за потребе манастира сазидане су 

Живот и дело Светога Саве 
(II)

зграде, засађени велики виногради, а од византијског 
цара Алексија III, захваљујући пријатељским везама 
Симеона и Саве добили су метохе, који су такође 
припали манастиру Ватопеду.

Неколико мјесеци откако је Симеон дошао на 
Свету Гору, одлучи да са сином подигне нов манастир. 
Напуштени грчки манастир Хиландар бијеше мјесто 
гдје одлучише да као ктитири подигну прву српску 
духовну заједницу на Гори Атонској. За то им је била 
потребна дозвола протата, највишег законодавног 
тијела на Св. Гори, као и дозвола византијског цара 
Алексија III. Сава сачини молбу, коју су потписали 
сви светогорски манастири, сем Ватопеда, који се 
противио Симеоновој и Савиној жељи, и на сваки начин 
желио да је осујети, јер би на тај начин изгубили своје 
веома моћне финансијске заштитнике. 1198. године 
цар Алексије изда повељу, и Хиландар са осталим 
опустјелим манастирима даде Сави и Симеону. 

У љето 1199. године Симеон Немања издао је 
повељу о обнови манастира Хиландара, који је посветио 
Ваведењу Пресвет Богородице. Сава је сакупио много 
радника, да би што прије изградио манастир. Прво је 
обновљена и живописом украшена црква, изграђене 
су келије за монахе и око манастира велики зид са 
пиргом. Тако је врло брзо дио манастира оспособљен 
да прими десетак калуђера. Већ јула исте године, када 
је Симеон из Ватопеда прешао у Хиландар, извршено 
је освећење цркве и организован је монашки живот. 
Током 1199. године, иако врло млад, Сава је написао 
типик, устав, за Хиландарске монахе - Хиландарски 
типик. То је био превод типика манасира Пресвете 
Богородице Добротворке у Цариграду.  

Симеон се упокојио 13. фебруара 1200. године, 
а у моменту упокојења у манастиру Халандару било 
је петнаест монаха, међутим, број монаха је врло 
брзо растао. Сава је после очеве смрти наставио да 
гради Хиландар. Успјео је да Хиландару присаједини 
опустјели манастир Зиг, а од цара је добио дозволу за 
држање сопствене лађе која је братство снабдјевала 
намирницама. Истовремено српски манастир је био 
ослобођен плаћања свих дажбина, богатство манастира 
Хиландара се врло брзо увећавало. Сава је тада имао 
пуних двадесет и пет година и у Солуну је примио 
јерођаконски чин. Не зна се тачно када је постао 
архимандрит, али се претпоставља да је протекло 
неколико година.

У то вријеме у Србији су се дешавали врло 
озбиљни политички догађаји. После абдикације, 
Симеон је, супротно средњовијековним српским 
обичајима да најстарији син наслеђује оца, круну 
додијелио средњем сину Стефану. Вукан који је владао 
приморским земљама, није могао с тим да се помири. 

Одмах после очеве смрти Вукан је устао на свога 
брата Стевана Првовјенчаног, отео му престо, а земља 
је због рата опустила, те је завладала велика глад. Браћа 
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су се сукобљавала и око политичкох веза са црквама у 
Риму и Цариграду. Вукан је, вјероватно и због народа 
којим је владао, више био наклоњен католичкој цркви, 
док је Стефан, опет због свога народа у Рашкој и своје 
жене Јевдокије, кћерке византијског цара Алексија 
Анђела, одржавао чврсте везе са православном 
црквом. Док је у Србији бјеснио грађански рат, Стефан 
пише писмо брату Сави у Хиландар и моли га да дође, 
и да понесе тијело очево, који је био симбол српске 
државе, не би ли над очевим тијелом измирио браћу. 
Стефан је рачунао на Савину помоћ, јер је он наставио 
православну вјерску политику оца.

Биједа је снашла и Свету гору, која није могла 
више да нађе мир од сталних напада разбојника. 
То је вријеме четвртог крсташког рата, крсташи су 
разбили Византију, освојили Цариград и 1204. године 
основали Латинско царство. И на Свету Гору је упао 
један одред крсташке војске и латински свештеници, 
који су приморавали светогорске монахе да признају 
папску власт. У таквој ситуацији, не желећи више 
да се одупире позивима завађене браће, са моштима 
свог оца светог Симеона, упути се у ратом захваћену 
земљу. Сава долази у Хвосно. Поред мошти и брата 
је изашао жупан Стефан са епископима, монасима, 
свештеницима, на рукама су пренијели тијело 
Симеоново у манастир Студеницу и положили у гроб 
који је ту Немања себи за живота припремио.  

Повратком Савиним у отаџбину, престају и 
трвења међу браћом, Вукан је прихватио Стефана као 
врховног владара српских земаља .

Заједничка владавина Саве, као духовног вође 
и мудрог савјетодавца, и Стефана, као државника 
и владара српских земаља, сматра се незапамћеном 
хармонијом подјеле власти два брата у српској 
историји. 

Сава није прихватио позив свога брата Стефана 
да са њим заједно живи на двору, већ је отишао у 
манастир Студеницу, који доласком Савиним постаје 
центар црквеног и духовног живота. Боравећи у Солуну 
и Цариграду Свети Сава је упознао византијску цркву 
и профану културу и цивилизацију, и било му је јасно 
да српски народ не може без просвете да ствара нити 
националну културу, нити прву независну државу. 
Својим доласком одмах је започео своју мисионарску 
активност. Најприје је манастир Студеницу учинио 
архимандријом, на чијем челу се налазио Св. Сава, да 
би потом заједно са својим ученицима, које је повео 
из Хиландара, почео да ради на стварању темеља 
самосталне српске цркве . 

