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În acest articol, mă voi 
referi la copiii minori, la drepturile 
acestora, la obligațiile părinților și a 
reprezentanților legali față de copii 
și la protecția minorilor. Copiii 
minori se bucură de o ocrotire 
specială atât din partea legii, cât 
și a autorităților și orice măsură 
privitoare la minori se ia doar în 
interesul superior al minorului. 
La nivelul fiecărei primării există 
un serviciu special care se ocupă 

de interesele și problemele minorilor,  astfel că ori de câte 
ori aveți o nelămurire sau o problemă pe această temă 
este indicat să vă adresați personalului specializat din 
cadrul primăriilor. Ocrotirea minorilor se realizează în 
principal prin părinți, iar în situația în care aceștia nu pot 
ori sunt dezinteresați, ocrotirea minorilor se realizeaza prin 
instituirea tutelei, prin plasament și chiar adopție.

Ocrotirea minorilor se realizează sub supravegherea 
autorităților tutelare din cadrul primăriilor, a direcțiilor 
județene pentru protecția minorilor și a instanțelor 
judecătorești.

Legislația actuală reglementează instituția autorității 
părintești ca fiind totalitatea drepturilor și obligațiilor 
cu privire la persoana și bunurile minorului. Autoritatea 
părintească se exercită până copilul împlinește 18 ani și 
ambii părinți răspund de creșterea copiilor minori, iar 
în caz de neînțelegeri instanțele judecătorești hotărăsc 
în interesul minorului. Părinții au dreptul și datoria de a 
crește copilul, de a se îngriji de sănătatea și dezvoltarea 
sa fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura si 
pregătirea profesională a acestuia. Părinților le este interzis 
să ia împotriva minorului măsuri disciplinare care încalcă 
demnitatea copilului, cum sunt pedepsele fizice sau cele 
ce pot afecta dezvoltarea psihică și emoțională. Părinții au 
obligația de a supraveghea încontinuu minorul.

Locuința copilului este, de regulă, la părinții săi, 
iar dacă aceștia locuiesc separat, locuința minorului se 
stabilește de comun acord, iar în caz de neînțelegere se 
stabilește de către instanța de judecată. Aici este foarte 
important să amintesc că ori de câte ori părinții nu se înțeleg 
asupra locuinței minorului și se ajunge în fața instanței 
de judecată, minorul care a implinit vârsta de 10 ani este 
ascultat obligatoriu de către judecător, ceea ce poate afecta 
emoțional foarte puternic minorul, de aceea este de preferat 
ca părinții să cadă de acord, în interesul minorului.

O problematică specială intevine în cazul divorțului 
părinților când, dacă există copii minori, instanța de 
judecată, notarul sau reprezentantul consiliului local unde 
se desface căsătoria trebuie obligatoriu să reglementeze 
situația juridică a minorului. Față de dispozițiile legale 
anterioare lunii octombrie 2011, când legislația prevedea 
încredințarea minorului unuia dintre părinți și care 
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l Hotărârea nr. 15 din 29.06.2015 privind desemna-
rea reprezentantului Consiliului Local al comunei Cenad 
în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

l Hotărârea nr. 16 din 29.06.2015 privind modi-
ficarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului pu-
blic al comunei Cenad, judeţul Timiş;

l Hotărârea nr. 17 din 27.07.2015 privind alege-
rea reprezentanţilor foştilor proprietari deposedaţi sau 
moştenitorii acestora în Comisia locală de fond funciar şi 
stabilirea componenţei comisiei.

l Hotărârea nr. 18 din 27.07.2015 privind închiri-
erea prin licitaţie publică a  parcelei A369/1/b/2/b, înscrisă 
în CF 7433, proprietatea publică a comunei, în suprafață 
de 45 mp, în vederea amplasării unei tonete pentru 
desfăşurarea activităţii de Schimb valutar.

l Hotărârea nr. 19 din 27.07. 2015 privind adera-
rea comunei CENAD la Asociaţia Comunelor din România

l Hotărârea nr. 20 din 27.07.2015 privind apoba-
rea însuşirii Acordului de cooperare cu A.CO.R Filiala 
Timiş, cu privire la angajarea unei persoane în domeniul 
amenajării teritoriului şi urbanismului
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Legislație

(Continuare în pag. 19)

reglementa drepturi aproape exclusiv părintelui căruia îi 
era încredințat minorul, în legislația actuală nu mai este 
reglementată instituția încredințării minorului, așa cum nu 
este reglementată nici așa cunoscuta custodie din legislația 
altor țări.

În legislația actuală, la desfacerea căsătoriei trebuie 
stabilit de comun acord sau de către instanța de judecata în 
caz de neînțelegeri cine exercită autoritatea părintească cu 
toate drepturile și obligațiile arătate mai sus. Regula este că 
autoritatea părintească se exercită de ambii părinți, astfel că 
ambii părinți au obligația de a asigura creșterea și educerea 
minorului chiar dacă  sunt separați, și tot așa orice hotărâri 
privind minorul se iau de comun acord de ambii părinți, 
instanța de judecată intervenind doar când părinții nu se 
înțeleg

Prin excepție de la regula exercitării în comun a 
autorității părintești, există și situații în care instanța de 
judecată poate dispune ca autoritatea să fie exercitată de un 
singur părinte, și aceasta intervine de regulă când unul din 
părinți nu se mai interesează de soarta minorului și nu își 
exercită dreptul și obligația de a coopera cu celălalt părinte 
în luarea unor decizii privind minorul. În mod excepțional, 
instanța de judecată poate hotărâ ca autoritatea părintească 
să fie exercitată de o altă persoană decât părinții, care poate 
fi o rudă sau o instituție de ocrotire.

Separat de exercitarea autorității părintești la 
desfacerea căsătoriei, părinții de comun acord sau instanța 
de judecată trebuie să stabilească locuința minorului, adică 
la care dintre părinți va locui după divorț, existând și situații 
când locuința minorului este stabilită la bunici sau alte rude 
apropiate, când interesul minorului o cere.

Tot cu ocazia desfacerii căsătoriei trebuie stabilită 
și contribuția fiecărui părinte la creșterea și educarea 
minorului. Astfel, părintele separat de copil trebuie să 
contribuie la creșterea minorului de regulă cu o sumă de 
bani ce se achită părintelui la care a fost stabilită locuința 
minorului. Întreținerea datorată se stabilește în funcție de 
nevoia minorului și de posibilitatea celui care trebuie să o 
plătească, iar codul civil stabilește că pentru  un copil se 
datorează o întreținere de o pătrime din venitul net lunar, 
pentru doi copii de o treime și jumătate pentru trei sau 
mai mulți copii, iar în situația în care persoana obligată 
la întreținere nu realizează venituri, tot este obligat să 
achite cotele arătate mai sus, dar raportat la venitul minim 
pe economia națională. Aici trebuie să specific că plata 
acestei întrețineri nu poate fi condiționată în nici un fel de 
către cel obligat la întreținere și se plătește către celălalt 
părinte. După împlinirea vârstei de 18 ani, întreținerea se 
datorează și se achită direct copilului pe perioada cât acesta 
își continuă studiile, dar nu mai mult de 26 de ani.

Pe de altă parte, părintele separat are dreptul de a 
avea legături personale cu minorul, iar ca și în celelalte 
situații, dacă părinții nu se înțeleg, intervine instanța de 
judecată care va dispune ca părintele separat să poată vizita 
minorul și să îl ia la domiciliul său unul sau două sfârșituri 
de săptămână în fiecare lună, între două săptămâni și o 

lună în perioada vacanței de vară, precum și alternativ în 
sărbătorile de iarnă.

 Tot aici trebuie să dau câteva explicații cu privire la 
călătoria în străinătate cu minorii. Copii pot obține pașaport 
turistic și călători în străinătate doar însoțiți de ambii sau 
de unul dintre părinți ori altă persoană, dar în acest caz 
este necesară o declarație notarială autentificată prin care 
se dă acordul pentru obținerea pașaportului și călătoria în 
străinătate.

 Pentru situațiile în care căsătoria părinților a fost 
desfăcută potrivit codului familiei anterior intrării in vigoare 
a Codului civil de la 1 octombrie 2011, când prin sentința 
de divorț instanța de judecată dispunea încredințarea 
minorului unui părinte, acesta putea obține pașaport 
turistic pentru minor și călători cu acesta în străinătate fără 
acordul celuilalt părinte, cu condiția prezentarii sentinței la 
controlul de trecere a frontierei.

 Pentru sentințele de divorț pronunțate în temeiul 
dispozițiilor Codului civil intrat în vigoare la 1 octombrie 
2011, în situația în care se stabilește autoritatea părintească 
exclusivă a unui părinte, acesta poate să solicite eliberarea 
pașaportului și poate călători în străinătate, fără acordul 
celuilalt părinte. În situația în care însă s-a stabilit 
autoritate părintească comună a ambilor părinți, obținerea 
pașaportului și călătoria în străinătate se poate face doar 
cu acordul ambilor părinți, dar în situația în care părintele 
separat în mod nejustificat refuză să își dea acordul, instanța 
de judecată poate pronunța o hotărâre care să suplinească 
acordul părintelui separat atât pentru obținerea pașaportului, 
cât și pentru călătoria în străinătate. 

 Așa cum am arătat mai sus, în cazul în care părinții 
nu se ocupă de creșterea copiilor, legea reglementează mai 
multe măsuri de ocrotire a minorilor. O primă modalitate de 
protecție a minorilor este tutela, care este reglementată de 
art. 110 Cod civil și se instituie atunci când ambii părinți sunt 
decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor 
părintești, puși sub interdicție judecătorească, dispăruți, 
declarați morți, precum și în cazul încetării adopției. În 
situația în care un minor este lipsit de îngrijirea părintească, 
orice persoană apropiată minorului este obligată să anunțe 
serviciul social din cadrul primăriei de această situație, iar 
în situația în care se impune, se poate lua măsura numirii 
unui tutore. Tutore poate fi numit de regulă o persoană 
din familia extinsă sau orice altă persoană majoră care 
îndeplinește condițiile prevăzute de art. 113 Cod civil, iar 
încuviințarea tutelei se face întotdeauna de către instanța 
de judecată. Chiar și părinții pot desemna un tutore, dacă 
intervine o situație care îi impiedică să se ocupe de ocrotirea 
minorului. În toate cazurile, numirea unui tutore se face 
doar prin acordul expres al acestuia dat în fața instanței 
de judecată. Tutela se va exercita numai în interesul 
minorului, atât în ceea ce privește persoana, cât și bunurile 
acestuia. Astfel, tutorele este obligat să asigure îngrijirea, 
sănătatea, dezvoltarea fizică și mentală, educarea, învățătura 
si pregătirea profesională a minorului, iar până la vârsta de 

Avocat Dan Muntean



Cenăzeanul nr. 4/2015 4

Schon vor Monaten wurde dieser Besuch 
angekündigt, dennoch blieb diese Ankündigung immer 
nur sehr vage. Der Wunsch war da, nur war die Zeit 
knapp. Am 03. August 2015 sollte es so weit sein, wenn 
es die Zeit erlaubt. Es war immer der Faktor – Zeit- der 
für Unsicherheit sorgte. In der letzten Juliwoche kam 
dann die erlösende Nachricht „Ja, die Delegation wird 
Tschanad besuchen“. Am Nachmittag gegen 17:00 Uhr 
wird es so weit sein. 

Und, in der Tat, 
sie kamen pünktlich, 
die  Delegat ion ange-
führt von Hartmut Ko-
schyk ,  Mit tgl ied des 
Bundestages, Beauftragter 
der Bundesregierung für 
Aussiedler und natio-
n a l e  M i n d e r h e i t e n , 
Frau Stefanie Schramm 
Mitarbeiterin des Bun-
desbeauftragten, Siegfried 
Geilhausen, Vizekonsul 
d e r  B u n d e s r e p u b l i k 
in Temesvar,  mit 
Frau Geraldine, 
Peter Dietmar Leber, 

Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Banater 
Schwaben mit Frau Hiltrud, Johann Kerner, 
Vorsitzender des Vereines „Valores“ e. V. mit Frau 
Anneliese, der Bürgermeister von Sanktanna Daniel 
Sorin Tomuta und Josef Lutz Vorsitzender der 

Heimatortsgemeinschaft Sanktanna. Mit dabei war 
auch Maria Nyffenegger aus der Schweiz, seitens des 
„Gerhardswerkes“ / Stuttgard

Zur Begrüßung der Delegation waren der 
Bürgermeister von Tschanad Nicolae Crăciun, der 

römisch katholische Ortspriester Petre Velciov und 
die Vorsitzende der Heimatortsgemeinschaft Tschanad, 
Pauline Huschitt anwesend. Das größte Interesse 
bestand an der Besichtigung des Ahnendenkmals, das 
die HOG Tschanad/Cenad im Jahr 2014 errichtete. 
Schon damals hatte sich Herr Koschyk für dieses 
Projekt sehr engagiert und er wollte unbedingt sehen 
Wie und Was es geworden ist. Das Gleiche interessierte 
auch die anderen Gäste, die größtenteils zum ersten 
Mal Tschanader Boden betraten. Interessant und 
sehenswert fand die Delegation auch die Statue des 
heiligen Gerhard und den „Bucovici“ Obelisk, die sich 
alle vor der römisch-katholischen Kirche befinden.

Beim Betrachten der römisch-katholischen 
Kirche staunten all Jene die diese zum ersten Mal 
sahen. Die Höhe und die Größe der Kirche, ewiger 
Diskussionsstoff zwischen Sanktanna und Tschanad, 
überzeugte auch den letzten Skeptiker. Nicht ohne 
Neid wurde anerkannt, ja die Kirche in Tschanad ist 
größer als die in Sanktanna, obwohl beide sich sehr 
ähneln.

Beim anschließenden Besuch in der Kirche war 
natürlich der Sarkophag des heiligen Gerhard Zentrum 
des Interesses. Dieser dient als Altartisch, „es ist eine 
große Besonderheit und schon fast etwas Einzigartiges 
das ein originaler Sarkophag für diesen Zweck 
Verwendung findet“ meinte Herr Koschyk. 

