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Bucuria credinței 

Pr. Dan Groza

Suntem diferiţi, la 
fel este şi comportamentul 
nostru în situaţii mai pu-
ţin plăcute. Cei mai mulţi 
procedăm asemenea apos-
tolilor care, după eve-
nimentele sângeroase din 
Vinerea Mare, se retrag 
şi, împreună, încearcă să 
treacă peste decepţii şi 
tristeţi. Interesant este că 
apostolul Toma alege altă 
cale, se retrage şi singur 

vrea să decidă ce va face în viitor. Repede îşi dă 
seama că singurătatea nu oferă liniştea sufletească 
şi răspunsul la multe întrebări. Se reîntoarce în 
mijlocul apostolilor care, exaltaţi, îi dau marea 
veste despre învierea lui Isus, care li s-a arătat lor. 
Apostolul Toma era atât de decepţionat încât nici 
mărturia apostolilor nu a fost îndeajuns. Prezenţa 
lui Isus şi vederea rănilor au constituit acel moment 
care i-a redat credinţa.

Contemplând asupra acestei întâmplări, avem 
cu toţii un sentiment de simpatie faţă de apostol, sunt 
momente când avem dubii, sentimente de nesiguranţă în 
credinţa noastră şi avem nevoie şi noi de ajutor. Isus nu-i 
reproşează nimic apostolului Toma, El însuşi vrea să-l 
ajute. Ne dă de înţeles că şi noi trebuie să ne comportăm 
la fel faţă de cei care au asemenea probleme. Meditând 
asupra acestei lumi, putem cu toţi să ajungem la porţile 

credinţei. Armonia legilor naturii este inexplicabilă fără 
prezenţa lui Dumnezeu. Este adevărat că întâmplările 
dureroase ale vieţii de multe ori de neînţeles seamănă în 
sufletele noastre nesiguranţă.

De nenumărate ori, Evangheliile ne atenţionează 
asupra importanţei credinţei, bucuriei pe care ne-o 
dau acestea. De aceea, trebuie să condamnăm toate 
acele tendinţe care au ca scop slăbirea acestora s-au 
dispariţia lor din viaţa noastră.

S-a întâmplat New-York, un preot a fost vizitat 
de către un ateu în ideea că trebuie să se facă totul ca 
din sufletele oamenilor să dispară credinţa. A urmat o 
dispută lungă, în care el şi-a expus argumentele. La 
un moment dat, preotul îl întrerupe şi îi spune: Azi 
am văzut un incident nefericit, chiar scandalos. Ce 
s-a întâmplat? Închipuie-ţi că am văzut un om care se 
deplasa foarte greu şi se sprijinea pe cârjă. Deodată a 
venit un om foarte dur care i-a smuls cârja din mână şi 
el a căzut cu faţa în baltă.

Într-adevăr, acesta este un nesimţit, a fost 
răspunsul. Acel om stă în faţa mea și eşti chiar tu. 
Gândeşte-te câţi oameni sunt în suferinţă, se simt 
părăsiţi, pentru ei credinţa este singurul sprijin. 
Acum vii dumneata şi vrei să le iei această cârjă. 
Sfântul Ioan de Vianney spune: În aceia care nu cred 
sufletul este mai orb decât al acelora care nu văd. 
Aşa trăim în această viaţă: ca într-o ceaţă. Credinţa 
este asemenea unui vânt care dispersează ceaţa şi în 
locul ei apare soarele.

Este greşit să credem că apostolul Toma este un 
necredincios, el a făcut parte dintre acei oameni care 
se gândeau foarte pământean la Mesia, nu a putut să 
conceapă că acesta a suferit şi a murit pe cruce. Nu 
credinţa lui în Dumnezeu a slăbit, ci acele concepţii 
foarte omeneşti s-au năruit.

Isus a şi spus: Gândurile lui Dumnezeu nu sunt 
şi gândurile noastre, drumurile lui Dumnezeu nu sunt 
şi ale noastre. Apostolul Toma a crezut în Dumnezeu, 
l-a aşteptat pe Mesia, dar nu şi-a închipuit că aşa vom 
fi mântuiţi. Şi-a închipuit că Isus va urca pe un tron de 
mărire şi glorie. A pus pe locul doi marele adevăr. Isus 
este mesagerul dragostei divine.