Године 1217. Свети Сава се вратио у Свету 
Гору. Највећи дио наших историчара доводи овај 
повратак Светога Саве у везу са његовим неслагањем 
са политиком Стефана Првовјенчаног, који се почео 
све више орјентисати према западу. Наиме, тадашње 
политичке прилике су се измјениле и навеле Стефана 

Немањића на нову прозападну политику. Сматрајући 
да ће од Запада добити неке важне државно-правне 
привилегије, и прије свега, због одлучујућуг утицаја 
Венеције на збивања у балканским просторима, 
ријешио је да се ороди са унуком силног дужда Енрика 
Дандола. Његов први брак са Јевдокијом, кћерком 
византијског цара раскинут је прије пада Византије, 
тако да је могао поново да се ожени, овај пут са 
венецијанском племкињом Аном Дандоло.

После првог неуспјелог тражења краљевског 
вијенца од папе Иноћентија III, Стефан је желећи 
да искористи велико интересовање папског двора за 
односе на Балкану, успио да добије круну од папе 
Хонорија III 1217. и на тај начин постане краљ „свих 
српских земаља“. Потпуно самосталној српској 
држави, краљевини, на чијем је челу био Стефан, 
владар свих српских земаља, била је потребна и 
аутокефална српска Православна црква.

Даљи развој догађаја је показао због чега је 
Свети Сава напустио Србију и отишао тамо гдје 
је започео свој трудни монашки живот. Када се 
онако строго подвизавао пред примање ђаконског и 
свештеничког чина, разумљиво је, утолико више, да се 
он хтио духовно спремити и за примање епископског 
посвећења, које му је предстојало. За то се могао 
много боље спремити у тишини Свете горе, него да је 
остао у Србији, гдје би га могли запљускивати таласи 
свакодневних догађаја и брига.

Свети Сава се, после повратка из Србије, 
није дуго задржао на Светој Гори. После боравка у 
испосници у Кареји на Светој Гори, гдје се повукао у 
самицу, одвојен и од братства манастира Хиландара, 
проводећи вријеме у размишљању и молитвама, Сава 
је отишао у Никеју да од цара Теодора I Ласкариса 
и патријарха Михаила Сарантена издејствује 
независнoст српске цркве. 
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fiecare om, fiecare loc o să prindă viață din creionul meu. 
O să vă iau cu mine într-o călătorie imaginară, înțesată 
cu amintirile mele despre oamenii din Satu Nou, despre 
întâmplări adevărate ori născocite în nopțile lungi de iarnă, 
despre unele obiceiuri care s-au pierdut și despre care prea 
puțini își mai aduc aminte.

Satu Nou, o zonă bine definită în Cenad, o pată de 
culoare mai aparte din comuna noastră, se întinde pe vreo 
patru străzi, aproape de ieșirea din Cenad spre vamă, pe 
partea dreaptă până la dolmă. Este strada cu vocurile, de 
la Lele cel care avea cazan de răchie și până la Giurican, 
apoi strada paralelă, mai largă și mai îngrijită și, în sfârșit, 
ultima uliță, cea dinspre câmp până la moș Cheșa.

Eu locuiam pe ulița cu vocurile, locuită cam în 
aceeași măsură de români și unguri și de câte-o familie 
de sârbi. Ulița din mijloc era locuită în mare parte din 
unguri, cei care își aveau hodăi peste dolmă, între păduri, 
și care când s-au întors în sat au locuit în vechile lor case, 
și-au făcut altele noi, iar două-trei case au fost ridicate de 
Ambrozi pentru slugile lui cele mai credincioase. Ultima 
uliță avea casele mai răzlețe, capătul dinspre drumul de 
piatră era locuită de Pâțulești, gugulani veniți din Hălmagiu, 
iar partea dinspre dolmă de români, vreo două familii de 
țigani și una de sârbi. Erau case frumoase în Satu Nou, în 
stilul celor nemțești, aveau coridoare închise cu sticlă cu 
flori, făcută de Ezer meșter sau Fortner. Erau însă și case 
mai modeste, așa ca a noastră, cu o cameră și o tindă și un 
coridor deschis pe care-l băteau vântul, ploaia și zăpada. 
Mai existau câteva case bătrânești, joase, cu ferestre mici, 
în cameră coborai o treaptă. Erau răcoroase, chiar reci vara. 
Coridorul era îngrădit cu scânduri și rogojini împletite din 
trestie. În aceste coridoare întunecoase, mulți aveau un pat 
improvizat, din scândură, acoperit cu un coviltir, unde cei 
bătrâni dormeau în nopțile călduroase de vară.  Cenăzenii 
îi spunea zâncălău.

Pentru mine, însă, Satu Nou începea când o luam 
după colț la Barna, unde mai târziu a deschis Ivan un birt, 
și ajungeam la ulicioară...

Amintiri

Într-o duminică posomorâtă de februarie, m-a sunat 
Dușan Baiski, pe care îl știam din copilărie și care se ocupă 
de editarea periodicului „Cenăzeanul“. În ultimii ani, l-am 
întâlnit pe la sărbătorirea Asociației „Concordia“, unde am 
fost invitată să recit poezii în grai, pe care am început să le 
scriu în a doua parte a vieții mele.

Dușan mi-a dat ca „temă“ pentru următorul număr al 
„foii“ din Cenad, cum îmi place mie să-i spun, „Satu Nou, 
văzut de Florica Vaida Albu“. Am acceptat cu o oarecare 
ezitare, dar eu fiind de felul meu curioasă și curajoasă și 
în toți anii de școală nu a fost zi în care să nu am temele 
făcute, m-am pus pe treabă.