Interessant war auch der Hinweis von Pfarrer 
Petre Velciov auf die Steinplatte im Boden des 
Altarraumes, die den Eingang zu dem unterirdischen 
Gang verschleißt. Zu diesem Thema wusste auch der 
Bürgermeister Nicolae Crăciun viel zu berichten. Peter 
Dietmar Leber konnte auch etwas dazu sagen. „Da 
müsste man mal gründlich Nachforschen“ meinten 
Herr Koschyk und Herr Geihausen einstimmig.

Der anschließende Rundgang durch die Kirche 
brachte noch viele interessante Details zu Tage, 
Details die schon immer da waren, in der Hektik des 
Alltages übersehen wurden und erst durch die Fragen 
von Fremden einem bewusst werden. Die „kleine“ 

Hochrangiger Besuch 
in Tschanad

Pagina în limba germană
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Maria erregte allgemeines Interesse, wegen der vielen 
Bänder die über dem Arm des Jesuskindes hängen. 
Pauline Huschitt erklärte diese Besonderheit und 
vielleicht hat der Ein oder Andere insgeheim bereut 
das er kein Bändchen dabei hatte. Alle Gäste fanden 
viele Lobensworte für den Sakralbau und legten 

dem Bürgermeister, dem Ortspfarrer und der HOG-
Vorsitzenden nahe sich für den Erhalt dieser Kirche 
einzusetzen, denn obwohl diese auf den ersten Blick 
wunderschön aussieht so ist beim genaueren Hinsehen 
ein gewisser Sanierungsbedarf zu erkennen.

Zur Erinnerung an diesen Besuch verteilte der 
Bürgermeister von Tschanad an jeden Anwesenden 
ein Souvenir „damit ihr uns ja nicht vergisst“ meinte 
er scherzhaft. 

Gerne hätte der Bürgermeister noch das Rathaus 
gezeigt und die anderen Kirchen im Dorf, die Zeit 
aber verflog viel zu schnell und die Delegation eilte 
weiter nach Alexanderhausen.

Beim Abschied versprachen alle gelegentlich 
wieder zu kommen. Insbesondere Herr Koschyk 
will unbedingt den Ort öfter besuchen, da ihm der 
Ahnengedenkstein besonders am Herzen liegt. Eine 
Kurzfassung des Besuches kann unter:

h t t p s : / / w w w. k o s c h y k . d e / i n t e r n a t i o n a l /
b u n d e s b e a u f t r a g t e r - k o s c h y k - b e s u c h t -
wirtschaftsst if tung-banatia-und-die-gemeinden-
grosssanktnikolaus-und-tschanad-ereignisreicher-
tag-des-bundesbeauftragten-im-banat-koschyk-
auch-zu-besuch-im-deutsc-22585.html betrachtet 
werden. 

Nach unserem Wissen ist Herr Koschyk das 
Erste Mitglied des Bundestages das Tschanad einen 
Besuch abstattete. 

An alle Gäste und Organisatoren ergeht ein 
herzliches „Dankschön“ für das große Interesse, 
die geleistete Arbeit, die Gastfreundschaft und die 
herzliche, unkonventionelle Art des Beisammenseins.

Pauline Huschitt

Die Pipatsch blieht noch immer dort,
wo all die Schwowe sin lang fort,
wo all die Heiser stehn heit leer,
die Pipatsch blieht im Blütemeer.
Die Pipatsch hat’s net intressert,
dass eener noch’m anre geht,
die Pipatsch wird’s dort immer gewe,
die Pipatsch weeß zu iwerlewe.

Mir misse heit jo Dankscheen sahn,
for des, was se for uns getan,
am Grab, wo keener kommt meh heile,
hat sie a Platz g’fun zum Verweile.

Hat des de Schwob sich mol gedenkt,
dass und a Pipatsch so vill schenkt,
die Ahnegräwer sie heit ziert
un ach die Hoffnung nie verliert?

Weil jedes Johr kommt se uff’s Nei,
uff jedem Grab is se debei,
Die Schwowegräwer sin gepflegt,
de Wind iwwer die Pipatsch weht.

Die Pipatsch losst sich net vertreiwe,
sie g’heert dorthin un well dort bleiwe, 
sie blieht am Grab un well uns sage,
ich sin do for eire Ahne.

Ich bereit mich aus, ich blieh so rot,
un ich bleib do, ich geh net fort,
ich werd mich jedes Johr vermehre,
halt eire Gräber gern in Ehre.

Die Pipatsch 
im Herrgott seim Garten

Gedicht von Anneliese Zagolla 
(Schwowekind)

Pagina în limba germană
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Excursia a fost ocazionată de lucrările de 
construcţie a bisericii parohiale din Cenad, începute la 
data de 4 aprilie 1868 şi care au fost finalizate în luna 
decembrie a anului 1869.

Noua biserică aflată în curs de edificare este cu 
mult mai mare decât cea veche, pe care o înlocuieşte; 
este construită în stil neogotic, folosind elemente din ve-
chea bisericuţă demolată; cu ocazia vizitei mele încă nu 
era finalizată.

Proiectanţii nu au acordat importanţă orientării bi-
sericii spre răsărit, astfel că axa bisericii corespunde sen-
sului de orientare a pieţei centrale din Cenad, adică nord-
sud. Intrarea, respectiv faţada principală, este orientată 
spre miazăzi, iar altarul se orientează spre miazănoapte, 
de aici rezultând faptul că s-a utilizat doar într-o mică 
măsură zidul de fundaţie al vechii biserici (care fusese 
orientată conform canoanelor bisericeşti, spre răsărit).

Am sosit la Cenad la sfârşitul lunii iulie a anului 
1868, când vechea biserică era deja demolată, iar cea 
nouă avea zidurile ridicate la o înălţime considerabilă.

Săpăturile arheoleogice erau deja finalizate, astfel 
că  cercetările mele s-au bazat doar pe baptisteriul încă 
existent, câteva obiecte găsite cu ocazia săpăturilor pre-
cum şi pe procesul-verbal întocmit cu mare acurateţe de 
preotul paroh din Cenad, Killer Frigyes.

Mai jos voi reda conţinutul procesului verbal, nu 
înainte de a reproduce releveul bisericuţei vechi şi a al-
tarului noii biserici (care se întrepătunde cu aceasta, vezi 
fig. nr. 1). Desenul îi aparţine domnului arhitect Brandeisz, 
cu mici modificări ocazionate atât de baptisteriul încă 
existent, cât şi de măsurătorile efectuate de subsemnatul.

PROCES VERBAL

Întocmit în anul 1868 cu ocazia demolării vechii 
biserici romano-catolice şi construirii noii biserici, cu-

Excursie arheologică 
la Cenad* (I)

Imre Henszlmann prinzând vestigiile găsite ca urmare a săpăturilor.
La data de 4 aprilie 1868 s-a procedat la măsurătorile 

terestre privind terenul pe care urmează să se ridice noua 
biserică în memoria Sf. Gellert (Gerhard), pe cheltuiala 
Excelenţei Sale Bonnaz Sandor, episcop de Cenad.

La data de  6 aprilie 1868 s-au început lucrările de 
săpături pentru fundaţie.

La data de 16 s-a demolat zidul pe care se afla in-
trarea principală.

La data de 21 s-a demolat zidul principal din 
dreapta părţii de răsărit.

La data de 22 s-a demolat zidul altarului.
La data de 23 s-a demolat zidul principal din stân-

ga părţii de răsărit.
Sacristia nu s-a demolat, ci serveşte ca depozit 

pentru materialele ce urmează a fi puse în operă.
La demolarea zidurilor s-a constatat că acestea au 

fost ridicate din rămăşiţe cioplite, rezultate din două bi-
serici construite în stil roman, una provenind dintr-o eră 
intermediară, una în stil gotic, precum şi din cărămidă 
arsă romană şi piatră fasonată.

A. În data de 24, în partea stângă dinspre sud a 
turlei bisericii s-a găsit un puţ  care avea lăţimea de 4 
picioare, iar adâncimea de 3 stânjeni şi 1 ţol. S-au găsit 
de asemenea resturi de material lemnos de esenţă stejar, 
cu care au fost proptiţi pereţii puţului.

B.  La o distanţă de 1 stânjen şi  4 ţoli de puţ în 
direcţia nord, la o adâncime de 3 picioare s-a găsit un 
schelet uman întreg care cu siguranţă s-a aflat într-un sic-
riu, deoarece pământul din jur a îmbrăcat forma sicriului, 
materialul acestuia  însă  nu mai există.

C.  În imediata vecinătate s-a găsit un alt puţ, care 
are dimensiunile celui de la punctul  A., însă fără ca pereţii 
acestuia să fi fost căptuşiţi cu lemn sau piatră. Lângă puţ, la 
o adâncime de 2 picioare s-au găsit un ulcior şi un pahar din 
ceramică albă, probabil de provenienţă romană. Înălţimea 
ulciorului este de 1 picior, iar a paharului de 5 ţoli.

D.  La o distanţă de 2 stânjeni şi 4 ţoli se găseşte un 
al treilea puţ, care are dimeniunile egale cu cel menţionat 
mai înainte.

E.  De aici spre nord, la o distanţă de 3 stânjeni şi 5 
picioare, la o adâncime de 1 stânjen s-a găsit o construcţie 
boltită, care seamănă cu un cuptor, fiind plin cu cenuşă. 
Pe fundul  cuptorului s-a găsit o cărămidă romană arsă 
cu dimeniunile de 1,5/1/1,5 picioare precum şi un os de 
găină.

F.  În partea noii construcţii care atinge clădirea 
sacristiei s-au găsit o cupă de cupru, o scăriţă pentru  
încălecat şi accesorii de metal aparţinând căruţelor, toate 
de origine maghiară.

* Originalul în limba maghiară, cu titlul „Archaeologiai kirán-
dulás Csanádra“ a apărut în vol. VIII al cărții „Archaeologiai közlemé-
nyek a hazai müemlékek ismeretének elómozditására“ („Publicații 
arheologice“), sub egida Academiei Maghiare de Științe, în anul 1871

Versiunea în limba română: Cornelia Varga
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Chestiunea prezenței unor „călugări greci“ în 
cetatea Morisena, în primele decenii ale secolului al XI-
lea este legată de procesul de sedentarizare și creștinare a 
diferitelor popoare migratoare care s-au așezat în Banat, 
până la anul 1000 (inclusiv slavi și maghiari), dar și de 
cristalizarea unor formațiuni statale medievale mai mari – 
regatul Ungariei – sau mai mici – formațiunea statală a lui 
Ahtum, cu centrul la Morisena.

După ce regele Ștefan al Ungariei, primul monarh 
creștin al acestui popor, a optat pentru botezul creștin 
în formă latină, și nu pentru cel în formă grecească-
bizantină, în ciuda contactelor sale diplomatice intense cu 
Imperiul Bizantin, la granițele tânărului său regat, Ahtum, 
conducătorul unei formațiuni statale mai mult sau mai 
puțin independente, aflată în arealul Banatului actual, cu 
centrul la conflența Mureșului cu Tisa, optează și el pentru 
creștinare, însă în ritul greco-bizantin2. Convertirea celor 
doi are loc într-o perioadă în care Biserica Creștină era una, 
nedespărțită, dar care cunoștea deja, și pe aceste meleaguri, 
două rituri în plină dezvoltare: ritul latin (roman) sau 
apusean și ritul grecesc (bizantin) sau răsăritean. Ierarhiile 
ambelor rituri erau în comuniune3, depunând eforturi de a 
evangheliza fiecare popoarele europene, la rândul lor, în 
plină cristalizare și formare.

Ahtum s-a botezat la Vidin și nu la Morisena, el 
stând sub o puternică influență bulgaro-bizantină, însăși 
orașul Vidin aflându-se în stăpânirea Bizanțului4. Cu 
această ocazie, Ahtum aduce, la întoarcerea sa de la Vidin, 
un grup de călugări – se spune – greci5 – a căror apartenență 
lingvistică și etnică nu mai poate fi azi cunoscută în mod 
cert, dar al căror rit grec este însă indubitabil. Biserica 
ridicată de Ahtum la Morisena, împreună cu mănăstirea 
călugărilor greci, purta hramul Sf. Ioan Botezătorul6.

La curtea lui Ahtum trăia și Cenad, fiul lui Doboka, 
după unele surse o rudă a sa, care exercita în special 
atribuții militare în serviciul conducătorului său. Cenad 
a fost unul dintre membrii familiei, respectiv curții lui 
Ahtum, care s-a botezat împreună cu seniorul său la Vidin, 
tot în rit grecesc7.

Pe fondul înrăutățirii relațiilor dintre Ștefan al 
Ungariei și Ahtum, pe de o parte, dar și între Cenad și Ahtum 
pe de altă parte, Cenad își pune sabia în serviciul regelui 
maghiar și, cu sprijinul militar al acestuia, reușește să 
cucerească Morisena. Evenimentele descrise se desfășoară 
sigur undeva înainte de 1030, istoricii propunând însă o 
serie de date diferite: 1003-1004, 1008, 1018 sau chiar 
1027- 10288.

Cenad a intrat în teritoriile lui Ahtum dinspre 
Zewreg (azi Szőregh, lângă Szeged), Canysa și Kökényér. 
Ajungând la colina numită ulterior Oroszlámos (azi în 
raza localității Banatsko Aranđelovo (Serbia), învecinată 
cu localitatea Majdan (Serbia), aproape de Beba Veche), 
înaintea bătăliei cu Ahtum, lui Cenad i-ar fi apărut în 

Prezența călugărilor greci la Cenad în sec. al XI-lea și transferarea 
lor la Oroszlámos/ Banatsko Aranđelovo. O pseudo-dispută 1 (I)

vis, după rugăciuni fierbinți, Sf. Gheorghe (sfânt militar, 
foarte cinstit în ambele rituri, grec și latin) sub chipul unui 
leu înfricoșător, promițându-i victoria. Lupta dintre cei 
doi pare să se fi dat undeva în preajma actualei localități 
Tomnatic. Ahtum a fost învins, iar teritoriul stăpânit de el 
a devenit parte a regatului regelui Ștefan, închinat fiind 
acestuia de către Cenad. 

Deși locul bătăliei se afla la o oarecare distanță de 
Morisena, izvoarele istorice spun că trupurile oștenilor, 
ce au căzut în încleștarea dintre Ahtum și Cenad, au fost 
îngropate în cimitirul din curtea bisericii de rit grecesc, Sf. 
Ioan Botezătorul din Morisena, fiind conduși pe ultimul 
drum de călugări și de superiorul mănăstirii9.