În zilele noastre mulţi părăsesc Biserica. 
Spun că ei cred în Dumnezeu, în Isus, dar spun nu 
bisericii. Însă ei uită acea dorinţă a Mântuitorului 
că această Biserică, aşa cum este ea, trebuie să fie 
o unealtă în slujba mântuirii.

Carlo Carretto scrie: Nici nu mă gândesc să ies 
din biserică. Isus este stânca pe care a fost clădită, 
aşa de slabă cum este, eu să construiesc una mai 
slabă, eu să fiu biserica? În fond, ce însemnătate 
au pietrele? Promisiunea lui Cristos contează, 
cimentul care leagă pietrele este Duhul Sfânt, acesta 
este capabil să construiască biserica din pietrele 
imperfecte care suntem noi.

Religie
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Hotărâri ale Consiliului Local 
al comunei Cenad

De la precedenta apariție a revistei „Cenăzeanul“ 
și până la predarea la tipar a numărului de față, Consiliul 
Local a aprobat următoarele hotărâri:

Miroslav Marianuț

Facem precizarea că documentele în cauză se pot 
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad, precum și pe 
site-ul oficial al comunei, www.cenad.ro

Administrație

• Hotărârea nr. 15 din 29.02.2016 privind 
rectificarea bugetului local Varianta I;

• Hotărârea nr. 16 din 29.02.2016 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 
de investiţii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în 
localitatea Cenad, comuna Cenad, judeţul Timiş“;

• Hotărârea nr. 17 din 29.02. 2016 privind 
implementarea proiectului „Modernizarea infra-
structurii rutiere în localitatea Cenad, comuna Cenad, 
județul Timiș“;

• Hotărârea nr. 18 din 29.02.2016 privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cenad, judeţul Timiş  pentru anul 2016;

• Hotărârea nr. 19 din 29.02.2016 privind 
însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi 
exercitarea activităţii de audit public intern, precum şi 
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul 
realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor 
administraţiei publice locale;

• Hotărârea nr. 20 din 29.02.2016 privind 
aprobarea acordării tichetelor sociale pentru grădiniţă;

• Hotărârea nr. 21 din 29.02.2016 pentru aprobarea 
modificării şi completării H.C.L. nr. 19/19.05.2014, la 
aprobarea Regulamentului privind criteriile de eliberare 
a acordului de funcţionare pentru agenţii economici 
care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, 
inclusiv cele de alimentaţie publică, pe raza localităţii 
comunei Cenad;

• Hotărârea nr. 22 din 29.02.2016 privind 
aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile 
U.A.T. Cenad, judeţul Timiş;

• Hotărârea nr. 23 din 29.02.2016 privind 
rezilierea contractului de închiriere nr. 79/03.09.2015 
încheiat între comuna Cenad şi S.C. Better Exchange 
S.R.L. Timişoara;

• Hotărârea nr. 24 din 29.02.2016 privind rezilierea 
contractului de prestări servicii nr. 3680/06.10.2014, 
între comuna Cenad şi P.F.A. Faur Dan-Marius;

• Hotărârea nr. 25 din 21.03.2016 privind 
aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2015 la bugetul 
local şi la bugetul de venituri proprii de la bugetul local;

• Hotărârea nr. 26 din 21.03.2016 privind numirea 
persoanei care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei 
publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor 
locale;

• Hotărârea nr. 27 din 21.03.2016 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
Cenad nr. 29/28.10.2013 privind stabilirea măsurilor de 

păşunat la nivelul comunei Cenad, judeţul Timiş;
• Hotărârea nr. 28 din 21.03.2016 privind aprobarea 

participării comunei Cenad în cadrul parteneriatului 
- GAL TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIAŢIA GAL 
TRIPLEX CONFINIUM) în vederea depunerii pentru 
selecţie şi în vederea implementării STRATEGIEI 
DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI 
PENTRU PERIOADA 2014-2020;

• Hotărârea nr. 29 din 25.04.2016 privind trecerea 
imobilului din comuna Cenad, înscris în CF 400111, 
nr. top 42-43, din proprietatea privată în proprietatea 
publică a comunei;

• Hotărârea nr. 30 din 25.04.2016 privind 
modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Cenad, judeţul Timiş.