Nu mi-a fost deloc ușor. Satu Nou, partea aceea din 
Cenad în care am copilărit, nu mai are nici pe departe acel 
iz patriarhal pe care îl știam și de care era îmbibată întreaga 
mea ființă. Poeziile mele evocă în mare măsură unele 
crâmpeie din viața mea, chipuri de oameni care odată mi-
au legănat copilăria, dar atât. Îmi trebuia mult mai mult să 
pot să scriu și să mă achit pe deplin de „tema“ ce mi-a fost 
dată spre scriere. Am luat bicicleta și am pornit la drum. 
Câteva ceasuri m-am plimbat pe toate ulițele, am căutat 
toate casele, oamenii care odată făceau parte din universul 
meu. N-am găsit nimic din ceea ce căutam. Vremurile și-au 
pus amprenta și pe acest colț de Cenad, oamenii au plecat 
aproape toți la cele veșnice, unele case au dispărut, altele 
noi s-au ridicat, alți oameni, alte timpuri...

Am ajuns acasă dezamăgită, nu știam de unde să 
încep, apoi cu ce să continui. Foaia rămânea albă în fața 
mea, alături de cana cu ceai aburind. Voiam să-i transmit 
lui Dușan că mă las păgubașă. Deodată mi-a trecut prin 
minte o rază, o străfulgerare și prima mea amintire din 
Satu Nou a prins a trece prin fața ochilor mei.

Era o noapte rece de octombrie 1959, când m-am 
trezit singură în casă și nu știam ce să fac. Am ieșit plângând 
în fața ușii de la bucătăria mică, pe pragul rece, mă uitam 
la cerul înstelat și o strigam pe mama. Atâtea stele sus și 
așa de întuneric nu am mai văzut de atunci în jurul meu. 
M-a răzbit frigul, am intrat în casă, nu am mai găsit patul 
și m-am zgribulit după cuptorul mare ce-l aveam în casă, 
care ne încălzea și în care mama făcea o pâine cum numai 
ea știa. În acea noapte s-a născut fratele meu, Toni, mama 
era la maternitate și m-a lăsat singură. Ce amintire, aveam 
doar trei ani...!

Parafrazându-l pe Creangă – mi-aduc aminte, ce 
vremuri și ce oameni – și eu pot spune tot așa. Căsuța mea 
cea mică de lângă voc, cu balta de peste drum. Vecinii care 
aveau grijă de mine cu rândul când era mama mea la lucru, 
verile cu ploi repezi și calde, iernile cu zăpadă multă. 
Căruțe trecând pe drum scârțâind, săniile...

Acum am o mulțime de amintiri, o amestecătură de 
sentimente că nu știu pe care de unde să le iau. Când îmi 
voi face ordine în minte și în inimă, fiecare întâmplare, 

Satu Nou, văzut 
de Florica Vaida Albu

Iarna, în cartierul cenăzean Satu Nou (foto: Dușan Baiski, 2008)
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Documentar

Pentru că am termi-
nat de prezentat ceea ce 
era mai important (din 
punctul meu de vedere) 
de ştiut de către cetăţenii 
comunei Cenad, din legis-
laţia naţională referitor 
la legislaţia română în 
materia frontierei de stat 
şi a controlului pentru 
trecerea frontierei, m-am 
gândit să încep câteva 
articole referitoare la 
un subiect mereu de 

actualitate: Uniunea Europeană şi Spaţiul Schengen. Nu 
vor fi comentarii sau interpretări personale ale legislaţiei 
comunitare, ci doresc să fac scurte prezentări istorice şi 
legislative referitor la cele două instituţii europene care, 
cred eu, vor reaminti sau vor face mai uşoară înţelegerea 
acestora.

Deci, Uniunea Europeană (U.E.) sau în limba 
engleză European Union (E.U.) nu este altceva decât o 
uniune economică şi politică, dezvoltată pe continental 
nostru. În prezent, ea este compusă din 28 de state membre. 

Originile U.E. se trag din Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui şi Oţelului (CECO), formată în anul 1951 din 
şase state: Franţa, Germania de Vest (la vremea respectivă), 
Italia, Belgia, Luxemburg şi Olanda, prin Tratatul de la 
Paris, cu scopul de a proteja resursele de oţel şi cărbune, 
vitale în cazul unui război. Astfel, la 9 mai 1950, ministrul 
de externe al Franţei, Robert Schumann, considerat unul 
dintre principalii „părinţi fondatori“ ai U.E., îşi prezintă 
planul de cooperare aprofundată, bazat pe studiile 
economistului francez Jean Monnet, cunoscut sub numele 
de Planul Schumann sau Declaraţia Schumann. Acesta a 
avut drept scop plasarea resurselor de oţel şi cărbune sub o 
autoritate unică, evitându-se fabricarea de arme ce ar putea 
fi folosite împotriva statelor vecine, creindu-se în acest 
scop premizele unei păci durabile în Europa. Acest plan a 
fost intens promovat de către Stalele Unite. Tratatul CECO 
a intrat în vigoare la data de 23 iulie 2002, fiind înlocuit 
abia în anul 2002, după 50 de ani, aşa cum era prevăzut să 
expire în clauzele sale.

La 25 martie 1957 a fost înfinţată, prin Tratatul de 
la Roma, de către cele şase state semnatare ale Tratatului 
de la Paris, Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.), 
punându-se astfel bazele „Pieţei Comune“, ceea ce se dorea 
a fi un spaţiu al liberei circulaţii a persoanelor, mărfurilor 
şi serviciilor între statele membre, în esenţă o uniune 
economic şi monetară. Tot în anul 1957 a fost semnat şi 
Tratatul EURATOM, Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice, ce a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 1958.

De-a lungul existenţei sale, Uniunea Europenă, aşa 
cum o ştim astăzi, a trecut prin mai multe tratate până la 
Tratatul de la Maastricht semnat la 7 februarie 1992 şi 
care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993.  Maastricht 
este un oraș din Regatul Ţărilor de Jos (Olanda), capitală 
a provinciei Limburg, cu o suprafaţă de cca 60 kmp şi o 
populaţie de peste 120.000 locuitori. Localitatea se află pe 
ambele părți ale râului Meuse, în partea de sud-est a țării, 
între Belgia și Germania, fiind primul oraş olandez eliberat 
de trupele americane în cel de al doilea război mondial.