Conform legământului făcut, victoriosul Cenad 
construiește după bătălie, la Oroszlámos, o mănăstire de rit 
grecesc - Oroszlánmonostora - care urma să devină preț de 
mai multe generații gropnița (locul de îngropăciune) sa și 
a familiei sale10. Încă înainte de construire, respectiv după 
bătălie, Cenad îl conduce pe egumenul mănăstirii grecești 
din Morisena la colina de la Oroszlámos, pe care acesta din 
urmă o binecuvântează și îi dă numele: Oroszlámos – locul 
leului [traducere aproximativă, n.a.]. Aici sunt transferați, 
de către același Cenad, călugării greci din Morisena, însă 
aceasta abia după sosirea primului episcop latin, Gerhard11. 

1 Claudiu Sergiu Călin, arhivist diecezan în cadrul Arhivei 
Diecezane, Episcopia-Romano-Catolică de Timișoara, doctorand, ar-
chivum_dioecesanum_tm@yahoo.de.

2 Remus Feraru, Die Geschichte der Kirchen im Banat. Die 
Geschichte des Christentums in Banat vom 2. Jahrhundert bis 1526, 
în „Die Geschichte der Christlichen Kirchen aufarbeiten“, Projekt 
Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen in 
Rumänien, Editor: Dieter  Brandes, Edit. Accent, Cluj-Napoca / EVA / 
Leipzig, 200, p. 168-169.

3 Koloman Juhász, Die Stifte der Tschanader Diözese im Mit-
telalter, Münster in Westfalen, Aschendorfsche Verlagsbuchhandlung, 
1927, p. 62.

4 Martin Roos, Erbe und Auftrag. Die alte Diözese Csanád, Im 
Selbstverlag der drei Bistümer Szeged-Csanád, Groß-Betschkerek, Te-
meswar, Vol. I, 1, Partea 1., p. 27.

5 Szentkláray Jenő, A Csanád-Egyházmegyei Plébániák Tör-
ténete, vol. I, Temesvár, Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, 1898, 
p. 666-667.

6 Schematismus Cleri Dioecesis Csanádiensis pro Anno 
Domini Jubilari MDCCCC, Temesvárini, Typis Typographiae Csaná-
diensis, 1900, p. 13-14; I.D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente 
– Vita Sancti Gerardi, Nr. 4, Cap. 10, p. 28.

7 Szentkláray Jenő, op.cit., p.663.
8 Martin Roos, op.cit., p. 38.
9 Schematismus... MDCCCC, p. 14.
10 Remus Feraru, op.cit., p. 169.
11 Coloman Juhász, Gerhard der Heilige. Bischof von Marosch-

burg, în „Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-
ordens und seiner Zweige“, München, 1930, p. 9-10.

Claudiu Călin
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Ceva parcă se estompează. Ca o ceaţă uşoară, care se 
aşează pe lucruri, diminuându-le consistenţa şi strălucirea. E 
ca şi cum aş merge prin camerele unei case cu ochii închişi, 
păşind încet, de teamă să nu mă lovesc de mobilierul acelor 
încăperi impersonale. La un moment dat, totul începe să 
devină o deplasare în cerc, dându-mi impresia că mă întorc, 
de fiecare dată, în locul de unde am plecat. Poate este o 
simplă senzaţie, nu ştiu...

Realitatea este că nu poţi să priveşti totul din 
afară, ca şi când n-ai fi implicat. Ca un martor neutru, 
care consemnează sec ceea ce pelicula memoriei scoate 
la suprafaţă, din când în când, din magma întâmplărilor 
de altădată. Sau a celor mai recente. Distanţa, paradoxal, 
denaturează contururile, le împinge într-o ecuaţie 
incomprehensibilă. Ajungi să nu mai ştii ce e adevărat 
şi ce nu, deşi această ambiguitate îţi poate oferi, uneori, 
deliciul plutirii în gol, într-un gol care nu mai rezonează şi, 
prin aceasta, îţi linişteşte micile obsesii ale supravieţuirii. 
Îţi spui, atunci, că lucrurile nu mai au aceeaşi importanţă 
ca în urmă cu douăzeci-treizeci de ani, când impulsul de 
a reclădi trecutul în parametri inteligibili se mai justifica 
într-un fel. Acum, liniile de demarcaţie sunt clare şi ele îţi 
arată cât de mult s-au schimbat criteriile după care judecai 
oamenii şi chiar pe tine însuţi.

De pildă, pozele din copilărie. Au un aer nostalgic, 
sau poate că aşa ţi se pare acum, când depărtarea în timp a 
aşezat între tine şi ele o melancolie nedefinită, o vetusteţe 
pe care o consideri un apanaj al vârstei. Am mai vorbit 
despre acele fotografii. Inocenţa lor îmi transmite, însă, o 
siguranţă neviciată de trecerea anilor, siguranţa că bucuriile 
efemere mai pot fi posibile, că întoarcerea la ele este dictată 
doar de implacabila lege a sufletului. Da, acele fotografii 
transmiteau un sentiment de siguranţă. Era bine lângă 
fiinţele care zâmbeau timid de acolo sau se încruntau fără 
să ştie ce le aşteaptă în secunda următoare, după ce se 
desprindeau de mirajul acelei clipe unice, imortalizate în 
cartonul îngălbenit de timp.

Sunt imagini ce revin cu intermitenţe, la anumite 
intervale, şi-mi tulbură apatia care a devenit regula generală 
a acestor ani. Ca şi cum, brusc, în întunericul compact al 
unei nopţi de vară, ar izbucni un fascicul orbitor, o dâră 
proeminentă de lumină care sfâşie obscuritatea din jur şi 
reîntronează primatul auster al unei bucurii reţinute, de 
scurtă durată. Şi mă asaltează şi alte imagini, care îmi 
aduc aminte de lucruri pe care le credeam uitate şi care, 
cu o forţă nebănuită, îşi cer dreptul la existenţă. Curtea 
casei noastre din Cenad, cu părul pădureţ care-şi arunca 
umbra coroanei bogate până departe, formând un cerc de 
răcoare şi linişte. Însăşi casa noastră, micuţă şi cu pereţii 
de pământ, cu ferestre de asemenea mici, prin care, în 
zilele de iarnă, priveam fascinaţi şi invidioşi fulgii uriaşi 
ce năvăleau dintr-un cer îndepărtat în lumea noastră fără 

prea multă strălucire. Aşa spun acum, când surdina zecilor 
de ani trecuţi a aşezat o barieră de impersonalitate între 
mine şi modestia unei vieţi intrate în inevitabilul ei con 
de uitare. Dar, aşa mică şi lipsită de strălucire cum părea, 
casa noastră de atunci, dintr-un Cenad hieratic şi fabulos, 
era, pentru mine, ceva miraculos, un tărâm cu un farmec 
pe care nu-l putea risipi nimic, nici măcar impresia aceea 
de ceva neînsemnat ce mai persista uneori în mintea şi în 
imaginaţia mea, dornice de spaţii impunătoare şi întâmplări 
speciale. Există, desigur, pentru fiecare copil un loc anume, 
nu neapărat neobişnuit prin dimensiuni sau legende create 
în legătură cu el, dar care emană o ciudată reverie, o forţă 
constantă de atracţie şi fascinaţie peste ani, făcându-l să se 
ridice din amintire asemenea unei insule fremătătoare, care 
domină peisajul dezolant din jur, salvându-l de marasmul 
uitării şi de ruina indiferenţei. Ne desprindem mereu de 
acel loc, dintr-un sentiment de jenă neînţeleasă sau împinşi 
de micile seisme ale existenţei, dar mereu revenim la el, cu 
frustrarea şi lăcomia celui alungat de la o masă îmbelşugată 
şi care încearcă să recupereze, din pliurile memoriei, măcar 
o firimitură, care să-i dea iluzia că şi-a potolit, în acest fel, 
foamea. Tata ducându-şi caii în grajd, pe Bubi şi Sura, cu o 
mândrie tăcută, după ce o zi întreagă îi folosise la muncă, 
silindu-i să poarte povara unei căruţe pline, fără grabă, ca 
să nu-i obosească, dar cu o tenacitate doar de el înţeleasă. 
Mama dând de mâncare păsărilor, în curtea cealaltă a casei, 
sau pregătindu-ne prânzul ori cina, când ne adunam toţi în 
jurul mesei şi mâncam uneori în tăcere, alteori ascultând ce 
ne povestea tata, cu glasul lui neutru, vesel sau precipitat, 
după caz

Câteodată mă întreb dacă toate astea mai pot interesa 
pe cineva. Fragmente volatile, pe care nici încăpăţânarea mea 
ocazională de a le reînvia nu mai reuşeşte să le aşeze într-o 
albie cât de cât previzibilă, oricum greu de supravegheat. 
Cei doi cai ai noştri, cu mersul lor imperial, străbătând 
curtea şi ieşind apoi în praful drumului, trăgând căruţa după 
ei cu aceeaşi docilitate demnă, dirijaţi de comenzile scurte, 
aproape şoptite, ale tatei. Ştiu că Bubi şi Sura n-o să se 
mai întoarcă niciodată, aşa cum şi căsuţa aceea micuţă, cu 
părul pădureţ din curte, care ne ţinea umbră vara, a dispărut 
pentru totdeauna. Dar acolo, în curtea destul de largă şi în 
camerele răcoroase şi primitoare, a rămas ceva nedefinit, 
o siluetă tremurătoare care caută parcă o cheie pierdută în 
liniştea după-amiezelor sau în dimineţile exuberante de 
primăvară.

Uneori mi se pare că toate lucrurile acestea mă vor 
urmări mereu, apăsându-mă cu povara lor de o strivitoare 
melancolie. Anii au estompat anumite ecouri, au trimis în 
uitare unele aşchii din trunchiul tot mai fragil al amintirilor, 
dar lumina acelor zile se încăpăţânează să stăruie în sufletul 
meu, ca un musafir neaşteptat care soseşte la anumite 
intervale, răvăşind cu o mână grăbită întâmplări vechi şi 
scoţându-le la suprafaţă. Îmi repet atunci, ca şi altădată, că 
poate nu e totul pierdut şi că trecutul, cu o tenacitate pe care 
nu i-o bănuim, se răzbună în acest fel pe memoria noastră...

Amnezia
(fragmente)

Geo Galetaru
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Satu Nou, văzut 
de Florica Vaida Albu (III)

Începea și Postul Paștilor, începea curățenia de 
primăvară, pe toate gardurile erau preșuri spălate, pături, 
perdele, ca într-o poezie de Topârceanu.

Femeile văruiau prin case, spălau geamuri, cele care 
aveau podele de lemn le vopseau, cele care aveau doar 
pământ bătut în camere (sobe) le muruiau cu un amestec 
de bălegar, pământ galben și apă. La început, acestea aveau 
un ușor iz de grajd, care dispărea cu timpul, dar nu era pic 
de praf. Până la Paște, totul era curat, putea veni preotul să 
sfințească fiecare casă, așa cum se întâmplă și acum.

Din Joia Mare, începeau pregătirile speciale, se coceau 
colacii împletiți și tot felul de foi de plăcinte. Seara, urma 
slujba celor 12 Evanghelii. Mergea aproape toată lumea. În 
Vinerea Mare se roșeau ouăle, dar atunci, demult, cu coji 
de ceapă. Acum, cu tot felul de vopsele. Seara se mergea în 
număr și mai mare la biserică, era Prohodul Domnului. În 
Sâmbăta Mare se fiebea mâncarea, nelipsita supă de găină 
ori gâscă, cu tăiței, friptura de găină, cea de miel, și cine 
se pricepea făcea pască. Seara, îmbrăcați de sărbătoare, 
mergeau cu toții la slujba de Înviere, fiind o mare rușine să 
lipsească cineva, orice lipsă devenea după Paști subiect de 
vorbă (givan) duminica, pe băncile de la uliță ori, seara, pe 
marginea șanțului.

Duminica, era mare veselie. Veneau musafiri (goșci), 
prieteni, se ciocneau ouă, pahare cu vin sau răchie, mâncarea 
dispărea ca prin minune.

Lunea se mergea la cimitir, se dădea de pomană 
pentru sufletul celor morți.

Pe urmă, totul intra pe făgașul normal, copii de 
crescut, givan la poartă cu vecinii.

De se întâmpla ca cineva să-și repare casa ori s-o 
ridice din temelie, totul se făcea cu ajutorul celor apropiați. 
Se adunau la clacă și ajutau maistorii zidari la ridicarea 
casei. Nu o făceau pentru bani, ci se gândeau că poate și 
ei vor avea vreodată nevoie de ajutor. Seara, se întindea de 
către stăpânul casei (gazda) o masă mare, unde toți cei care 
ajutau mâncau, se goleau sticle cu vin, iar pe urmă bărbații 
jucau cărți, filcău sau șaizeci și șase. Noi, copiii, ne uitam cu 
gura căscată cum se trânteau cărțile pe masă.

Ajutam și noi cum puteam, dădeam văiuga și ajutam 
atunci când se frământa lutul (imala) cu pleava pentru lipitură 
(tencuială). Pentru noi era joacă, frământam pământul galben 
cu picioarele. Eram stropiți peste tot și abia puteam seara să 
ne curățăm.

Trecea timpul repede. Pomii aveau rodul pornit, peste 
tot era verde, aproape că te dureau ochii de atâta verde. 
Dimineața era încă răcoare, dar ziua se făcea tot mai mare 
și vara se apropia cu pași iuți. Pe-atunci, pentru mine timpul 
nu însemna prea mult, îl împărțeam între joacă și câte ceva 
de ajutat mama.

Erau zile și-atunci, demult, călduroase, chiar 
caniculare. Numai că, pre vremea, aceea, resimțeam căldura 
ceva mai altfel. Aproape în fiecare săptămână cădea câte-o 

ploaie zdravănă, cu bulbuci, cum se zicea. Se întuneca, 
parcă, tuna (duruia), fulgera (strălucea) și, din când în când, 
mai trăsnea. După aceea ieșea soarele, parcă mai strălucitor, 
și puteai umbla cu picioarele goale prin apa călduță de pe 
uliță și din șanțuri.

Noi, copiii, acolo ne jucam, ne târâiam picioarele prin 
praf. Câte unul dintre noi se mai înțepa cu câte-un cui ruginit 
sau un ciob de sticlă.