Site-ul www.cenad.ro, reînnoit

Zilele trecute, site-ul oficial al comunei Cenad, 
respectiv www.cenad.ro, a fost copiat pe o platformă 
web mai performantă și, totodată, și-a schimbat ima-
ginea. Vechea platformă Drupal, tot gratuită ca și cea 

actuală,  a fost declarată de către dezvoltatorii de la 
www.drupal.org ca fiind încheiată,  ca atare nu i se 
mai garanta securitatea. Ceea ce, evident, la un mo-
ment dat, ar fi pus în pericol și site-ul. 

Desigur, copierea a permis și o ușoară modi-
ficare a capitolelor și subcapitolelor, pentru a le face 
mai accesibile, fără a afecta în vreun fel conținutul. 

Vă reamintim că Internetul este, la ora actuală, 
cel mai uzual mijloc de comunicare în masă, ca atare 
noutățile pot ajunge la dvs. aproape instantaneu.
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Lansarea revistei „Morisena“ la Timișoara
Publicația trimestrială de istorie „Morisena“ este, fără 

doar și poate, un fenomen singular în România. Fiindcă e 
susținută financiar de un consiliu local de comună, în cazul 
de față de Consiliul Local Cenad. Cârcotașii se vor întreba 
la ce bun așa ceva. Dar dacă e să ne luăm după tot soiul de 
sfertodocți și semidocți, de politicieni de zero lei și zero bani, 
cum spune cenăzeanul, Țara Românească n-ar mai avea decât 
birturi, mall-uri și bordeluri. Ori memoria unui popor, cu 
bune și cu rele, înseamnă să-ți cunoști istoria, să nu mai repeți 
propriile-ți greșeli. Să te autorespecți și să impui respectul.

Da, există tot felul de școli de istorie, care promovează/
impun diverse tipare mai mult de dragul de a-și asigura 
promovarea academică ori chiar scaunul. De a respecta re-
gulile unei cutare grupări mai mult sau mai puțin legale sau, 
mai nou... de utilitate publică. Aceasta este, într-adevăr, o 
problemă. Un moft personal sau politic poate falsifica istoria 
în mod dramatic. De unde nici n-ar fi de mirare că în Banat, 
de pildă, primii locuitori să fi fost... marțienii. Cum, de altfel, 
se și încearcă acreditarea a tot soiul de idei care mai de care 
mai năstrușnice. De parcă teritoriul de astăzi al Cenadului ar 
fi fost locuit doar de moluște...

Desigur, „Morisena“ nu-și propune să (re)descopere 
focul sau roata, ci doar să promoveze istoria unui spațiu, a 
unor oameni care, deși sunt de diverse neamuri și religii, iată, 
conviețuiesc împreună. Și nu doar de ieri, de alaltăieri. Iar 
dacă, întâmplător, scriem mai mult despre... nemți, cum ni 
s-a mai reproșat, deși complet aiurea, o facem fiindcă istoria 
se bazează pe documente, iar nemții au avut grijă să-și con-
semneze momentele importante. La fel și autoritățile române 
când e vorba despre nemți. Așteptăm momentul când și cele-
lalte nații cenăzene își vor (re)descoperi istoria. 

Revista are, din start, două variante: una digitală, 
publicată mai devreme, și varianta tipărită și tocmai aceasta 

În imagine, de la stânga la dreapta: ing. George Ivașcu, președintele 
Asociației Culturale „Concordia“ Cenad, istoricul dr. Ioan Hațegan (origi-
nar din Cenad), Nicolae Crăciun, primarul comunei Cenad, și scriito-
rul Dușan Baiski, inițiatorul și editorul revistei „Morisena“, la lansarea 
publicației la localul „Bierhaus“ din Timișoara, pe 2 martie 2016. Foto: 
Tiberiu-Ioan Bociat.

o face deosebită. În România mai există reviste de istorie, 
inclusiv la Timișoara, dar numai în variantă digitală. Fiind 
o publicație sponsorizată de Consiliul Local Cenad, potrivit 
legii „Morisena“ tipărită nu poate fi vândută (spre disperarea 
unor iubitori de istorie și colecționari). O situație delicată, dar 
care, în cele din urmă, va trebui cumva rezolvată. Important 
este însă faptul că varianta digitală este accesibilă gratuit, toc-
mai fiindcă autorii nu primesc niciun fel de drepturi de autor. 