Acest tratat a adus schimbări esenţiale în crearea 
Uniunii Europene (UE) prin introducerea procedurii de 
codecizie, fapt care îi conferă Parlamentului European 
un rol mai important în procedul decizional, precum şi 
noi forme de cooperare între guvernele statelor membre. 
Aceste noi forme de cooperare sunt foarte importante în 
ceea ce priveşte apărarea, justiţia şi afacerile interne. Scopul 
Tratatului de la Maastricht a avut ca şi scop pregătirea 
realizării uniunii monetare europene şi introducerea unor 
elemente politice comune (cetăţenia europeană, politica 
externă comună etc).  

În istoria Uniu-
nii Europene au urmat 
apoi Tratatul de la 
Amsterdam, semnat la 
2 octombrie 1997 şi 
care a intrat în vigoare 
la 1 mai 1999, care 
şi-a dorit să reformeze 
instituţiile Uniunii 
Europene în vederea 
extinderii către noi state 
membre, şi Tratatul de 
la Nisa, semnat la 26 
februarie 2001 şi care 
a intrat în vigoare la 
data de 1 februarie 
2003, tratat care şi-a dorit să reformeze instituţiile pentru 
ca U.E. să poată funcţiona eficient şi după extinderea până 
la 25 de state membre, aducând ca şi schimbări esenţiale 
noi metode pentru modificarea componenţei Comisiei şi 
redefinirea sistemului de vot în cadrul Consiliului. 

 Un tratat deosebit de important în cadrul Uniunii 
Europene îl constituie Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 
decembrie 2007 şi care a intrat în vigoare la 1 decembrie 
2009. Tratatul de la Lisabona are ca scop să transforme 
U.E. într-o entitate mai democratică, mai eficientă şi mai 
capabilă să abordeze, la unison, probleme globale. El 
aduce, ca şi schimbări esenţiale, o putere sporită conferită 
Parlamentului European, schimbarea procedurii de vot 
în cadrul Consiliului, funcţia de preşedinte permanent 
al Consiliului European, funcţia de Înalt Reprezentant 
pentru politica externă, un nou serviciu diplomatic al 
U.E. Tratatul de la Lisabona precizează ce atribuţii revin 
U.E., statelor membre şi care sunt comune atât U.E., cât şi 
statelor membre. 

Uniunea Europeană
 – Scurtă istorie (I)

Tiberiu-Ioan Bociat
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Pagina pescarilor cenăzeni

Pescari cenăzeni 
pe alte meleaguri (VII)

Reiau povestirea expedițiilor de pe Dunăre de după 
Revoluția din 1989, adică mai precis din 1992, care au 
avut loc în fiecare an după aceea. Datele problemei s-au 
schimbat complet odată cu plecarea prietenului Mihai 
Petrovici (ofițer la Batalionul de Grăniceri din Moldova 
Nouă), partener de pescuit până la acea dată, la Turnu 
Severin. Prin această plecare am rămas fără barcă, fiind 
imposibilă ajungerea la ostrovul Calinovăț, situat cam 
la 150 m de malul românesc al Dunării, pe care se află 
drumul între Pojejena și Baziaș, respectiv DN57.

Rezultatele la pescuitul de pe mal erau cu mult 
inferioare față de cele de pe locurile de pe ostrov, astfel 
că singura soluție era să facem rost de o barcă. Cum în 
zonă nu cunoșteam niciun posesor de așa ceva, prietenul 
și colegul de pescuit Nicolae Dumitru, cunoscut în Cenad 
sub pseudonimul de „Pălărie“ (aceasta datorită faptului că 
numitul articol vestimentar era nelipsit din inventarul la 
purtător), sudor de prima mână, a confecționat artizanal 

o barcă metalică cu o lungime de 4,5 m, cu o lățime de 
aproximativ 1 m și cu o greutate de aproximativ 250 kg. 
Numai că s-a ivit o problemă: transportul bărcii până la 
Dunăre. Dar până la urmă am rezolvat-o cu un tractor cu 
remorcă, barca fiind urcată pe remorcă și bine ancorată. 
Datorită greutății mari, pentru urcarea acesteia în remorcă 

trebuiau cel puțin patru oameni. Mai ușor era la coborârea 
în apă, pentru că putea să intre cu remorca (monoax) cu 
spatele în apă și, astfel, datul jos era relativ ușor. Vâslele 
pentru barcă ni le-a confecționat, din doi dulapi de tei, un 
tâmplar al locului (Cenad), om deosebit de priceput în 
meseria sa.

Planificarea expediției începea cam cu o săptămână 
înainte de plecare, făcând o listă cu toate lucrurile ce 
trebuiau să fie luate. Fiecare participant primea o listă cu 
lucrurile pe care era obligat să le ia cu el și pe care trebuia 

s-o aibă asupra lui, la Dunăre, pentru a se putea verifica în 
eventualitatea că lipsea ceva.

Ziua plecării era hotărâtă în funcție de solunar, 
noi alegând perioada cu rezultatele cele mai favorabile, 
în general în luna septembrie, când vremea încă mai era 
călduță, având în vedere că dormeam în corturi. În ziua 
hotărâtă pentru plecare, primul care pleca imediat după 
miezul nopții era Nicolae, pentru a ajunge la Dunăre cam 

în același timp cu ceilalți. Noi plecam cu mașina la 6-7 
dimineața și făceam cam patru ore, ajungând pe la 10,30-
11, timp în care ajungea și Nicolae dacă, evident, nu se 
întâmpla pe drum nimic prevăzut. Când ajungeam, primul 
lucru era să facem curățenie la locul de campare, aflat sub 
un dud de lângă un pârâiaș ce cobora de pe munte lângă 
cabana lui Stana. Prin amenajarea unui baraj pe acest 
pârâiaș se putea păstra la rece mai cu seamă berea, dar și 
alte lucruri.