Întotdeauna asociez praful de altădată cu un cățeluș pe 
care îl aveam și care, nu știu de ce, avea o deosebită plăcere 
să doarmă în praful de pe drum, la noi la poartă. Pe-atunci 
nu existau prea multe mașinării, ci doar căruțe trase de cai și 
ciligi trase de măgari.

Bilan cel bătrân a adus un tractor rusesc, căruia noi, 
copiii, îi ziceam stalineț, care avea un tăvălug imens. Într-o 
zi, am rămas fără cuvinte, când în urma stalinețului am 
văzut doar blana gălbuie a cățelului meu. Dormea în praf 
și nu a auzit tractorul, care a trecut peste el și l-a făcut una 
cu pământul. Niciodată nu am mai ieșit la uliță când trecea 
acest stalineț. O amintire tristă din viața mea, în Satu Nou. În 
câte-o zi, era așa de cald că nu tremura nicio frunză. Ulițele 
erau goale, rar trecea câte-un om și mai rar vedeai câte-un 
câine leșinat și el de căldură.

De aveai un câine bătrân sau care se dădea la găini, 
scăpai repede de el. Venea șintărul și îl ducea la capătul 
satului și făcea cu câinele numai el știe ce. Iubeam cu toții 
animalele, dar nu eram fanatici, exista o limită precisă în 
comportamentul lor față de oameni și viceversa.

Vocurile, când nu era apă în ele, erau pline de hoare 
(găini, rațe și gâște), dar și de capre. La fiecare casă unde nu 
exista o vacă, existau una-două capre. 

Avea și doda Milinca o capră, Măria, una tare afurisită, 
care-i dădea mult de lucru bietei femei.

Nu putea s-o scoată afară, se dădea înapoi și o trăgea 
și pe doda. Odată, pe când doda Milinca s-a aplecat să-și ia 
papucul pe care l-a scăpat, Măria s-a repezit cu coarnele și din 
spate a trântit-o pe burtă. Noi, copiii, am râs, însă biata dodă nu 
mai știa cu cine să se certe, cu noi ori cu capra cea zăludă. 

Recoltă de porumb la Cenad (colecția Rodica Pitic)
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Multe amintiri din Satu Nou îmi vin în minte. Mai 
greu a fost începutul, dar și acum le pot scrie mai greu. S-au 
adunat atâtea încât mi-e tare greu să le așez pe fiecare la 
locul și timpul lor. De aceea sar de la una la alta, exact ca și 
Măria lui doda Milinca, în lanț.

Verile, acelea de demult, îmi vin mereu în minte. 
Diminețile erau mai animate, oamenii plecau la lucru, 
dădeau drumul la porci, vaci, de mâncare la orătănii.

Peste zi era liniște, parcă prea multă liniște. Pe căldura 
mare, parcă nici copiii nu alergau atâta, stăteau mai mult pe 
la răcoare. De cum se lăsa seara, era deja cu totul altă treabă. 
Veneau vacile și porcii de la izlaz. Femeile așteptau animalele 
în poartă, le mulgeau și le umpleau ieslele cu iarbă, să aibă 
ce mulge și dimineața. Dintr-o dată, totul se anima, liniștea 
era destrămată de țipetele gâștelor ce se întorceau acasă, 
mamele își strigau copiii să intre în curți. Pregăteau cina, 
fumul începea să se ridice prin coșuri. Pe-atunci făceai focul 
și vara, în bucătării amenajate în curte (voreț), pe câte-o plită 
pusă pe două cărămizi ori pe mașinile cu petrol sau chiar în 
casă. Fiecare se descurca cu ceea ce avea.

Noi, copiii, ne jucam apoi până seara târziu, fiecare 
cu gașca lui, în partea lui de joacă, pe unde locuiam. Băieții 
cu mingea pe izlaz ori chiar pe uliță, fetele de-a mâța prinsa, 
baba oarba, gâsculițe la păscut. Răsunau peste tot, și-n 
partea noastră de sat, țipetele și râsetele copiilor și deseori 
plânsetele. Ne jucam, ne mai și băteam, viață frumoasă, 
deși pentru mulți săracă. De două ori pe săptămână, joia și 
sâmbăta, îl așteptam toți cu nerăbdare pe Moș Meilă Frunză, 
care venea pe uliță cu sifon și limonadă.

Avea o căruță făcută anume pentru asta, mașinăria 
de făcut sifon era instalată pe ea, moș Meilă învârtea de o 
roată mare și ne umplea sticlele cu sifon, de obicei de la una 
până la patru de fiecare casă, dar și câteva sticle cu limonadă 
roșie ori galbenă. Când ajungea la colț, suna dintr-un 
clopot și alergam cu toții să ne cumpărăm sifonul și dulcea 
limonadă. Încă nu aflaserăm despre înghețată, mai târziu am 
descoperit-o la doda Vetica, la cofetăria din centru. Și-acum 
ne aducem aminte de înghețata aceea, despre care zicem și-
acuma că era cea mai bună din lume. Pe ulița mea, imediat la 
colț, era un mic magazin mixt, zis și ducheanul lui Ioia. Aolo 
mergeam după ulei, zahăr și ce ne mai trebuia. Noi, copiii, 
puteam sta nerăbdători până se oua găina, luam oul călduț 
și fugeam cu el la duchean să luăm în schimb bomboane de 
gheață, înșirate pe ață, ori caramele (ștolverț). Ni se păreau 
atât de bune, încât parcă și azi le ducem dorul. 

Multe povești și întâmplări le auzeam seara, când se 
făcea răcoare, iar oamenii ieșeau la givan, la poartă. Spuneau 
ce au lucrat în acea zi, dar mai ziceau și câte-o glumă și râsul 
le lumina obrazul înnegrit de soare, vânt și multe alte griji. 

Când era multă apă în voc, vecinii mei își aduceau 
aminte de moș Butuc, care deși stătea în ulicioară, se 
considera a fi și el din Satu Nou. Într-un an, a făcut numai el 
știe ce și și-a cumpărat un car tras de bivoli negri ca smoala. 
Mulți nu au mai văzut asemenea animale, se uitau la moș ca 
la urs când mergea la holdă cu bivolii lui.

Într-o zi călduroasă de vară, au intrat bivolii în voc cu 
tot cu moș și carul lui. Degeaba înjura moșul și dădea-n ei 
cu gorbaciul (biciul). Până nu s-a înserat și nu s-a mai răcorit 

afară, nu au ieșit din apă. I-a vândut după aceea și și-a luat 
un măgar, care nici el nu asculta.

Cum mi-am amintit de măgar, în partea noastră de sat 
existau câțiva oameni care aveau măgari pe care-i înhămau 
la ciligă (trăsurică). Își făceau lucrul cu ei. Aveau măgari 
moș Tâlcă, moș Giuca, moș Bimbu. Acesta din urmă, vecin 
cu noi, o chema pe mama să o ducă cu ciliga, însă ea nu voia 
nici în ruptul capului să urce.

Dar așa cum se întâmplă deseori în viață, faci și ceea 
ce nu ai gândit că vei face, s-a suit și mama în ciligă. Trebuia 
să ajungă la gară și avea mult bagaj. A suit-o moș Bimbu în 
ciligă și a dat bice lui Doina, așa o chema pe măgărița lui. A 
luat-o biata la fugă și a ajuns mama la gară toată zdruncinată 
și transpirată. Nici mulțam nu i-a mai zis lui moș Paia, dar 
nici nu s-a mai apropiat de ciligă, darămite să se mai suie-n 
ea.

Jocurile copilăriei erau aceleași peste tot unde existau 
copii. Unii mai zburdalnici, alții mai liniștiți. Prieteniile se 
legau și-atunci după anumite criterii și afinități. Se adunau 
câțiva băieți buni la dat cu mingea, la aruncat cu praștia 
după golumbi sau în geamuri. De primăvara până toamna 
mergeau la furat, la început cireșe, apoi mere, pere, scorușe 
ori struguri. Câțiva dintre ei se duceau cu Giuca la pescuit cu 
undița sau pe vocuri, cu coșara. Se îmbolnăveau câteodată, 
nu prea erau duși la doctor, ci tratați acasă, de mame și bunici.

La răceli și arșiță mare (temperatură) erau înveliți cu 
foi de varză opărită și unsă cu untură de porc, când avea gâlci 
(amigdalită) erau duși la câte-o babă care se pricepea să tragă 
gâlcile. Tot ele trăgeau și mâini scrântite, puneau prișnițe pe 
stomacurile căzute. Când tușeau rău (tuse măgărească) erau 
duși la covăcie, la gară când trecea locomotiva ce era pe-
atunci pe cărbuni. Aceasta scotea un fum negru și înecăcios, 
care se zicea că face bine. Dacă nu-ți trecea nici atunci, 
potrivit vorbei bătrânești – cui cu cui se scoate – le dădeau 
celor bolnavi lapte de măgăriță.

Se tratau astfel, cu leacuri băbești. Rar mai murea câte 
unul. Doctorii erau aproape inexistenți în viața de la sat. Și 
eu am fost dusă și la fierărie și am fost afumată ca și o bucată 
de clisă (slănină). Am băut și lapte de măgăriță. Oare au 
rămas unele urmări și-acum?

A trecut și vara așa cum se trec toate pe lumea aceasta. 
Și în Satul Nou, ca pretutindeni de-altfel, se arată primele 
semne de toamnă. Frunzele încep să se ofilească, iarba nu 
mai are verdele acela crud. Miroase altfel acum, a fructe 
coapte, a fum, praf și ploaie.

Prin grădini se adună cartofii, zarzavaturile, porumbul. 
Fiecare om își aduce acasă o căruță, două de porumb. Pe 
vremea aceea se aducea cu pănuși (ghije) și abia acasă 
se depănușa și se urca apoi în pod ori cotarcă (deasupra 
cocinelor). Noi, fetele, abia așteptam culesul. Ajutam și noi, 
iar când veneam acasă cu căruța, cocoțați pe porumb, ne 
făceam păpuși. Rupeam pănușile subțiri, le împleteam  în 
două cozi (chici), le înveleam în cârpe și ne jucam cu ele. 
Nici eu și nici alte fete nu aveam păpuși adevărate. Băieții 
făceau din tulpinile de porumb (tulei) viori și scârțâiau din 
ele. Ei își mai făceau și fluiere din lemn de soc sau tulpina 
de la ceapa de sămânță. Fluieram toți și din ghinda pe care o 
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aduceam când mergeam în pădure. Acum sunt alte jocuri și 
jucării. Noi ne mulțumeam cu ceea ce aveam și improvizam.

Seara, vecinii se adunau la clacă la depănușat 
porumbul. Vorbeau despre tot ce se întâmpla în partea 
aceea de sat, de ce recoltă au avut, bună sau rea, după cum 
era anul. Se întuneca și, la lumina lămpii, nu ne lăsam până 
nu terminam. Pe noi, copiii, ne apuca somnul și ne cam 
săturam de depănușat. Atunci, mama ori altcineva spunea 
că atunci când găsim un porumb roșu, putem merge la 
culcare. Câteodată găseam, altădată nici urmă de el.

Când se culegeau strugurii, nu toți aveau teasc să-i 
zdrobească. Îl frământam cu picioarele bine spălate. Eram 
stropiți de mustul dulce, de obicei roșu, și ne primeam 
răsplata, un pahar cu must dulce și aromat.

Din strugurii mari, de masă (țâța caprei) mama 
alegea pe cei mai frumoși și-i lega de grindă, să-i avem 
pentru mai târziu. Eu, cât eram de pofticioasă, i-aș fi 
mâncat pe toți odată, dar căpitanul era cu ochii pe mine. 
Acesta era mama.

Spre sfârșitul lui octombrie se aduna varza și 
ultimele roșii și ardei. Gogonelele se puneau la borcan, 
pentru iarnă. Varza, în ciubărul de lemn, pentru sarmale, 
varză călită sau pentru pomana porcului.

Ilona neni a lui Kresany, vecina mea, întotdeauna 
când punea varză în butoi, mă lua la ea, mă punea să mă 
spăl bine pe picioare și pe urmă mă băga în ciubărul cu 
varza (curechi) tăiată mărunt, amestecată cu sare, și mă 
punea s-o calc bine, până ieșea zeama din ea. Abia după 
aceea punea căpățânile la acrit. Nu uita niciodată să mă 
scoată întâi afară. Acum parcă mă gândesc cum aș fi arătat 
în butoi, printre căpățânile de varză. De tot râsul...!

Mai apoi, totul era urât în Satul Nou. Începeau 
ploile de toamnă, veneau iar noroaiele. La unele case 
nici nu exista piatră în față, trotuare s-au făcut abia acum. 
Trebuia ca până la colț să merg în cizme și de acolo îmi 
puneam pantofii. Venea mama cu mine. La fel erau și alte 
fete. Mereu aveam în buzunar o cârpă, iar la prima fântână 
ne spălam pantofii.

Se stricau și drumurile, abia mergeau căruțele pe ele. 
Noroc că erau trase de cai frumoși și puternici. Atunci, ori 
că erau ai C.A.P.-ului ori ai oamenilor, erau bine hrăniți, 
țesălați, dansau când erau puși în ham. Trăgeau căruțele 
încărcate, rar rămâneau împotmoliți.

Astăzi au fost înlocuiți de mașini, la fel ca și ei: albe, 
negre, roșii. Gonesc pe toate drumurile, claxonând, uruind, 
frânând. Caii sunt și ei mai mici acum, umbre ale celor de 
demult, privesc speriați la colț de stradă, la mașinile ce trec 
în goană.

Rândunicile și berzele au plecat de mult, dar ciorile 
umplu grădinile, croncănind asurzitor.

Încep iar să se înalțe fumurile din coșuri, se face 
focul, s-a răcit destul de mult.

Într-o dimineață totul a încremenit, a căzut brumă 
groasă, ce lasă în urma ei iarba moartă și multă dezolare. 
Doar câte-o mușcată (pelț) sau gherghină încearcă să 
învioreze peisajul mohorât. În curând, vor rămâne și 
acestea doar o amintire.

Editura timișoreană „Ariergarda“ a publicat în 
2014 o amplă monografie scrisă de Cristina Feneșan și 
intitulată „Vilayetul Timișoara – 1552-1716“, Aceasta a fost 
realizată în cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene 
din București ca parte integrantă a tratatului de „Istorie a 
Banatului“, proiect prioritar al Academiei Române, declară 
autoarea în „Cuvânt înainte“. 