Lansarea de la Timișoara a fost, de fapt, subiectul celei 
de-a LI-a (51) ediții a seriei de manifestări culturale culturale 
lunare în spațiu neconvențional, organizată în cadrul „Serilor 
bănățene“ la berăria „Bierhaus“ din Timișoara, str. E. Ungu-
reanu nr. 15, pe 2 martie 2016. De remarcat că prima ediție a 
început cu prezentarea Proiectului „Banaterra - Enciclopedia 
Banatului“, iar ediția a L-a (50) a fost dedicată lansării ce-
lei de-a II-a ediții a cărții „Cenad - Studii monografice“ și, 
respectiv, „Lugoj - Studii monografice“, ambele scrise de 
Dușan Baiski.

Cenăzenii s-au pregătit minuțios, mai cu seamă că do-
reau să le ofere timișorenilor încă o surpriză. Au fost prezenți: 
Nicolae Crăciun, Vasa Stefanovici, George Ivașcu, Tiberiu-
Ioan Bociat, Simona Regep, Gheorghe Cornut, Dorin Dronca 
și alții. Desigur, la eveniment au participat și cei doi coor-
donatori ai revistei: Ioan Hațegan și Dușan Baiski. Surpriza, 
apreciată de către toți cei prezenți, a fost pălinca de Cenad, 
pita de Cenad, unsoarea de porc de Cenad, boiaua de Cenad, 
doar sarea fiind din Transilvania. Cenăzenii au pus mână de la 
mână și le-au adus aminte orășenilor de viața de la țară.

După scurta introducere a lui Cristian Colojoară, 
inițiatorul și coordonaorul seriei de „Seri bănățene“, a luat 
cuvântul primarul N. Crăciun, care a vorbit despre spriji-
nul constant acordat de către Primăria și C.L. Cenad pentru 
manifestările cuprinse în agenda cultural-sportivă a comu-
nei, apoi ing. Gh. Ivașcu, despre activitățile culturale ale 
asociației pe care o conduce. Istoricul I. Hațegan a vorbit de-
spre importanța istoriografiei, Cenadul având o istorie extrem 
de bogată. În final, Dușan Baiski s-a referit la scurtul istoric al 
începutului revistei.

Important de reținut din luările de cuvânt ale celor 
prezenți este părerea istoricului Sorin Forțiu, care, fără a pune 
sub semnul întrebării calitatea primului număr, și-a exprimat 
speranța că publicația va trece peste „durerile facerii“ și va 
deveni una de referință. 

În încheiere, iată și o apreciere obiectivă pe care 
subsemnatul a primit-o de la unul din istoricii de frunte din 
România și care este chiar bănățean: Costin Feneșan:

„Vă mulțumesc mult pentru primul număr din 
«Morisena», o surpriză foarte plăcută, căreia îi doresc ani 
cât mai îndelungați. Merită recunoștință toți cei care, în-
tr-un fel sau altul, contribuie la înfăptuirea unui proiect în 

Dușan Baiski

Cultură

(Continuare în pag. 6)
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Despre corul Bisericii ortodoxe române din Cenad 
se poate spune că are deja o istorie, aceasta începând din 
anii ʹ90, după Revoluție, când, la inițiativa unui grup de 
credincioși iubitori de cânt și de Dumnezeu, de frumos, se 
reînființează corul Biericii ortodoxe române din Cenad, 
din care atunci făceau parte: Alexandru Ciurte, Flaviu 
și Iulian Cercel, Gheorghe Anuichi, Sabin și Cornel 
Văcaru, Dorin Dronca, Gheorghe Stanciu, Ivan Mageri, 
Ioan Radu, Cristian Lepuș și regretata profesoară de 
muzică, plecată prea repede dintre noi, Mara Danilov. 
În această formație am găsit corul în 1996 când, la 
îndemnul tatălui meu, Flaviu Cercel, care era trup suflet 
pentru acest cor, ne-am alăturat coriștilor existenți și noi, 
câteva femei: Rodica Brad, Liliana Varga, Florica Blaj, 
Elena Văcaru, Dorina Cercel, iar din acel moment corul 
nostru, sub conducerea lui Ioan Dogojie, a devenit unul 
mixt, de la acea dată putând să abordeze lucrări corale 
cântate pe patru voci și un repertoriu mai diversificat. 