Pescar hoinar, G. Ivașcu
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Sfaturi de sezon pentru 
gospodarii cenăzeni

Agricultură

Ing. G. Ivașcu

Perioada la care vom face 
referire în materialul următor 
este a doua parte a primăverii 
și începutul verii, adică lunile 
mai și iunie. Mai întâi, o carac-
terizare a primăverii acestui 
an ar fi vremea deosebit de 
capricioasă și mai cu seamă 
rece. Ceea ce și-a pus amprenta 
pe culturile de cereale păioase 
înființate în toamnă, care au 
ieșit din iarnă într-un stadiu slab 
de dezvoltare. Totuși, putem 
aprecia că, la această oră, ele 

sunt refăcute în totalitate, singurele probleme existând în 
locurile unde a stagnat apa, culturile fiind total compro-
mise în zonele de băltire. Acest fapt se datorează neîngri-
jirii sistemului de desecare, care a fost lăsat în paragină, 
majoritatea canalelor fiind colmatate. Din punct de vedere 
al precipitațiilor căzute în lunile care au trecut de la în-
ceputul anului, putem aprecia că au fost deficitare. 

Astfel, în patru luni, ianuarie-
aprilie, au căzut în total 77 l/mp, aces-
tea fiind constituite atât de zăpadă, cât 
și de ploaie. În momentul de față, mai 
ales în solurile ușoare, s-a manifestat 
în stratul superior fenomenul de secetă 
care, asociat cu temperaturile scăzute, 
a determinat răsărirea slabă a culturilor 
din urgența I, mai ales a celor cu semințe 
mici: morcov, pătrunjel, sfeclă etc. De 
asemenea, am semnalat înmulțirea mare 
a dăunătorilor de sol, care compromit 
mai ales culturile ce se formează în 
pământ: cartofi, morcovi, pătrunjei, ridichi etc. 

Dăunători sunt diferite specii de viermi, gândaci de 
sol, dar și melci fără cochilie. Pentru combaterea acestora, 
furnizorii din Sânnicolau Mare, respectiv „Glissando“ și 
„Redoxin“, prin magazinele existente, ne pun la dispoziție 
substanțe ca: Nemathorin 10 G, care combate, ca și Vydate 
10 G, dăunătorii de sol și ambele se dau în cantitate de 15 
hg/ha. Pentru combaterea melcilor se pot folosi Mesurol 
- 5 kg/ha, Optimol - 15 kg/ha sau Agrosan B - 15 kg/ha. 
Produsele se pot aplica atât la pregătirea terenului pentru 
însămânțare, cât și în vegetație, după răsărire, între rân-
durile de plante și încorporarea prin prașilă manuală sau 
mecanică, în funcție de suprafață.

O boală ce s-a manifestat cu deosebită virulență 
în această primăvară a fost monilioza (Monilinia SP.) la 
pomii fructiferi, cu deosebire la cais. Cu toate cele două 
tratamente  aplicate cu zeamă bordeleză (piatră vânătă), ea 
nu a putut fi combătută. Este necesară aplicarea unui trata-

ment în timpul înfloritului cu substanțe ce se pretează, de 
exemplu Sunilex 1% sau Signum 0,05%, deoarece boala 
atacă în această fază florile și lăstarii tineri.

Ca și lucrări caracteristice perioadei lunilor mai-
iunie, am aminti la începutul lui mai o lucrare de primă 
importanță - încheierea semănatului în câmp la culturile 
din epoca a III-a și anume soia sau chiar porumb dacă nu 
s-a încheiat semănatul în aprilie, apoi dovleci, pepeni etc. 
Tot acum apar dăunători cum ar fi buha semănăturilor, gân-
dacul ghebos la grâu, gândacul bălos care atacă mai ales 
ovăzul, gărgărița mazării sau rățișoara la porumb și sfeclă. 
Pentru combatere, se poate utiliza unul din produsele: 
Actara 25 WE 0,07 - 0,1 kg/ha, Calypso 480 SC 0,1 l/ha, 
Decis 2,5 EC - 0,3 l/ha etc. Tot în această lună se execută 
lucrările de erbicidare la culturile înființate în primăvară. 
În grădină se finalizează semănatul la culturile iubitoare de 
căldură cum ar fi: castraveți, fasole, pepeni verzi și galbeni 
și se fac ultimele plantări la roșii, ardei, vinete. Înainte de  
plantare, putem să stropim plantele în scop preventiv cu 
unul din produsele: Dithane M45 - 0,2%, Ridomil Gold - 
0,3% sau Topsin 70 PU - 0,1% etc.

Dintre bolile care se manifestă frecvent la legume 
amintim: mana (la tomate, castraveți, ceapă). Ea poate fi 
combătută cu unul din produsele: Dithane M45 - 0,2%, 
Antracol 70 WP - 0,2%, Previcur - 0,15%, Ridonil Gold - 
0,3% etc. În cazul apariției putregaiurilor se face tratament 

cu una din substanțele. Rovral 500 SC 
- 0,1%, Teldor 500 SC, Signum - 0,05%. 

Dăunătorii cei mai importanți ai 
legumelor sunt: gândacul de Colorado, 
păduchii de frunze, păianjenul roșu 
comun, musculița albă, buha verzei, 
omizile defoliatoare etc. Combaterea 
acestora se face cu unul din insecti-
cidele: Decis 50 EW - 0,02%, Actara 25 
WG 0,02%, Confidor Energy - 0,15% etc.