Dat fiind faptul că în volum apar, firește, destule date 
direct sau indirect legate de nahya Cenad (nahye = district, 
plasă, subdiviziune a sandjakului cu caracter fiscal și 

judecătoresc), într-unul din numerele viitoare vă vom oferi 
câteva fragmente Deocamdată, vă propunem doar o imagine, 
dealtfel singura din  carte referitoare la Cenad: Predarea 
cetății Cenad în 1551, G. Fehér, Türkische Miniaturen 
aus den Chroniken der Ungarischen Feldzüge (Miniaturi 
turcești din cronicile campaniilor militare maghiare).

Predarea cetății Cenad

Dușan Baiski

Și oamenii au mai mult timp liber, se caută mai des 
între ei, povestesc multe și mărunte. Vara era frumoasă 
pentru noi, dar și toamna. Eram obișnuiți cu noroaiele, dar 
abia așteptam poveștile de seară, spuse atât de frumos de 
moș Paia, Joji baci, baba Veta sau doda Roxa.
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Uniunea Europeană
 – Scurtă istorie (III)

Tiberiu-Ioan Bociat

Uniunea Europea-
nǎ este formatǎ ȋn momentul 
de faţǎ dintr-un numǎr 
de 28 de state membre: 
Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cipru, Croaţia, Danemarca, 
Estonia, Finlanda, Franţa, 
Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburg, Malta, Polo-
nia, Portugalia, Regatul 
Unit, Republica Cehǎ, 
România, Slovacia, Slove-
nia, Spania, Suedia, Ţǎ-

rile de Jos şi Ungaria (enumerate ȋn ordine alfabeticǎ 
şi nu dupǎ anul aderǎrii) ȋn procesul de aderare la U.E. 
mai fiind implicate un numǎr de alte 6 state europene, şi 
anume: Albania, FYROM (Fosta Republicǎ Iugoslavǎ a 
Macedoniei), Islanda, Muntenegru, Serbia şi Turcia. 

Toate cele 28 de state membre s-au alǎturat „marii 
familii europene“ ȋn mai multe etape, ȋncepând cu anul 
1951, şi cele şase state fondatoare (Germania, Franţa, 
Italia, Ţǎrile de Jos, Belgia şi Luxemburg) şi continuând 
apoi cu alte „valuri“ mai mari sau mai mici de extinderi: 
1973 (Irlanda, Regatul Unit şi Danemarca), 1981 (Grecia), 
1986 (Spania şi Portugalia), 1995 (Finlanda, Suedia, 
Austria), 2004 (Polonia, Slovenia, Ungaria, Malta, Cipru, 
Letonia, Estonia, Lituania, Cehia, Slovacia), 1 ianuarie 
2007 (România şi Bulgaria) şi 1 iulie 2013 (Croaţia).

Este foarte important faptul cǎ nu trebuie sǎ 
existe nici o confuzie ȋntre Statele Uniunii Europene şi 
statele care compun spaţiul de liberǎ circulaţie sau Spaţiul 
Schengen. Sunt state care ȋntr-adevǎr fac parte din ambele 
dar şi state care se regǎsesc doar ȋntr-una din cele douǎ. 
Dar, mai multe detalii stunci când voi vorbi despre Spaţiul 
Schengen. 

Ȋn acest moment, Uniunea Europeanǎ este un 
organism atât de complex ȋncât numai simpla enumerare 
a instituţiilor, organismelor şi agenţiilor care o compun 
poate sǎ dea bǎtǎi de cap cititorului. Astfel, instituţiile şi 
organismele care o compun sunt: Autoritatea Europeanǎ 
pentru Protecţia Datelor, Banca Centralǎ Europeanǎ, Banca 
Europeanǎ de Investiţii, Comisia Europeanǎ, Comitetul 
Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor, 
Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Curtea  
de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea Europeanǎ de 
Conturi, Fondul European de Investiţii, Oficiul European 
pentru Selecţia Personalului, Oficiul pentru Publicaţii al 
Uniunii Europene, Parlamentul European, Şcoala Europeanǎ 
de Administraţie, Serviciul European de Acţiune Externǎ. 

Pe lângǎ acestea, mai sunt şi agenţii ale U.E., şi 
anume: Autoritatea Europeanǎ pentru Asigurǎri şi Pensii 

Ocupaţionale (AEAPO), Agenţia de Aprovizionare a 
EURATOM, Agenţia Europeanǎ a Cǎilor Ferate (AEF), 
Agenţia Europeanǎ de Apǎrare (AEA), Agenţia Europeanǎ 
de Mediu (AEM), Agenţia Europeanǎ de Siguranţǎ a Aviaţiei 
(AESA), Agenţia Europeanǎ pentru Controlul Pescuitului 
(EFCA), Agenţia Europeanǎ pentru Gestionarea Cooperǎrii 
Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene (Frontex), Agenţia Europeanǎ pentru 
Gestionarea Operaţionalǎ a Sistemelor Informatice la Scarǎ 
Largǎ (eu-LISA), Agenţia Europeanǎ pentru Medicamente 
(EMA), Agenţia Europeanǎ pentru Produse Chimice (ECHA), 
Agenţia Europeanǎ pentru Sǎnǎtate şi Securitate ȋn Muncǎ 
(EU-OSHA), Agenţia Europeanǎ pentru Securitatea Reţelelor 
Informatice şi a Datelor (ENISA), Agenţia Europeanǎ 
pentru Siguranţa Maritimǎ (EMSA), Agenţia Executivǎ a 
Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA), Agenţia 
Executivǎ pentru Cercetare (REA), Agenţia Executivǎ pentru 
Consumatori, Sǎnǎtate şi Alimente (CHAFEA), Agenţia 
Executivǎ pentru Educaţie, Audiovizual şi Culturǎ (EACEA), 
Agenţia Executivǎ pentru Inovare şi Reţele (INEA), 
Agenţia Executivǎ pentru Ȋntreprinderi Mici şi Mijloci 
(EASME), Agenţia GNSS European (GSA), Agenţia pentru 
Cooperarea Autoritǎţilor de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER), Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene (FRA), Autoritatea Bancarǎ Europeanǎ 
(ABE), Autoritatea Europeanǎ pentru Siguranţǎ Alimentarǎ 
(EFSA), Autoritatea Europeanǎ pentru valori mobiliare 
şi pieţe (ESMA), 
Biroul European de 
Sprijin pentru Azil 
(EASO), Centrul 
de Traduceri pentru 
Organismele Uniunii 
Europene (CdT), 
Centrul European 
de Prevenire şi 
Control al Bolilor 
(ECDC), Centrul 
European pentru 
Dezvoltarea Formǎrii 
Profesionale (Cedefop), Centrul Satelitar al Uniunii Europene 
(Satcen), Colegiul European de Poliţie (CEPOL), Comitetul 
Unic de Rezoluţie (SRB), Fundaţia Europeanǎ de Formare 
(ETF), Fundaţia Europeanǎ pentru Ȋmbunǎtǎţirea Condiţiilor 
de Viaţǎ şi de Muncǎ (Eurofound), Institutul European de 
Inovare şi Tehnologie (EIT), Institutul European pentru 
Egalitatea de Şanse ȋntre Femei şi Bǎrbaţi (EIGE), Institutul 
pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE), 
Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie 
(OEDT), Oficiul European pentru Soiuri de Plante (OCSP), 
Oficiul European de Poliţie (Europol), Oficiul pentru 
Armonizare ȋn cadrul Pieţei Interne (OAPI), Organismul 
autoritǎţilor europene de reglementare ȋn domeniul 
comunicaţiilor electronnice (OAREC), Unitatea Europeanǎ 
de Cooperare Judiciarǎ (Eurojust).
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Pagina pescarilor cenăzeni

Pescar de serviciu, G. Ivașcu

După cum arătam și în numerele trecute ale revistei 
„Cenăzeanul“, anul 2015 s-a dovedit a fi mai rodnic pentru 
pescarii cenăzeni, mai ales prin prisma mărimii capturilor. Dacă 
ar fi să întocmim un clasament pentru prima parte a anului din 

acest punct de vedere, 
pe primul loc se situează 
Ionel Cârpă (Jojo) cu un 
somn de 18 kg. Uriașul a 
fost prins pe Dunăre, în 
zona Divici, pescuind de 
pe mal, la coropișniță. 
Drilul a durat mai bine 
de jumătate de oră, iar la 
scoaterea peștelui a fost 
ajutat de o destoinică 
pescăriță din Divici, 
Ivana Ianoșevici, care 
s-a și fotografiat cu 
monstrul.

Pe locul doi în 
topul capturilor majore 
se situează Ovidiu 
Popa, cu un somn care 
a cântărit nu mai puțin 

de 14 kg și a fost prins la 
Mureș. Neavând pe nimeni în apropiere, pescarul s-a descurcat 
singur cu scoaterea peștelui, drilul durând aproximativ 20 de 
minute. Momeala folosită a fost un fel de „carcalete“, adică o 

coropișniță și râmă puse 
pe același cârlig. Locul 
3 pe podium este ocupat 
de Slaven Pavlovici 
care, iată, a „recidivat“. 
După ce a mai prins 
înainte un șalău de 8 kg, 
și-a întregit palmaresul 
cu un crap de 11 kg 
capturat de data aceasta 
la Dunăre. A fost 
prins din barcă, lângă 
ostrovul Calinovăț, 
folosind ca momeală 
tradiționala mămăligă. 
A fost ajutat de colegul 
de barcă, Ionel Cârpă, 
care și el a prins câteva 
exemplare, dar de mai 
mici dimensiuni.

Dintre tinerii 
pescari amintim pe 
Bogdan Erdei, care 

și-a dovedit priceperea în 
partidele de pescuit făcute alături de tatăl său, Zoran Erdei, 
prinzând un amur de 3,5 kg, fiind ajutat la scoaterea peștelui 

Pescar cenăzean de tatăl său. Pentru a nu se zice că sunt povești vânătorești, 
reproducem alături și fotografiile cu pescarii și capturile 
respective.

Dintre evenimentele de perspectivă care îi așteaptă pe 
pescarii cenăzeni, în curând (în septembrie) va fi organizat 
concursul de pescuit, devenit deja tradițional. Data exactă, 
locul de desfășurare, 
precum și regulamentul 
concursului vor fi făcute 
publice prin afișe expuse 
în mai multe puncte 
din comună, dar și prin 
persoanele de contact, 
respectiv Dorin Dronca 
(tel. 0732-970.326) sau 
Georghe Ivașcu (tel. 
0722-777.732). Premiile 
vor consta în ustensile de 
pescuit de cea mai bună 
calitate.

Un alt eveniment 
important pentru pes-
carii cenăzeni este 
deschiderea pescăriei 
„Combl“, situată la marginea 
dinspre nord-est a Cenadului, lângă rambleul de cale ferată care 
ducea, peste Mureș, în Ungaria. Proprietar este Costel Varga 
(Combl) care a început amenajarea în 2012, în scop familial, 
pentru asigurarea de pește. Pe parcurs, a mărit dimensiunile, 
ajungând în prezent la 5.000 mp de luciu de apă, cu adâncimi 
între 1 și 3 m și cu perspectiva de extindere cu încă 2.000 mp, 
destinată în special pentru reproducerea peștilor. Popularea s-a 
făcut prin cumpărarea 
de pești din Ungaria, 
dar și cu puiet primit 
de la pescăria Anka 
(proprietar Lucian Ju-
ra). S-a populat inclu-
siv cu puiet de șalău. Ca 
specii existente acum în 
pescărie amintim: crap 
românesc, care este 
predominant, somn de 
Mureș, plătică, șalău și 
amur.

Amenajarea este deschisă pentru pescuitul sportiv 
în timpul zilei contra unei taxe de 10 lei/zi. Peștele prins 
se eliberează sau se poate cumpăra cu 15 lei/kg. Există și 
posibilitatea cumpărării de pește în afara partidelor de pescuit, 
la același preț, la orice oră a zilei. De asemenea, se pot sărbători 
diverse evenimente într-un cadru natural, proprietarul punând 
la dispoziție grătarul, terasa și vesela existentă, cu condiția ca în 
context să fie și pescuitul. Salutăm inițiativa acestei amenajări 
și sperăm să mai apară și altele în Cenad, pentru diversificarea 
locurilor de pescuit.

Ivana Ianoșevici

Ovidiu Popa

Bogdan Erdei

Pescăria Combl
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Educație

 Şcoală Gimnazială din Cenad a organizat, în 16 mai 
2015, concursul „Micii matematicieni”, adresat celor mai 
buni elevi din clasa a II-a ai şcolilor gimnaziale din zona 
Sânnicolau Mare. (Gim. Theodor Bucurescu Nr. 1, Gim. 
Nestor Oprean Nr. 2, Gim. Beba Veche, Gim. Dudeşti 
Vechi, Gim. Nerău, Gim. Saravale, Gim. Sâmpetru Mare, 
Gim. Variaș). 

Această zi de sâmbătă a fost prima, dintr-o serie de 
trei, în care elevii pasionaţi de matematică au sărbătorit 
şi au fost sărbătoriţi. Astfel, elevii din clasele a III-a au 
participat, în data de 23 mai, la Sânnicolau Mare la 
concursul „În lumea lui Mate”, iar cei din clasa a IV-a, în 
30 mai, au fost la Variaș la „Sărbătoarea matematicii”. La 
toate cele trei concursuri, elevii noştri au obţinut rezultate 
deosebite. 

La Cenad au venit 35 de copii din 12 şcoli din zonă. 
Timp de o oră, aceștia au rezolvat o serie de probleme şi 
exerciţii despre care au spus că „au fost uşoare”. Apoi, 
gazdele au avut grijă ca toată lumea să se simtă bine şi au 
organizat mici vizite la muzeul din localitate, la Biserica 
Catolică, la locuri de joacă etc. 

A urmat festivitatea de premiere, unde emoţiile erau 
mari atât pentru copii, cât şi pentru dascălii lor şi părinţi. 
Toţi copiii au primit premii şi diplome şi au fost evidențiați 
cei mai buni. Această bucurie nu ar fi fost posibilă fără 
ajutorul sponsorilor, prezenţi şi ei la festivitatea de 
premiere. 