Între timp, componența corului nu s-a valorificat din 
diverse motive. Unii au plecat definitiv dintre noi, poate 
cei mai importanți, pentru a cânta alături de îngeri. Alții 
n-au mai venit din motive de sănătate sau profesionale. 
Dar ni s-au alăturat alți membri, cum ar fi: Georgeta Cucu, 
Aurelia Baba,  Daniel Ciurte, Călin Zbârciog și alții.

Odată cu diversificarea repertoriului, de câțiva 
ani, pe lângă activitatea curentă la Sfânta Liturghie 
de duminică și sărbători, corul nostru a participat 
reprezentând Cenadul la concursul județean „Lada cu 
zestre“, la care, în fiecare an în care am participat, s-a 
făcut remarcat până în faza finală și chiar a câștigat 
premii sau mențiuni.

De asemenea, în fiecare an când se apropie 
Crăciunul, corul nostru își începe pregătirea cu repetiții 
mai intense în vederea întâmpinării Nașterii Domnului 
cu cele mai frumoase colinde românești și pentru 
participarea la concertele de colinde organizate în 
cadrul Bisericii ortodoxe române din Cenad, cu sprijinul 
preotului parohiei noastre, preot Gheorghe Covaci, și cu 
aportul Primăriei condusă de primarul Nicolae Crăciun. 
Cu aceeași bucurie participăm și noi la concertele de 
colinde organizate de alte comune cum ar fi: Comloșul 
Mare, Nerău, Sânnicolau Mare.

Ca o încununare a activității noastre, am fost 
selectați să participăm, pe 6 decembrie 2015, de Sf. 
Nicolae, la concertul de colinde organizat de către 
Catedrala Mitropolitană din Timișoara și la care au 
participat formații corale de prestigiu cum ar fi: Corul 
Catedralei Mitropolitane Timișoara, Corul Catedralei 
Mitropolitane Arad, Corul Studenților Facultății de 
Teologie Caransebeș, Corul Profesorilor din Vârșeț 
(Serbia) și alții, invitație care ne-a onorat și eveniment 
la care am fost onorați să participăm. 

Aceste performanțe pe care le-am repurtat sub 
conducerea dirijorului Ioan Dogojie și cu sprijinul pr. 

Corul Bisericii ortodoxe române din Cenad
Gh. Covaci, noi, membrii corului, dorim ca la Sfânta 
Liturghie și de sărbători să vină un număr cât mai mare 
de credincioși din cadrul Parohiei Ortodoxe Române 
Cenad. Iar cei care știu că au voce și ureche muzicală, 

în special tineretul, să ni se alăture, astfel încât tradiția 
acestui cor să meargă mai departe și chiar să depășească 
performanțele noastre. 

Le dorim credincioșilor parohiei noastre multă 
sănătate, un an bun și realizări cât mai bune!

***
Chiar dacă în fiecare duminică și în majoritatea 

sărbătorilor creștine scaunele și băncile din Biserica 
ortodoxă română sunt de cele mai multe ori goale, corul 
își face de fiecare dată prezența, reușind să aducă bucurie 
fiecăruia din puținii creștini care participă la slujbele 
religioase, dând răspuns la Sfânta Liturghie oficiată de 
preotul paroh Gheorghe Covaci. 

Corul a fost reînființat după anii ʹ90, cu sprijinul 
dirijorului Ioan Dogojie, care a pus suflet încă de la 
început, căutând în fiecare om pe care îl cunoștea ceva 
legat de muzică și cântec, i-a găsit și i-a adunat și a început 
să facă repetiții pentru a-i iniția în arta cântecului religios.

Anii au trecut și au avut loc multe schimbări în 
componența corului. Mulți dintre cei care au fost la 
început astăzi nu mai sunt printre noi. Amintesc aici 
pe Flavius Cercel care, spun cei care l-au cunoscut, era 
trup și suflet pentru cor. Apoi a fost învățătoarea Florica 
Blaj, care, plecând dintre noi, a lăsat o verigă lipsă în 
corul nostru. Mara Danilov, fostă profesoară de muzică 
la Școala Generală din Cenad și care acum nu se mai află 
printre noi, a pus suflet pentru cântecul religios și prin 
anii 2000 a înființat un cor de copii. 