La pomii fructiferi, lucrările cele 
mai importante care se execută în lunile 
mai-iunie se referă la tratamentele îm-
potriva bolilor și dăunătorilor. Astfel, 

la sămânțoase (măr, păr, gutui) se execută tratamentele 
II și III pentru comba-terea rapănului și făinării. Dintre 
substanțele cele mai eficiente amintim: Chorus - 0,02% și 
Score - 0,02%. Avantajul celui din urmă este că are efect 
și asupra moniliozelor (putregaiurilor). De altfel, ambele 
sunt produse sistemice. Cea mai eficiență combinație ni s-a 
părut a fi următoarea: Score 0,02% + Dithane M 45 - 0,2% 
+ Calypso 480 SC 0,02%. Această combinație a controlat 
toate bolile foliare la pomii fructiferi, dar și dăunătorii.

Dintre dăunătorii caracteristici acestei perioade 
amintim: păduchii de frunze, omizile, viermele fructelor. 
Ca și substanțe de combatere recomandăm: Calypso 480 
SC 0,02%, Decis Mega 50 EW 0,015%, Karate Zeon - 
0,015% etc.

Una dintre lucrările foarte importante care începe la 
sfârșitul lunii iunie este recoltatul orzului, urmat de cel al 
grâului. 

Gărgărița (adult) de mazăre
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Rețete de bucătărie

Pagină realizată de: Cornelia Varga

Găluștele de aur fac parte din categoria dulciurilor 
de patiserie, fiind preparate cu  drojdie. Cantitatea nu este 
foarte mare, dar aceasta poate fi dublată dacă sunt mai 
multe persoane la masă. De preferință se consumă în stare 
călduță. La cât este de gustoasă însă, de obicei nu ajunge 
să se răcească.

În  120 ml lapte călduț se adaugă 3 g de sare, o 
linguriță zahăr și 20 g drojdie. Se lasă la dospit. Dacă 
lucrăm cu drojdie uscată, atunci aceasta se amestecă în 
făină. După 30 de minute, maiaua se toarnă peste 250 g 
făină 000. Se adaugă 25 g zahăr, 25 g unt topit, 1 ou și 
coajă de lămâie. Se frământă până nu se mai lipește de 
mână. Se lasă la crescut cam jumătate de oră la loc călduț.

 Se unge cu unt și se tapetează cu făină o cratiță de 1 ,5  
litri sau o formă de tort. Aluatul se întinde pe planșetă cam 
de două degete. Cu un pahar se rup forme – de fapt găluște 

Găluște de aur

Sufleu de griș cu lapte
Este o budincă foarte simplă și delicioasă. Poate fi 

pregătită chiar și de un copil, posibilitatea de a greși fiind 
redusă. 

Se pornește cuptorul la 200 grade Celsius. O tavă 
dreptunghiulară se unge cu unt sau margarină, se tapetează 
cu făină și se pune deoparte. 

Se separă 4 ouă. Albușele se bat spumă, se adaugă  4 
linguri de zahăr, pe rând cele 4 gălbenușe, apoi  8 linguri de  
griș. Compoziția se toarnă în tava  pregătită, se coace până 
deasupra devine aurie și scobitoarea cu care se încearcă 
iese curată. Se scoate din cuptor și deasupra se toarnă  1 l 
de lapte îndulcit după gust și aromatizat cu zahăr vanilat 
(sau cu vanilie). Aluatul copt va absorbi complet laptele. 
Deasupra  se unge cu gem aromat (zmeură, căpșuni etc.). 
Se taie în bucăți dreptunghiulare. 

Rețeta tortului provine de la o rudă îndepărtată 
(prenumele Cornelia fiind doar o coincidență), tortul fiind 
pregătit de această doamnă cu ocazia absolvirii Școlii 
de Menaj din Arad. La absolvirea acestei renumite școli, 
elevele  prezentau drept lucrare de diplomă un preparat 
elaborat după rețetă proprie.  Evenimentul a avut loc acum 
aproximativ 70 de ani. 

Blatul: din 6 ouă, 150 grame zahăr tos, 100 grame 
făină se coace un pișcot simplu în tava dreptunghiulară. 
După coacere se rulează imediat cu gem de caise, se lasă 
la răcit și se taie în felii de cca. 2 cm  grosime.

Jumătate din feliile rezultate se așează una lângă 
alta într-o cratiță de 3 litri, așa încât să formeze un blat de 
tort. Se însiropează  cu jumătate din  următorul

SIROP: zeama de la 1-2 portocale, zahăr după gust 
și puțină  zeamă de lămâie .

Deasupra primului blat se toarnă jumătate din 
cremă. Crema se poate pregăti în două variante:

Varianta I: 4 gălbenușe, 160 grame zahăr, 400 
grame smântână dulce (Dorna), coaja galbenă de la o 
portocală. Compoziția se fierbe pe aburi, având grijă să nu 
se taie. În momentul în care crema acoperă dosul lingurii 
de lemn, se ia de pe foc. Se lasă la răcit și se adaugă 6 foi 
de gelatină dizolvate în apă. La urmă, în crema rece se 
adaugă 300 grame frișcă bătută.

Varianta 2: Se freacă 4 gălbenușe cu 160 grame 
zahăr, coaja de la o portocală, un praf de budincă de vanilie 
și jumătate de litru de lapte. Se fierbe în bain marie, fiindcă 
altminteri se arde ușor.

Deasupra cremei se mai formează un blat din feliile 
de ruladă rămase. Se va avea grijă de la început să se 
împartă rulada egal, pentru a se putea forma și al doilea 
blat. Se dă la frigider pentru câteva ore, apoi se răstoarnă 
pe un platou de tort și se îmbracă fie cu crema rămasă 
(varianta 1) fie cu frișcă bătută cu zahăr vanilat. 

Dacă se pregătește crema nr. 1 va fi o cantitate 
suficientă pentru a îmbrăca tortul. La varianta 2 va mai fi 
nevoie de frișcă bătută  pentru a se îmbrăca tortul.
În ambele variante se ornează deasupra cu felii de portocale.