Cu această ocazie, mulţumim celor care ne-au fost 
alături şi au făcut ca acest concurs să devină o mândrie 
pentru şcoală şi bucurie pentru copii: Primăria Comunei 
Cenad, Sopon Instal, Pensiunea Anka, Mini-Market, 
Cătălin şi Casandra. Mulţumim tuturor şcolilor care au 
participat, mulţumim părinţilor copiilor, dar mai ales 
dascălilor Şcolii Gimnaziale din comuna Cenad, care s-au 
dovedit gazde deosebite şi organizatori pricepuţi. 

Mulţumiri şi felicitări tuturor!! 

Înv. Carmen Nada Mixich, 
Ioan Zoran Erdei

Din activitatea extracurriculară 
a elevilor şi dascălilor noştri

Deși trecuse puțin de ora 8, curtea școlii era plină 
de copii cu flori în mână, de părinți care păreau destul de 
emoționați și plini de așteptări.

În mijlocul curții: o masă plină cu cărți și diplome, 
care așteptau să fie împărțite, diriginții care-si căutau 
premianții și multă rumoare. Deodată răsună soneria care-i 
adună pe toți într-un careu și anunță începerea activității.

După ce dna director prezintă cele mai importante 
evenimente din anul școlar 2014-2015 și-i evidențiază pe 

dna înv. Carmen Nada Mixich și pe dl înv. Ioan Zoran 
Erdei, care au înființat un concurs de matematică pentru 
clasele a II-a, precum și pe dna prof. Cristina Doina 

Pacev și dl prof. Ștefan Balog, organizatorii principali ai 
proiectelor educaționale „Să știi mai multe, să fii mai bun“ 
și „Educație – sport – sănătate“ , dă cuvântul diriginților 
care încep să-și strige premianții, în ordinea mediilor. Toți 
îmbrăcați festiv, vin pe rând cu buchete de flori, cu fericirea 
radiind pe fețele lor tinere să ia în primire pachetul de cărți 
și diploma, mărturie, peste ani, a seriozității,  hărniciei și 
elanului tineresc cu care au încheiat anul școlar 2014-2015.

După ce toți premianții au fost aplaudați și felicitați 
pentru rezultate bune la învățătură și purtare, dna director 
îi dă cuvântul dlui primar, Nicolae Crăciun, care în fiecare 
an, din partea Primăriei Cenad și al Consiliului Local, 
pregătește surprize plăcute, care anul acesta au constat în 
trei tablete.

Și de data aceasta,  acest moment a reprezentat 
punctual culminant. După ce și-a exprimat mulțumirea că 
există mai mulți elevi cu medii foarte mari decât premii 
oferite, a chemat pe cei mai buni dintre cei buni. Anul 
acesta, premiile speciale au ajuns în mâinile harnice ale 
următorilor elevi:

Nr.
crt.

Numele și prenu-
mele elevului

Media generală Clasa

1 Sârbu Robert 
Sașa

9,96 (nouă 96%) a V-a B

2 Ardelean Alexan-
dra

9,96 (nouă 96%) a VI-a A

3 Petruc Anda-Ma-
ria

9,88 (nouă 88%) a VIII-a B

De specificat faptul că în clasele a VII-a există trei 
elevi care ani la rând au încheiat anul școlar cu media 10 
(zece), și noi ne mândrim cu ei: Dișici Miriana, Terlai 

Ultima zi de școală
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O zi frumoasă se arăta încă de dimineaţă. Mă 
încercau emoțiile şi încercam să le alung. Nu reuşeam şi 
de aceea eram agitată. 

Era 12 iunie, zi în care clasele a VIII-a îşi iau rămas 
bun de la colegi, profesori, diriginţi şi se pregătesc pentru 
cel mai important examen din viața lor, fără de care nu 
vor putea să se înalțe pe treptele superioare ale cunoaşterii. 
Şi ei erau la fel de emoţionaţi, la fel de agitaţi şi la fel de 
important ca şi ziua de azi. 

S-au adunat toţi într-un careu şi aşteptau mai 
răbdători că niciodată. Cei de clasa a VIII-a aveau buchete 
de flori în mână, lacrimi în ochi, dar şi zâmbete pe buze, 
zâmbete care trebuiau să le mascheze tristeţea din suflet. 

Doamna director începe să vorbească. Toţi ascultă 
şi încearcă să-şi stăpânească lacrimile. Dar în momentul 
în care doamna le spune despre dragostea şi grija pe care 
le-au purtat dascălii chiar şi în momentul în care păreau 
supăraţi şi „urlau” pe ei, nu s-au mai putut controla şi 
atunci şi-au dat seama toţi că niciun cuvânt al dascălilor nu 
a rămas în vânt şi nici indiferența elevilor nu a fost reală. 
Pentru toate acestea le-a mulţumit şi le-a urat ca în viaţă să 
aibă parte de oameni buni şi sinceri, de prieteni adevăraţi 
şi de încredere. 

De asemenea, doamna director a mulţumit diri-
ginților claselor a VIII-a, dnei Cristina Pacev şi dlui 
Sebastian Cucov, cât şi tuturor profesorilor care au predat 
în cele două clase 

Au urmat cuvintele de despărţire ale absolvenţilor, 
precum şi cuvântarea elevilor de clasa a VII-a, care le-
au urat colegilor mai mari „drum bun” în viaţă. Surpriza 
a venit în momentul în care absolvenţii au dorit să 
mulţumească fiecărui profesor pentru toată muncă 
depusă printr-un pamflet scris de ei. Au dovedit, prin 
aceasta, faptul că sunt talentaţi, plini de umor, dar şi de 
respect pentru dascălii lor. 

Adio, şcoală dragă

Prof. Slavka Bojin

Codruța și Grozav Adrian Alexandru. Însă ei nu au 
beneficiat anul acesta de premii speciale, fiindca au fost 
premiați anul trecut. De asemenea, merită toată admirația 
și tot respectul eleva Petruc Anda-Maria, care a venit în 
școala noastră, în clasa a VI-a, din Spania, și nu numai 
că a recuperat tot ce era de recuperat, dar a reușit să se 
ridice în vârful clasamentului, terminând clasa a VIII-a 
ca premiantă și primind binemeritatul „premiu special“.  
Cinste lor și să continue tot așa!!!

La sfârșitul ceremoniei, atât dna director, Slavka 
Bojin, cât și dl primar, au urat tuturor elevilor și dascălilor 
acestora, o vacanță plăcută și cât mai mult soare pe cer și 
în suflet.

Să ne vedem mai buni,  mai harnici și mai darnici în 
septembrie ! 

 
Educație

S-a făcut predarea cheii, un obicei vechi al şcolii 
noastre, după care au urmat cântecele de adio, acompaniate 
de chitara dlui Sebastian Cucov. Până la premiere vor veni 

la pregătirea pentru Evaluarea Naţională, la care dorim să 
obţină rezultate bune şi să dovedească valoarea dascălilor 
din şcoală noastră. 

Succes în toate și să aveți parte de realizări, 
împliniri și multe bucurii  în viață!

Momentul predării cheii

Înv. Ioan Muntean și copii cenăzeni (colecția: Rodica Pitic)

Spre aducere aminte...
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Sfaturi de sezon pentru 
gospodarii cenăzeni

 
Agricultură

Ca și condiții meteo-
rologice, anul 2015 s-a mani-
festat încă de la început cu un 
mare deficit de precipitații, tot 
mai accentuat mai cu seamă 
în lunile de vară, iunie, iulie și 
august. Totalul precipitațiilor în 
toate cele trei luni a fost sub 90 
l/mp, generând un nou deficit 
de apă în sol, deficit care a fost 
accentuat și de temperaturile 
extrem de ridicate care de multe 
ori au fost peste 36-38° C și care 
au dus la evaporarea rapidă a 

apei de ploaie căzute și așa în cantitate foarte mică. Desigur 
că aceste condiții nefavorabile au avut efect atât asupra 
producției la cerealele păioase, dar mai ales la culturile 
de prășitoare care, în unele locuri, au fost compromise în 
totalitate, cel mai afectat fiind porumbul. Despre modul 
cum a decurs recoltatul la cerealele păioase am stat 
de vorbă cu doi dintre fermierii din Cenad, respectiv 
cu dl Alexandru Ciurte și dl Miladin Selak și iată 
ce mi-au spus.

Vremea în perioada de recoltare a fost excelentă, 
recoltarea decurgând în condiții deosebit de bune, campania 
fiind mai scurtă ca în alți ani. În general, producțiile 
obținute au fost mai mici decât anul trecut, fiind în jur 
de 4.000 kg/ha la grâu și ceva mai mari la orz. Cele mai 
bune producții s-au obținut pe parcelele unde grâul a fost 
cultivat după premergătoare leguminoase: mazăre și soia. 
Din cauza vremii secetoase, în general, bolile foliare s-au 
manifestat mult mai slab decât în alți ani, în schimb au fost 
semnalați dăunători ca tripșii și ploșnițele, fiind necesare 
tratamente în perioada de vegetație.

În privința valorificării, datorită calității deosebite, 
dar și a producțiilor mai mici, prețul a fost cu ceva mai 
mare decât anul trecut, fiind undeva la 0,65 lei/kg, aflat 
în descreștere. Se presupune că este un preț speculativ, 
anticipându-se o creștere în perspectivă. Se speculează lipsa 
spațiilor de depozitare pe perioadă lungă, acestea trebuind 
să fie eliberate pentru producția de floarea-soarelui și soia 
care urmează a fi recoltate. Un alt lucru semnalat în urma 
discuțiilor a fost dificultatea pregătirii patului germinativ, 
respectiv executarea arăturilor (scarificare) pentru culturile 
ce urmează a fi înființate în toamnă. Deficitul de apă 
a generat în pământ crăpături ce depășesc un metru 
adâncime și sunt mai late decât palma. Acest fapt a dus 
la scoaterea de bolovani care, datorită mărimii lor, cu 
greu pot fi mărunțiți. Sperăm ca în perioada ce urmează 
să vină precipitații care să compenseze deficitul din 

sol. Ar fi necesare ploi de 100 l/mp pentru a se remedia 
cât de cât deficitul existent.

Dintre lucrările ce se execută în lunile la care 
facem referire, septembrie și octombrie, ar fi recoltările 
de floarea-soarelui, soia și porumb. Datorită secetei, 
producțiile ce se estimează a fi obținute vor fi cu mult 
mai mici decât în alți ani.

Având în vedere că la începutul lunii septembrie 
începe semănatul păioaselor de toamnă, care debutează 
cu orzul și se continuă cu grâul, se urmărește curățirea 
terenului cât mai devreme posibil, pentru a se așeza 
și acumula eventualele precipitații căzute. Înainte de 
semănat, sămânța trebuie neapărat tratată cu fungicide 
sau insectofungicide, după caz. Dintre substanțele puse 
la dispoziție de magazinele „Glissando“ și „Redoxin“ din 
Sânnicolau Mare, amintim următoarele: 

• Orius 2WS – 1,5 kg/to – 85 lei/1,5 kg (fungicid);
• Yunta 246 FS – 2 l/to – 195 lei/l (insectofungicid);
• Yunta Quatro 373,4 FS – 1,6 l/t – 299 lei/l 

(insectofungicid);
• Amiral Prophy 6 FS – 0,5 l/t – 125 lei/l (fungicid);
• Nuprid Al 600 FS – 0,6-0,8 l/t – 161 lei/l (fungicid);
• Vitavax – 2,5 l/t – 75 lei/l (fungicid).

De asemenea, magazinul „Glissando“ oferă și o 
gamă largă de îngrășăminte, din care amintim:

• azotat de amoniu – 92 lei/sac – 50 kg; 
• complexe 20:20:0 – 105 lei/sac; 
• complexe 16:16:16 – 115 lei/sac 

și, de asemenea, un sortiment larg de îngrășăminte care, pe 
lângă elementele de bază, conțin și microelemente.

În grădina de legume, lucrările ce se execută în 
această perioadă sunt din ce în ce mai puține, rămânând 
de recoltat rădăcinoasele, iar ca lucrări de îngrijire doar la 
varza de toamnă și la conopida de toamnă, care se mai află 
în vegetație. Trebuie aplicate tratamente ori de câte ori este 
nevoie pentru combaterea dăunătorilor: puricii negri, buha 
verzei, fluturele verzei etc. La fiecare tratament trebuie 
adăugat adeziv pentru o mai bună aderență la frunze: aracet, 
detersin (0,2%), dar și sirop din 200 g de zahăr pentru 10 
l de apă. Tot în această perioadă (sfârșit de septembrie), se 
începe înființarea culturilor de toamnă de: spanac, salată, 
ceapă verde. La salată cel mai bine este să producem răsad, 
pentru o mai bună intrare în iarnă. Spanacul este bine să 
intre în iarnă în faza de rozetă (4-5 frunze) pentru o mai 
bună rezistență la ger.

Altă lucrare caracteristică este plantarea puieților de 
pomi fructiferi, care se face pe măsura căderii frunzelor 
și se continuă până la venirea înghețurilor. Ca o părere 
personală, cred că plantările de toamnă sunt mai reușite, 
ele asigurând un procent de prindere mai mare. Esențial 
la plantări e să fie asigurată o cantitate suficientă de apă în 
gropi (40-50 l în fiecare), aceasta în contextul deficitului de 
apă existent. Cu amănunte vom reveni în numărul viitor.

Spor la lucru și multă sănătate!

Ing. G. Ivașcu
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Farmacie

Acţiunea terapeutică a principiilor active din 
plantele medicinale depinde în mare măsură de o seamă 
de factori: recoltarea, uscarea, păstrarea, aceștia fiind cei 
mai importanţi. 

În primul rând, este foarte important locul de unde 
adunăm aceste plante. Am observat de multe ori oprindu-
se maşinile şi se culegeau flori de şoc, sânziene etc. de pe 
marginea şoselei, această fiind o mare greşeală, acele plante 
sau părţi de plante au acumulat toate noxele emanate de 
maşini şi aşteptând un efect benefic ele ne fac mai mult rău. 
De asemenea, nu trebuie recoltate din culturile agricole, 
acele terenuri fiind tratate cu îngrăşăminte chimice, 
insecticide şi erbicide. Plantele medicinale se culeg din 
zone nepoluate: fâneţe, păduri. Local, se pot recolta din 
pădure flori de soc, frunze, flori şi fructe de păducel, flori 
de salcâm, iar din marginea pădurii şi din lunca Mureşului 
coada calului, coada şoricelului, albăstrele, brustur, 
măceşe, mure, muşeţel, păpădie, pătlagină, sunătoare, 
urzică şi altele. 