Erau, la un moment dat, în corul Bisericii, peste 
60 de persoane. Dar nu toți au ales să rămână. Elevii de 
altă dată au devenit liceeni și unii dintre ei au mers la 

Liliana Varga, Georgeta Cucu

Cultură

(Continuare în pag. 6)
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care, presupun, au crezut doar cei mai optimiști. Dar, vor-
ba romanilor: Audaces fortuna iuvat / Pe cei îndrăzneți, 
norocul îi iubește. Numai că aici nu este vorba deloc de 
noroc, ci de pasiune și de muncă, de dragoste pentru Ba-
nat. Primiți, încă o dată, felicitările mele pentru realizarea 
de acum, pe care o doresc continuată cât mai mult timp.“

***

Revista „Morisena“ a fost prezentată și la adunarea 
generală a Asociației Publiciștilor Presei Rurale din Banat din 
27 februarie 2016, al cărei președinte este muzeograful Ioan 
Traia, un vechi și constant prieten al Cenadului. Evenimentul 
a avut loc la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara.

***

În fine, cea de-a treia prezentare a revistei a avut 
loc pe 21 aprilie 2016, la Biblioteca „Alexander Tietz“ din 
Reșița, organizatori fiind Forumul Democratic al Germanilor 
din România - Filiala Caraș-Severin și, respectiv, Biblioteca 
Județeană „Paul Iorgovici“ din Reșița. De fapt, acțiunea a fost 
inițiată încă din noiembrie 2015, când scriitorul Erwin Josef 

Țigla, președintele filialei cărășene a F.D.G.R. și un eminent 
om de cultură și promotor, l-a invitat pe scriitorul Dușan Baiski 
la promoția cărților acestuia „Cenad - Studii monografice“ - 
ediția a II-a, și, respectiv, „Lugoj - Studii monografice“. 

Cultură

alte școli, alții au plecat pe alte meleaguri și au rămas 
în cor câțiva oameni ai satului și doi-trei din Sânnicolau 
Mare. „Puțini și buni“, cum ar spune cei care ne cunosc 
și ne sunt aproape.

Astăzi, corul nostru, în frunte cu dirijorul Ioan 
Dogojie, se bucură de prezența următorilor coriști: 
Alexandru Ciurte, Daniel Ciurte, Cristian Lepuș, Călin 
Zbârciog, Liliana Varga, Radoica Stoianov, Mariana 
Sas, Georgeta Cucu, Aurelia Baba. Toți membrii se 
adună de câteva ori pe an pentru repetiții. Înainte 

de Crăciun ne strângem pentru a repeta și învăța noi 
colinde. Colindăm în fiecare an în preajma sărbătorii 
Nașterii Domnului, la concertele de colinde din Nerău, 
Comloșu Mare, Sânnicolau Mare și, bineînțeles, la noi 
la Cenad.

Anul trecut, am fost selectați pentru a cânta 
la Catredala Mitropolitană de la Timișoara. A fost o 
mirifică după-amiază de duminică: 6 decembrie 2015. 
Au participat coruri din mai multe localități bănățene 
cum ar fi: Corul Catedralei Mitropolitane din Timișoara, 
Corul Catedralei Mitropolitane din Arad, Corul Facultății 
de Teologie din Caransebeș, Corul din Vârșeț (Banatul 
Sârbesc), iar printre toate acestea, douăsprezece la 
număr, s-a aflat și corul nostru. 

Tot dirijorul Ioan Dogojie ne-a condus și pe 
drumul concursului „Lada cu zestre“ la care, în 2011, 
am luat locul II la grup coral – cântece religioase. 
Suntem mândri că am ajuns până aici și vrem ca și de 
acum înainte să ducem cu mândrie numele Cenadului 
mai departe. 

Să ne trăiască toți coriștii, în frunte cu preotul 
paroh Gh. Covaci, care ne sprijină neîncetat, și cu 
primarul comunei noastre, Nicolae Crăciun, care 
răspunde pozitiv tuturor cerințelor noastre și este o 
gazdă nemaipomenită atunci când alte coruri vin să 
concerteze la Cenad!

(Urmare din pag. 4) (Urmare din pag. 5)

Lansarea revistei... Corul Bisericii...
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În acest număr încerc 
să dau câteva lămuriri privind 
moștenirea legală.

Moștenirea legală repre-
zintă o instituție juridică prin 
care drepturile si obligațiile unei 
persoane se transmit, după decesul 
ei, către persoanele care au vocație 
succesorală.