– neregulate. Acestea se ung cu ulei călduț, se tăvălesc prin 
nucă măcinată amestecată cu zahăr (110 grame nucă și 90 
grame zahăr) și se așează în formă una peste alta. Se pune 
forma în cuptor și se pornește cuptorul la 170 grade (deci 
la un foc destul de mic). Cât timp se încălzește cuptorul, 
prăjitura va mai crește, devenind pufoasă. Când deasupra 
s-a rumenit, se face proba cu scobitoarea și dacă aluatul nu 
se mai lipește, înseamnă că prăjitura e gata. Se răstoarnă pe 
o planșetă sau tavă, nu e nicio problemă dacă „găluștele“ 
se desprind una de alta. Se pot consuma ca atare, cu sos de 
vanilie sau gem încălzit.

Tort Cornelia (de portocale)
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TALON

pentru mica publicitate
- se completează cu litere de tipar -

Nume....................................................................
Prenume...............................................................
Adresă..................................................................
Telefon..................................................................
Categoria anunțului (vânzări, cumpărări, 
închirieri, aniversări, comemorări, decese):
Textul anunțului:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Pentru publicarea anunțului în revista 
„Cenăzeanul“, talonul se depune în cutia special 
instalată la Primăria Cenad, în orice zi din lunile 
impare și până cel târziu în data de 20 ale lunii în 
lunile pare. Se acceptă și fotografii. Revista apare 
de șase ori pe an, în primele zile ale lunilor impare 
(ianuarie, martie, mai, iulie, septembrie, noiem-
brie. 

Anunțurile vor apărea și pe site-ul oficial al 
comunei Cenad, www.cenad.ro, în cadrul forma-
tului digital al revistei.

veseli si primitori. Aici, puteţi mânca carne de miel sau 
de capră la proţap, o porţie fiind cca 400-500 grame, sau 
puteţi cumpăra miere produsă în gospodăriile ţăranilor.

  Insula este acoperită cu păduri dese de pini ce se 
întind uneori până la ţărmuri, brazi, stejari şi platani, iar 
de-a lungul litoralului cresc măslini. De fapt, pădurile ocupă 
aproape toată suprafaţa insulei. Litoralul este stâncos înspre 
est şi vest şi nisipos înspre nord şi sud, lucru care face ca 
turistul să nu se plictisească niciodată de varietatea de plaje 
pe care o poate alege. Şi pentru că nu este o insulă foarte 
mare, cu uşurinţă poţi face cu maşina turul ei, astfel încât în 
aceeaşi zi să vezi răsăritul soarelui din mare şi să te bucuri 
şi de apusul lui în partea opusă a insulei. E un sentiment 
minunat, credeţi-mă.

  Capitala insulei este Limenas sau Thassos. Încă 
din antichitate, Limenas a fost cel mai important oraş al 
insulei. Limenas este centrul administrativ şi comercial al 
insulei Thassos. Aici sunt foarte multe hoteluri, restaurante, 
magazine, bănci, oficii poştale. Turistul poate alege însă şi 
alte oraşe ca Limenaria, Potamia, Panagia sau Potos.

Înainte de a ajunge pe insulă, traversarea se face 
cu feribotul, de preferinţă din Kavala, un oraş de coastă, 
construit în trepte, pe coline, cu un amestec de clădiri vechi 
şi moderne, despărţite de străduţe înguste şi în pantă, aşa 
cum tebuie să te obişnuieşti că vei vedea aproape peste tot 
în Grecia. Se spune că primul popas al Apostolului Pavel 
in Europa a fost în Kavala. Traversarea cu feribotul nu este 
una foarte lungă, de aproximativ 30-40 minute şi în tot 
acest timp ne-am bucurat de compania pescăruşilor care ne 
însoțeau permanent şi cărora, cu puţin curaj, le puteam da de 
mâncare direct din mână sau care ne încântau cu acrobațiile 
lor aeriene când plonjau după bucăţelele de pâine aruncate 
deasupra valurilor.

Am tot vorbit despre Thassos şi sper că că v-am făcut 
curioşi, dar nu am spus nimic despre drumul pănă acolo. Eu 
am ales să merg cu maşina, pentru că distanţa nu este foarte 
mare, un pic peste 1000 km şi, în plus, de asta te bucuri de 
o mai mare libertate pe traseu. Am ales drumul prin Serbia, 
ieşind din România prin vama Jimbolia, apoi urmând 
drumul prin Zrejnanin spre Belgrad şi de aici spre Niš. De 
aici, ne-am îndreptat spre Leskovac şi mai apoi am traversat 
Macedonia până în Grecia. În Macedonia e foarte simplu, 
chiar nu ai cum să te rătăceşti, deşi unele aparate GPS nu au 
hărţile acestei ţări, pentru că cei mai puţin de 200 km care îţi 
sunt necesari de parcurs pentru traversare se fac numai pe 
autostradă. Este recomandat să vă faceţi plinul cu carburant 
la ieşirea din Macedonia, pentru că motorina sau benzina sunt 
mai ieftine decât în Grecia. Odată intraţi în Grecia, am urmat 
autostrada A2 spre Salonic sau Thessaloniki, pe care l-am 
ocolit pe centură, continuându-ne drumul spre nord-est spre 
Kavala de unde am luat feribotul pentru traversarea Mării 
Egee. Drumul, în special de la Niš încolo, are şi el farmecul 
lui, peisajele muntoase care se traversează fiind deosebit de 
plăcute şi care fac ca timpul să treacă mai repede (în special 
pentru pasageri).

 
Amalgam

Un alt drum pe care acum se poate ajunge foarte uşor 
şi cred că mai rapid, deşi poate un pic mai lung, este ieşind 
din ţară prin vama Cenad şi de la Makó, direct pe autostradă, 
spre Roszke, apoi prin Novi Sad spre Belgrad. Avantajul este 
că mergi numai pe autostradă şi eşti mai rapid.