Deoarece eficacitatea terapeutică a plantelor me-
dicinale depinde de  principiile active conţinute, este 
foarte important timpul optim de recoltare. În general, 
organele subterane ale plantelor (rădăcini, tuberculi, 
rizomi) se recoltează primăvara devreme, când apar 
primele frunzuliţe, sau toamna târziu. Mugurii şi ramurile, 
la începutul primăverii, când seva începe să circule în 
plante, frunzele şi plantele întregi înainte de înflorit sau 
în timpul înfloritului, fructele şi seminţele toamna, când 
ajung la maturitate, până în momentul căderii brumei. 

Un alt element esenţial legat de cantitatea maximă 
de substanţe active îl constitue perioada din zi când se face 
recoltarea şi de condiţiile meteorologice. 

Plantele care conţin uleiuri volatile (mentă, 
levănţică) se recoltează dimineaţa, altele după ce se 
evaporă roua, majoritatea după amiază, soarele stimulând 
formarea principiilor active. 

Este foarte important ca toate părţile recoltate să 
se usuce imediat, proces prin care produsul vegetal este 
stabilizat prin inactivarea enzimelor cu ajutorul căldurii. 
Uscarea se face la majoritatea produselor vegetale la 
umbră, în locuri bine aerisite (poduri), în straturi subţiri sau 
legate în mănunchiuri. Sunt şi unele excepţii, de exemplu 
florile de soc, precum şi alte flori se usucă la soare. 

După uscare sau chiar înainte de întrebuinţare se 
face mărunţirea, asfel păstrându-se mai bine principiile 
active. 

Păstrarea plantelor uscate se face în pungi de hârtie 
sau în săculeţi din material textil, fiind complet greşit 
păstrarea în pungi de plastic. Păstrarea se face la loc răcoros 
şi uscat 1-3 ani, timp după care îşi pierd proprietăţile. 

Ceaiurile medicinale simple sau combinate se 
prepară, la nevoie, se consumă proaspete şi se beau 

Plante medicinale, 
remedii miraculoase (I)

înghiţitură cu înghiţitură calde, de obicei înainte de 
mâncare sau la 2-3 ore după masa principală, când absorbţia 
substanţelor active este completă. Ceaiurile medicinale se 
utilizează atât în cure interne, cât şi extern sub formă de 
inhalații, cataplasme, băi calde, clisme etc., având efecte 
miraculoase. Ele nu trebuie să înlocuiască tratamentul 
alopat prescris de medic, dar acţionând sinergic cu acesta, 
rezultatele sunt vizibil mai bune.   

În condiţii casnice se pot obţine o diversitate 
de produse din plantele medicinale: infuzie, decoct, 
macerat, tinctură, vin medicinal, siropuri, iar în industria 
farmaceutică se obţin diferite fracţiuni bogate în principii 
active sau substanţe pure utilizate pentru administrare 
orală sub formă de comprimate, capsule, drajeuri, perle, 
picături, pe cale rectală (supozitoare) sau chiar pe cale 
parenterală (injecţii). Deşi aceste produse nu au efecte 
secundare şi se pot utiliza timp îndelungat mai cu seama 
în bolile cronice, trebuie consumate cu măsură, respectând 
indicaţiile producătorului, ale medicului sau farmacistului. 

În cele ce urmează, o să încerc descrierea unor specii 
de plante medicinale mai des utilizate cu caracteristicile 
lor, efectele asupra organismului, precum şi modul de 
administrare. 

                                     
Afinul (Vaccinium myrtillus)

Afinul este un arbust mic, cu frunze ovate, subţiri, 
fructul este o baca albastră cu suc violaceu. La noi în ţară 
este răspândit prin molidișuri, margini de păduri. 

Se utilizează în scopuri terapeutice frunzele şi 
fructele. Frunzele se recoltează înainte şi în timpul 
înfloritului, iar fructele când ajung la maturitate. Atât 
frunzele, cât şi fructele au efect astringent, fiind utilizate 
sub formă de infuzie în diaree, colite, acţionând prin 
modificarea favorabilă a florei intestinale. Infuzia  din 
frunze are efect hipoglicemiant (scade zahărul din sânge).  
Antocianinele conţinute de fructe se utilizează la obţinerea 
produselor farmaceutice cu acţiune venotonică şi de 
reglare a permeabilităţii capilare, ele având şi proprietăţi 
de creştere a acuității vizuale şi adaptabilităţii ochiului la 
lumina slabă (vederea pe timpul nopţii, foarte importantă 
la şoferi). 

Din frunze se prepară o infuzie (când fierbe apa, se 
stinge focul, se adaugă plantă mărunţită şi se lasă vasul 
acoperit 15 minute, apoi se strecoară) din 1 linguriţă 
frunze la 250 ml apă; se beau 2-3 ceaiuri pe zi cu 30 minute 
înainte de mese.           

Din fructe se prepară un decoct, adăugând o linguriţă 
de fructe uscate, preferabil mărunţite, la 250 ml apă rece; 
se fierbe 15 minute, se lasă acoperit încă 15 şi se strecoară. 
Se mai poate face macerat, adăugând o linguriţă de fructe 
zdrobite la 200 ml apă rece la temperatura camerei; se lasă 
8 ore, amestecând din când în când, se strecoară şi se bea. 
În cazul maceratului se păstrează în totalitate vitaminele 
conţinute în fructe. 

Farmacist Rodica Pitic
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Rețete de bucătărie

Orice călătorie în Bavaria, dar  mai ales la München 
se termină inevitabil cu o vizită la una din celebrele grădini 
de bere. Obiceiul locului este acela că mâncarea poate fi 
adusă şi de acasă. Unii localnici chiar aşa şi procedează, 
aducând cu ei, ca la picnic, în coşuleţe elegante, faţă de 
masă, şerveţele, tacâmuri, dar şi salate, pâine, mezeluri etc. 
Pe lângă mâncarea de acasă comandă bere în crigle de 1 litru. 

Tradiţia a rămas la fel încă din 
vremurile de după cel de-al Doilea 
Război Mondial, când oamenii nu îşi 
puteau permite să cumpere mâncarea 
de la restaurant. Pentru a încuraja 
lumea să iasă cu prietenii la  bere, 
proprietarii berăriilor au instituit regula, 
ca doar băutura să fie cumpărată în mod 
obligatoriu de la berărie. 

Pofticioşii însă, (printre care mă 
număr şi eu) nu pot rezista tentaţiei 
de a comanda din mâncarea oferită 
la tejghea, care te îmbie cu mirosul 
apetisant. Pe lângă ciolanul copt în cuptor, rulada de porc, 
peştele prăjit pe ţepuşă, salata de cartofi, cârnaţii prăjiţi, 
compania perfectă pentru a savura o bere este pasta de 
brânză  Obatzter. Aceasta se consumă cu ceapă albă tăiată 
felii subţiri şi covrigi săraţi. Este  pur şi simplu irezistibilă, 
cu toate că nu este deloc sofisticată. 

Pentru a nu duce dorul berăriei bavareze, pasta de 
brânză se poate pregăti şi acasă.  Este ideală pentru micul 
dejun, dar şi pentru un aperitiv de vară, respectiv roşii 
umplute. Iată cum se pregăteşte:

200 de grame de brânză proaspătă de vaci se trece 
prin sită sau se bate cu mixerul  pentru a deveni cremoasă, 
se adaugă 100 de grame de unt (scos din timp de la frigider).  
150 de grame brânză Camembert se taie cuburi, se adaugă 
la brânza frecată cu unt, se amestecă cu  2 linguriţe chimion 
pisat, 2 linguri boia dulce, puţin piper, sare după gust, 50 
ml bere blondă (nu pils) şi o ceapă tăiată mărunt.

Crema astfel pregătită se aranjează frumos pe un 
platou, se garniseşte cu felii de ceapă albă sau mov, iar 
deasupra se presară ceapa ciorii tăiată mărunt. Se serveşte 
cu covrigi săraţi sau pâine neagră. 

Variantă mai elegantă pentru aperitiv cu roşii: se iau 
roşii frumoase, egale ca mărime, se taie capacul, se scoate 
miezul (care se poate folosi pentru supă sau sos de roşii). 
Roşiile astfel golite se ţin câteva minute cu gura în jos 
pentru a se scurge zeama din ele, apoi se umplu cu crema 
de brânză Obatzter. Pentru un aspect deosebit, deasupra se 
poate orna cu şpriţul pentru tort, apoi se presară cu ceapa 
ciorii (sau coadă de ceapă verde) tăiată mărunt. Se ţine la 
frigider până la servire.

Pastă bavareză de brânză „Obatzer“

Covrigi bavarezi din aluat opărit

Plăcintă cu prune 

Dacă tot am vorbit de covrigul bavarez sărat ca 
însoţitor ideal pentru pasta  de mai sus, dar şi pentru bere, 

redăm mai jos reţeta, care este mai mult decât simplă.
Ingrediente pentru aluat: 500 grame de făină 

(cantitatea se poate multiplica în funcţie de numărul 
participanţilor), 1 pachet de drojdie uscată, 350 ml lapte 
călduţ, 1/4 linguriţă zahăr,  1 linguriţă sare fină. 

 Separat mai e nevoie de 1 litru şi jumătate de apă, 
sare, 2 linguri bicarbonat de sodiu pentru opărit.

 Se amestecă făina cu drojdia, zahărul, sarea şi 
laptele. Se frământă  aluatul şi se lasă 45 de minute la 

dospit până îşi dublează volumul. Pe 
planşetă se presară  făină şi se mai 
frământă odată aluatul, apoi se formează 
un rulou de cca. 20 cm lungime. Acesta 
se împarte în 10 părţi egale. Fiecare 
parte  se  rulează pe lungime, apoi din 
rulou se formează covrigii.

 Într-un vas se pune 1 litru şi 
jumătate de apă la fiert şi se adaugă 2 
linguri de bicarbonat de sodiu. Pe rând 
se pun covrigii formaţi la opărit pentru 
20-30 secunde (nu mai mult) şi se 
scot cu spumiera. Se lasă să se scurgă, 

deasupra se presară sare mare. Se coc la 180 de grade cca. 
25-30 de minute. Până se coace prima tură de covrigi, se 
pregăteşte cea de-a doua, care se va coace cu câteva minute 
mai repede decât prima.

 Pentru aceste aperitive simple prietenii vă vor 
îndrăgi la nebunie, cu menţiunea de a fi oferite alături de 
bere blondă (de bună calitate), răcită la aproximativ 7 grade.

 Pentru a încheia seria reţetelor de origine bavareză, 
nu poate lipsi desertul specific şi anume:

Ingrediente: Pentru aluat: 350 g făină, 1 linguriţă  
zahăr, 1 pachet drojdie uscată, 125 ml lapte călduţ, 1  ou, 
1 priză de sare, 50 g unt moale, coaja rasă de la o lămâie.

 Mai este nevoie de: 40 g zahăr, 1 pachet zahăr 
vanilat, 2 linguriţe scorţişoară, 1 1/2 kg prune.

 Se amestecă făina cu drojdia, se adaugă  untul şi 
se  frământă puţin. Se adaugă şi celelalte ingrediente. Se 
frământă un  aluat nu prea tare, fie  cu mixerul, fie cu o 
lingură de lemn, până nu se mai lipeşte, apoi  se lasă la 
dospit cam 30 de minute într-un loc cald. Se frământă de 
această dată cu mâna. Nu este nicio problemă faptul că 
volumul aluatului va scădea după ce se frământă.

 Se întinde aluatul la mărimea unei tăvi şi se aşează  
pe hârtie de copt sau pe tava unsă  şi tapetată cu făină. 
Deasupra se aşează cantitatea de 1,5 kg prune fără sâmburi, 
cu interiorul fructelor în sus. Se amestecă 40 de grame de 
zahăr cu 1 pachet de zahăr vanilat, scorţişoară, şi se presară 
peste prunele aşezate strâns una lângă alta. Se dă tava la 
cuptor şi se coace la 190 de grade cam 35 de minute. Se 
lasă la răcit şi se taie în felii mai mari, egale.

 Înainte de servire se presară zahăr pudră.
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Amalgam

Meteora, reprezintǎ o pǎdure de piatrǎ a câmpiei Thessaliene, 
ȋn apropiere de Kalambaka, fiind un centru monahal puternic 
al ortodoxiei ȋncǎ din secolul al XI-lea şi unul din cele mai 
mari şi mai importante complexe de mǎnǎstiri ortodoxe din 
Grecia, dupǎ Muntele Athos. Cele peste o mie de stânci abrupte 
şi foarte ȋnalte, parcă rǎsǎrite direct din pǎmânt sau plantate 
de uriaşi, cu singurătatea şi tăcerea lor, dar şi cu mǎnǎstirile 
seculare ȋn vârf, ȋţi creeazǎ o stare de admiraţie şi uimire. Din 
cele peste 20 de mǎnǎstiri care existau ȋn trecut pe stâncile de 
la Meteora, astǎzi slujesc şi se pot vizita doar şase (ȋn fiecare 
zi, prin rotaţie, una este ȋnchisǎ). Comorile şi manuscrisele 
pǎstrate şi astǎzi la mǎnǎstirile de la Meteora sunt deosebite. 
Moaşte ale sfinţilor, icoane, pocaluri, evanghelii, opere de 
artǎ miniaturalǎ şi sculpturǎ ȋn lemn, fresce deosebite atât 
ale Şcolii Cretane, cât şi ale celei Macedoniene, constituie 
doar o parte a acestor preţioase comori. Ȋn trecut, existau la 
Meteora, laboratoare unde se creau sau se copiau texte cu 
conţinut religios, teologic, referitoare la viaţa sfinţilor ,sau ale 
clasicilor greci ai antichitǎţii.