Moștenirea rămasă de pe 
urma unei persoane se poate transmite către moștenitorii 
legali, moștenitorii testamentari, iar în cazul lipsei unor 
moștenitori legali sau testamentari moștenirea revine 
unității administrativ-teritoriale în raza căreia se aflau 
bunurile,  fiind vorba de așa-zisa moștenire vacantă.

Moștenirea legală reprezintă condițiile și ordinea 
în care soțul supraviețuitor și rudele defunctului culeg 
moștenirea lăsată de acesta.

Astfel, există patru clase de moștenitori. Clasa 
întâi reprezentată de descendenții defunctului, adică copii 
și nepoți sau strănepoți de fii etc. Din clasa a doua fac 
parte ascendenții privilegiați, adică părinții defunctului și 
colateralii privilegiați care sunt frații și surorile defunctului 
și descendenții acestora până la gradul al patrulea inclusiv 
și care vin împreună la moștenire și nu se exclud unii 
pe alții. Clasa a treia o reprezintă ascendenții ordinari, 
adică rudele în linie dreaptă ascendentă ale defunctului 
cu excepția părinților, adică bunici, străbunici etc. În fine, 
clasa a patra de moștenitori este cuprinsă din colateralii 
ordinari care sunt rudele colaterale ale defunctului până 
la gradul al patrulea inclusiv, cu excepția colateralilor 
privilegiați, adică unchi, mătuși, verișori primari.

Moștenirea se culege în primul rând în ordinea 
claselor, astfel că moștenitorii din clasa întâi sunt primii 
succesibili și înlătură de la moștenire celelalte clase. 
Dacă nu există moștenitori din clasa întâi, sunt chemați 
la moștenire, în ordine, succesibilii din clasele a doua, a 
treia și ultimii sunt cei din clasa a patra.

Pe de altă parte, în cadrul aceleași clase se aplică 
principiul proximității, adică ruda mai apropiată de 
defunct înlătură de la moștenire rudele mai îndepartate, 
de exemplu dacă există copii moștenitori aceștia înlătură 
de la moștenire nepoții sau strănepoții, dacă acesția nu vin 
la moștenire prin reprezentare. Între rudele de același grad 
și din aceeași clasă moștenirea se împarte în mod egal.

Reprezentarea înseamnă că o persoană aflată 
în grad mai îndepartat vine la moștenire  în drepturile 
ascendentului său pentru a culege moștenirea. De 
exemplu, dacă defunctul a avut doi copii, dintre care unul 
din copii a decedat anterior, dar a lăsat un copil care este 
nepotul defunctului, acest nepot vine la moștenire prin 
reprezentare și culege moștenirea ce ar fi revenit tatălui 

Curier juridic

Legislație

său, astfel că nepotul, chiar dacă este mai îndepărtat de 
defunct, moștenește aceeași cotă cu unchiul său, frate al 
tatălui său decedat anterior.

În afară de aceste clase de moștenitori mai există 
soțul supraviețuitor, care culege o parte din moștenire în 
concurs cu oricare din clasele arătate mai sus. Astfel, soțul 
supraviețuitor culege un sfert din moștenire când împarte 
succesiunea împreună cu descendenții defunctului, 
o treime din moștenire când împarte succesiunea cu 
ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați, o 
jumătate din moștenire când împarte succesiunea numai 
cu ascendenții privilegiați sau numai cu colateralii 
privilegiați, și trei sferturi din moștenire când o împarte 
cu ascendenții ordinari sau colateralii ordinari. Când 
nu vine în concurs cu descendenții defunctului, soțul 
supraviețuitor culege și mobilierul și obiectele de uz 
casnic care au fost comune ale soților.

Deci o primă condiție esențială pentru a moșteni 
o reprezintă apartenența la o clasă de moștenitori arătată 
mai sus.