În numărul viitor o să povestesc despre experienţa de 
turist pe plajele din Thassos şi despre bunătăţile culinare care 
nu trebuie deloc ratate în Grecia, dar poate, un pic şi despre 
Muntele Olimp, leagănul zeilor din mitologia greacă şi care 
nu cred că ar trebuie să fie neglijat de niciun turist.

(Urmare din pag. 16)



Fiind unul dintre românii care are această „patimă” 
a călătoriilor, dar şi printre norocoşii sau „privilegiaţii” 
care au avut ocazia să „bată” Europa şi nu numai, m-am 
gândit că ar fi interesant pentru cititori să le deschid puţin 
„apetitul” pentru a vedea şi alte locuri. Departe de mine 
gândul să fac o pledoarie doar pentru ţări străine, când 
România are atâtea locuri absolut minunate care trebuie 
văzute măcar o dată în viaţă de către fiecare român. Ideea 
acestui „serial de călătorie” a venit, bineînţeles, de la 
precedentele articole publicate în „Cenăzeanul” şi pe care 
sper că sunt demn să le urmez. 

Totuşi, pentru că, aşa cum am spus, am avut ocazia 
să cam bat Europa în lung şi lat, am tot stat să mă gândesc 
cu ce să încep? Cu o vacanţă, cu un tur, cu un loc mai puţin 
cunoscut turistului român? Atunci, fiica mea, Roxana, 
mi-a oferit răspunsul: alege pentru prima dată locul unde 
ne-am simţit cel mai bine. Şi am ales! Coincidenţa a făcut 
ca acestă destinaţie de vacanţă să fie nu numai una din 
preferatele mele, ci şi a altor români şi cred că şi a unor 
cenăzeni. Dacă nu a fost, sper să vă trezesc interesul şi vă 
promit că nu veţi regreta, mai ales că şi preţul este unul 
accesibil şi nici distanţa nu este una foarte mare. Deci...
Grecia!

   Mi-am petrecut două vacanţe de vară în această 
minunată ţară balcanică şi cu siguranţă nu vor fi ultimele. 
Pentru început am ales insula Thassos numită şi „insula 
verde” sau „insula de smarald” a Greciei. Asta, nu pentru 
că este cea mai nordică insulă dintre cele aproape 3.000 de 
insule câte aparţin Greciei, ci pentru că aceea combinaţie 
de munte şi mare este absolut fascinată. Cu o suprafaţă 
de aproape 300 kmp şi un drum care o înconjoară, nu mai 
mare de 100 km, putem spune că Thassos nu impresionează 
prin mărimea sa, dar multitudinea de plaje, golfuri şi 
combinaţia de munte şi mare lasă cu răsuflarea tăiată şi 
cel mai exigent turist. Conform mitologiei Greciei antice, 
prima persoană care ar fi păşit pe insulă ar fi fost Thassos, 
în căutarea surorii lui, Europa, care fusese răpită de Zeus. 
A fost încântat de climatul blând şi de vegetaţia luxuriantă 
a insulei şi întrucât nu se putea întoarce acasă fără Europa, 
a renunţat şi s-a stabilit aici, pe insula care de atunci îi 
poartă numele.

Jurnale de călătorie (I)   Dar Thassos nu este apreciată doar pentru apa 
turcoaz, limpede şi numai bună de scăldat sau pentru 
plajele sale deosebit de curate, multe dintre ele fiind 
„răsplătite” cu simbolul „blue flag” – steagul albastru, o 
recunoaştere internaţională a curăţeniei şi nepoluării, ci şi 
pentru mierea, măslinele de calitate superioară „throuba”, 
din care se produce un foarte apreciat ulei extravirgin de 
măsline, vinul despre care se spunea că a fost preferatul 
zeilor din Olimp şi chiar regina Cleopatra a Egiptului 
îşi trimitea vasele ca să aducă vin din insulă, sau pentru 
„tsipuro” care este o băutură tare şi aromată, produsă 
de localnici din struguri, absolut naturală, şi care nu se 
găseşte în nicio altă zonă a lumii. Thassos este vestită mai 
ales pentru marmura sa. Marmura produsă în Thassos a 
fost și este apreciată încă din antichitate pentru rezistența 
și culoarea albă, a zăpezii pure. Este singura marmură albă 
din lume, descoperită până la ora actuală. Se zvonește că 
prima extracție de marmură a avut loc în jurul anilor 18.000 
î.H.R., fiind cea mai veche extracție minieră din Europa. 
Proprietățile reflectorizante ale marmurei albe sunt atât de 
unice, încât a inspirat echipa de efecte vizuale a filmului 
„Saga Amurg“. Praful de marmură albă din Thassos a fost 
amestecat cu machiajul aplicat pe chipurile vampirilor, 
cu scopul de a „crea“ efectul spumant atunci când razele 
soarelui le luminează fețele. Tocmai de aceea, orice turist 
pe insula Thassos nu trebuie să rateze o baie în apele ce 
scaldă plaja Makryammos, unde nisipul este înlocuit cu 
pietricele foarte mici de marmură, rotunjite şi chiar pe 
fundul golfului sunt numai pietricele de marmură albă. 
Acest lucru dă o unicitate şi o frumuseţe aparte golfului şi 
culorii apei. 

  Thassos este o insulă muntoasă, cel mai înalt 
vârf având 1.127 m înălţime, dar la care se poate ajunge 
uşor datorită drumurilor forestiere foarte bine întreţinute, 
trecând prin sate tipic greceşti, absolut pitoreşti şi unde ai 
ocazia să mănânci o carne de miel, zice-se „cea mai bună 
din Grecia”. Pentru a gusta din aceste bunătăţi locale, 
am ales satul Theologos, aproape de centrul insulei, un 
sat tipic grecesc, cu străduţe înguste, în pantă, cu oameni 
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