Mǎnǎstirea Schimbarea la Faţǎ sau Marele Meteor 
este construitǎ pe cea mai mare stâncǎ de la Meteora, la 613 
metri deasupra nivelului mǎrii şi la 475 metri deasupra albiei 
râului Pinios. Cel dintâi „colonizator” al stâncii, Athanasios, a 
clǎdit ȋn anul 1380 biserica, care a fost renovatǎ şi completatǎ 
ulterior ȋntre anii 1387-1388 şi 1541-1542. Mǎnǎstirea este 
impunǎtoare,  are un iconostas minunat sculptat ȋn lemn şi poleit 
cu aur şi un tron ecumenic decorat cu sidef cu artǎ ȋncrustatǎ. 
La Marele Meteor, ȋn afara de biserica centralǎ, mai există 
altele trei. Mǎnǎstirea adǎposteşte un muzeu istoric, cu arme 
şi costume din rǎzboi şi unul folcloric, cu costume tradiţionale 
greceşti,  asezate in vitrine lungi, colorate şi prǎfuite de timp. 
Mergând ȋnainte, am ajuns la bucǎtǎria cǎlugǎrilor şi sala lor 
de mese. Bucǎtăria este micuţǎ, ȋntunecoasǎ, cu câteva cazane 
şi vase de lut şi cu un cuptor, dar sala de mese, foarte mare, 
asemănǎtoare cu o pivniţǎ, cu mese de lemn şi bǎncuţe lungi, 
tacâmurile de aluminiu fiind frumos aşezate lângǎ farfurii, iar 
pe mese sfeşnice de lumânǎri, la a căror luminǎ se lua masa. 
Mǎnǎstirea mai cuprinde un muzeu cu cǎrţi de rugǎciuni 
vechi, cu iconiţe şterse, cu chipuri sfinte, ȋncremenite, dar şi o 
criptǎ ȋn care, printr-un geam micuţ, poţi vedea cranii şi oase 
ale cǎlugǎrilor morţi, aşezate pe rafturi.

Ȋn afarǎ de mǎnǎstirea Marele Meteor sau Mǎnǎstirea 
Schimbarea la Faţǎ a lui Christos, mai pot fi vizitate ȋncǎ alte 
cinci mǎnǎstiri: Mǎnǎstirea Varlaam, Mǎnǎstirea Rousanou, 
Mǎnǎstirea Nicolae Anapafsas, Mǎnǎstirea Sfântul Ștefan 
şi Mǎnǎstirea Sfânta Treime, douǎ fiind de maici şi patru de 
cǎlugǎri.

Şoseaua care uneşte Meteorele este o plǎcere pentru 
şoferi. Serpentinele te poartǎ de la o mǎnǎstire la alta (distanţa 
ȋntre ele fiind de 4-5 km) vezi ȋn faţa ta deschizându-se vǎi 
adânci, prǎpăstii, meteorii, stânci aruncate de zei pe Pâmânt, 
dar şi superbele imagini asupra oraşului Kalambaka.

Va urma.

(urmare din  pag. 20)

Jurnale...

Curier...
(urmare din  pag. 3)
14 ani are și obligația de a  reprezenta minorul la încheierea 
oricăror acte juridice. În ceea ce privește bunurile  minorului, 
după numirea tutorelui se face un inventar al bunurilor 
acestuia, iar pe tot timpul tutelei tutorele nu poate face acte 
de înstrăinare, împărțeală, ipotecare, grevare, instituirea 
oricărei sarcini, nu poate renunța la drepturi patrimoniale ale 
minorului decât cu acordul instanței de judecată. După ce 
minorul a împlinit vărsta de 14 ani, actele juridice se încheie 
personal de către minor dar numai cu încuviințarea tutorelui. 
Este interzisă încheierea oricărui act juridic între minor și 
tutore, soțul, o rudă în linie dreaptă ori frații tutorelui. 

 În articolele următoare vă voi scrie despre 
plasament și adopție, care sunt alte două mijloace de 
protecție a minorilor.

S-a încheiat încă o ediție a campionatului județean 
fără ca echipa cenăzeană să fie undeva între primele 
locuri. După un început slab, credeam că, pe parcurs, 
echipa își va reveni și se va putea clasa măcar între 
locurile 1-6, deci o clasare onorabilă și conformă valorii 
lotului de jucători existenți.

Dacă înaintașii și-au făcut treaba, apărarea a fost 
catastrofală și cu cele 87 de goluri primite se clasează pe 
ultimele patru locuri în topul golurilor primite.

Ceva din amărăciunea jocurilor slabe și a 
rezultatelor dezastruoase s-a mai estompat cu acel 6-0 
din ultima etapă, în meciul de pe teren propriu cu Unirea 
Jimbolia, dar cu o floricică nu se face primăvară. 

Și de data aceasta stăm bine la golgeteri, cei 
doi atacanți, respectiv Wilhelm și Colompar, cu cele 
25 de goluri fiecare, suntem pe locul 3 în acest top al 
marcatorilor. Bravo lor și în special lui Wilhelm, care 
de ani buni este în topul marcatorilor. Faptul că cei doi 
atacanți, cu cele 50 de goluri marcate, au 65% din golurile 
marcate de întreaga grupare cenăzeană denotă că echipa 
este efectiv dependentă de aceștia, iar absența lor sau a 
măcar unuia dintre ei ar avea efecte nefaste. 

Cu un minus 8 la clasamentul adevărului, plasarea 
pe locul 10 este oglinda fidelă a echipei și a jocului 
practicat.

O altă cauză a acestui parcurs slab a fost și faptul că 
echipa nu are portari de rezervă, drept pentru care a fost 
introdus în poartă un jucător de câmp și, evident, s-au 
primit câte cinci-șase goluri de meci. Ceva de neînțeles 
a fost și la un meci de acasă, când în minutul 75 oaspeții 
rămân în inferioritate numerică și reușesc să înscrie două 
goluri și să câștige meciul. Deci se poate vorbi ori de o 
slabă condiție fizică, ori de o labilitate psihică corelată cu 
nepăsarea.

Gheorghe Anuichi

Rușinică, băieți!



(continuare în pag. 19)

Jurnale de călătorie (III)

În anul 2005 am fost pentru prima datǎ ȋn Grecia, 
la „vestita” staţiune Paralia Katerini. Cred cǎ de 10 ani 
mulţi dintre români o cunosc. Nu vreau sǎ vorbesc foarte 
mult despre staţiunea ȋn sine pentru cǎ, aşa cum am precizat 
mai sus, am fost acolo acum 10 ani şi pentru cǎ este foarte 
des ȋntâlnitǎ ȋn ofertele agenţiilor de turism. Asta pentru cǎ 
este relativ aproape şi este foarte ieftinǎ pentru buzunarul 
nostru, al românilor. Sunt totuşi la curent cu ce i se mai 
oferǎ turistului ȋn Paralia Katerini pentru cǎ, anul trecut, 
copiii mei şi-au petrecut acolo 
o sǎptǎmânǎ din vacanţa de 
varǎ. Eu nu am prea stat prin 
staţiune pentru cǎ din cele şapte 
zile, patru am hoinǎrit prin 
Grecia, prin tot felul de tururi: 
Muntele Olimp, mǎnǎstirile de 
la Meteora, insula Skiathos, 
Salonic.

Ȋnainte de a ȋncepe ur-
cuşul spre lǎcaşul zeilor antici, 
vreau sǎ vǎ mai spun cǎ ȋn 
Paralia (care ȋnseamnǎ plajǎ 
ȋn limba greacǎ) Katerini este 
foarte uşor sǎ te descurci ca şi 
turist român, fǎrǎ a cunoaşte o 
limbǎ de circulaţie internaţionalǎ. Asta pentru cǎ vei gǎsi 
multe restaurante cu meniuri ȋn limba românǎ şi vorbitori 
de limba română la magazine, restaurante şi hoteluri. Ȋmi 
amintesc chiar cǎ unele magazine acceptau şi lei. Acum nu 
mai ştiu dacǎ e aşa sau nu. Oricum, Paralia Katerini poate 
fi un paradis a celor care iubesc shoping-ul, staţiunea fiind 
vestitǎ pentru magazinele sale de cu bijuterii din argint şi 
cu magazine cu haine de blanǎ. Aici, sigur doamnele nu 
se vor plictisi. Pentru domni, le-aş recomanda sǎ aleagǎ o 
sticlǎ de vin bun, grecesc, şi sǎ meargǎ ȋn portul pescǎresc, 
seara, când se ȋntorc micuţele bǎrci de pescuit din larg, sǎ le 
priveascǎ venind, şi mai apoi, cum toatǎ familia pescarului 
ajutǎ la descǎrcarea şi sortarea „capturii”. E un spectacol 
fascinant sǎ ȋi priveşti pe oamenii aceia muncind. La fel de 
frumos poate fi sǎ ȋi priveşti şi dimineaţa, foarte devreme, 
cum pleacǎ ȋn larg la pescuit, cum se grǎbesc sǎ iasǎ din 
port şi sǎ ajungǎ primii sǎ ȋşi arunce nǎvoadele.

Aşadar, sǎ lǎsǎm Paralia Katerini şi sǎ pornim sǎ 
urcǎm muntele de pe riviera care ȋi poartǎ numele: Muntele 
Olimp. Dacǎ ȋn mitologia greacǎ, atât de binecunoscutǎ, 
era leagǎnul zeilor, acum, cu siguranţǎ este cucerit de noi, 
muritorii, şi este un loc pe care vi-l recomand cu cǎldurǎ sǎ 
ȋl vizitaţi. Eu chiar am fǎcut-o de douǎ ori. Muntele Olimp 
este cel mai ȋnalt munte din Grecia şi nu trebuie sǎ urcaţi pe 
vârful cel mai ȋnalt al sǎu, Mytikas,  care mǎsoarǎ 2.918 m, 
fiind suficient sǎ faceţi o plimbare pânǎ la Cascada şi Cada 
lui Zeus. Ȋnarmat numai cu aparatul de fotografiat, am ajuns 
ȋn satul Litochoro, de unde se ȋncepe „ascensiunea” care, 
de fapt, este o plimbare nevinovatǎ de un ceas, un ceas şi 
ceva, pe o cǎrare betonatǎ de la marginea satului, uşurel la 
deal spre canionul Enipeas şi aproape fǎrǎ sǎ ȋţi dai seama 
te trezeşti la poarta parcului național Olimp. Aşa cum 
am spus, cǎrarea este una betonatǎ, cu bǎnci şi coşuri de 
gunoi pe marginea potecii, dar şi cu balustradǎ, astfel ȋncât 
orice pericol este aproape inexistent. Apele râului Enipeas 

străbat pe o lungime de 10,5 km printre pereţii abrupţi, 
impresionanţi ai muntelui Olimp cu vegetaţie abundentǎ, 
formând frumoase cascade, ultima la care turistul „de 
duminicǎ” ajunge fiind Cascada şi Cada lui Zeus. Aceasta 
este un ochi de apǎ verde ca smaraldul, foarte limpede. 
Mai tot timpul sunt curajoşi sau aventurieri care se gǎsesc 
sǎ sarǎ ȋn cada mai marilor zeilor de pe stânci, de o ȋnǎlţime 
de peste 10 metri, ceea ce mǎ face sǎ cred cǎ acea „cadǎ” 
a lui Zeus este şi suficient de adâncǎ. Satul Litochoro 
este foarte cochet şi curat, cu o biserica în centru, Agios 
Nicolaos, şi o fântǎnǎ artezianǎ care mi-au plǎcut foarte 
mult. Casele sunt ȋn marea lor majoritate zugrăvite ȋn alb şi 

mai toate au flori la ferestre. 
Hotelurile şi tavernele sunt 
şi ele cochete şi chiar am 
ȋncercat acolo o fripturǎ de 
ied la proţap, care a fost 
absolut delicioasǎ.

Dacǎ m-am aflat pe 
muntele Olimp şi nu am 
avut timp sǎ escaladez vârful 
Mytikas aşa cum aş fi vrut (dar 
nu se ştie niciodatǎ), am mers 
şi la frumoasa mǎnǎstire Sf. 
Dionisios, a cǎrei bisericǎ a 
fost construitǎ prin sec. XVI, 
de cǎtre Agios Dionisios, 
un pustnic care a trǎit ȋntr-o 

peşterǎ din apropiere. Timp de sute de ani, acest locaş 
sfânt a fost sprijin religios şi economic pentru aceastǎ zonǎ 
din apropierea Olimpului, aici fiind locul preferat pentru 
pelerinaj al locuitorilor din Macedonia Centralǎ. Vechea 
mǎnǎstire a fost distrusǎ de douǎ ori, dar ea a fost refăcutǎ 
ȋn ultimii ani şi, ȋn prezent, biserica principalǎ este aproape 
integral restauratǎ. Biserica are o construcţie de excepţie, 
cu pereţii groşi, rezistenţi, din piatrǎ alb-galbenǎ cu roşu, 
cu arcade generoase. Interiorul bisericii este şi el deosebit, 
având altarul cu douǎ mari icoane aşezate ȋn rame aurite, 
având un model foarte frumos.

Prima datǎ când am fost pe muntele Olimp am urcat 
şi pânǎ la Paleos Panteleimonas, un punct de belvedere pe 
care se ajunge urcând câteva serpentine, un drum de munte, 
pe o şosea impecabilǎ. Ajuns acolo, te simţi ca şi cum ai fi 
pe acoperişul lumii, sus, sus de tot, având deasupra cerul 
albastru cu soare dogoritor, iar undeva jos, jos de tot, spre 
pǎmânt, se vǎd mici şi parcǎ neȋnsemnate oraşele şi satele 
de pe riviera Olimpului şi, spre marea uimire a turiştilor, se 
vedea marea Egee, de un albastru inegalabil. Aici se aflǎ şi 
satul Paleos Panteleimonas, un sat ridicat de pǎstori acum 
mai bine de 500 de ani, cu strǎduţe ȋnguste şi pietruite, dar 
bine ȋngrijite, cu case construite numai din piatrǎ, ȋnsǎ care 
a fost pǎrǎsit dupǎ mijlocul secolului trecut şi care a prins 
din nou viaţǎ, devenind o destinţie turisticǎ de un pitoresc 
cu totul aparte, ȋncepând cu anul 2003, când a fost declarat 
monument al Patrimoniului Naţional al Greciei. 

Continui depǎnarea amintirilor din ţara lui Homer, 
Aristotel şi Platon, dar şi a eroilor mitologici, cu un alt 
loc de poveste, de o frumuseţe rarǎ, care sigur va tǎia 
rǎsuflarea oricǎrui turist: mǎnǎstirile de la Meteora. 

Tiberiu-Ioan Bociat

Mănăstirea  Varlaam de la Meteora