O altă condiție esențială este aceea ca cel chemat 
la moștenire să accepte moștenirea, deoarece nimeni nu 
poate fi obligat să accepte o moștenire. Dreptul de opțiune 
succesorală, adică exprimarea voinței unui succesibil de 
a moșteni, se prescrie într-un termen de un an de la data 
deschiderii moștenirii, care reprezintă data decesului. 
Deci orice succesibil care știe sau crede că are un drept 
la moștenirea defunctului trebuie să-și exprime voința 
de a accepta succesiunea în acest termen de un an într-
una din cele două forme ale acceptării moștenirii și 
anume acceptarea expresă, ce se realizeaza printr-o 
declarație notarială sau act sub semnătură privată prin 
care succesibilul își exprimă voința de a moșteni, ori 
acceptarea tacită, care constă în acte sau fapte care să 
dovedească neechivoc că a acceptat moștenirea și a făcut 
aceste acte sau fapte în calitate de moștenitor, de exemplu 
este considerată acceptare tacită luarea în posesie a 
bunurilor rămase de pe urma defunctului sau vânzarea 
lor. Dacă un succesibil care, deși știa despre deschiderea 
moștenirii și că are calitatea de succesibil, nu face nici 
un act de acceptare a moștenirii în termen de un an, se 
prezumă că a renunțat la moștenire.

Urmare a acceptării moștenirii, moștenitorii  
răspund pentru datoriile și sarcinile moștenirii numai 
cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporțional cu 
cota fiecăruia. Acest lucru înseamnă că în momentul în 
care acceptăm o moștenire nu acceptăm doar drepturi 
și bunuri, ci și datoriile și obligațiile defunctului, astfel 
că prin acceptare suntem obligați să achităm datoriile 
și obligațiile defunctului până la concurența valorii 
bunurilor și drepturilor moștenite. Cu ocazia dezbaterii 
succesiunii, un succesibil poate solicita notarului să 
dispună inventarierea bunurilor succesorale sau, dacă 
există pericolul înstrăinării, pierderii sau distrugerii 
bunurilor, tot notarul public poate pune sub sigiliu 
bunurile sau le poate preda unui custode. Este important 
de amintit aici că dacă un succesibil sustrage sau ascunde 
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unele bunuri care fac parte din moștenire, nu va avea nici 
un drept asupra acestor bunuri și va trebui să plătească 
datoriile sau sarcinile moștenirii inclusiv din propriile 
sale bunuri.

Pe de altă parte, orice succesibil poate renunța 
la moștenire, renunțare care se poate face prin act 
autentic întocmit în fața notarului public. Renunțarea la 
moștenire poate fi revocată în termen de un an de opțiune 
succesorală, dacă moștenirea nu a fost deja acceptată de 
alți succesibili. Aici trebuie să explic faptul că renunțarea 
se face asupra moștenirii în totalitatea ei și nu asupra unor 
bunuri, iar persoana care renunță la moștenire se consideră 
că este străină de moștenire. În aceste condiții, deoarece 
legislația nu obligă ca moștenirea să fie dezbătută asupra 
tuturor bunurilor defunctului la același moment, putând fi 
obținut un certificat de moștenitor, iar ulterior mai multe 
certificate de moștenitor suplimentare, este posibil ca în 
momentul în care se dezbate succesiunea asupra unui bun, 
unii succesibili să nu fie interesați de acel bun, având însă 
dorința de a obține în urma moștenirii un bun care va fi 
inclus mai târziu în masa succesorală, în această situație 
soluția nu este renunțarea la moștenire, ci acceptarea ei 
și eventuala rezolvare a împărțelii moștenirii prin partaj 
succesoral sau în altă formă juridică.

Legea dă dreptul unor categorii de moștenitori 
să posede bunurile moștenirii și să le administreze, acest 
drept purtând denumirea de sezină. Moștenitorii cu acest 
drept se numesc sezinari și sunt soțul supraviețuitor, 
descendenții și ascendenții privilegiați ai defunctului.

Moștenirea se dezbate la notarul public competent 
în circumscripția căruia a avut ultimul domiciliu defunctul, 
chiar dacă bunurile moștenirii se găsesc în locuri diferite 
din țară, iar moștenirea se transmite de la defunct la 
moștenitori în temeiul unui certificat de moștenitor. În 
situația în care succesibilii nu se prezintă la notariat pentru 
dezbaterea succesiunii sau există neînțelegeri cu privire 
la bunurile moștenirii și persoanele care au calitatea de 
moștenitor ori există neînțelegeri cu privire la persoanele 
care au acceptat sau nu moștenirea, moștenirea se dezbate 
pe cale judecătorească, competentă fiind judecătoria de la 
ultimul domiciliu al defunctului.

Dacă după dezbaterea moștenirii pe cale notarială 
există persoane care se consideră nedreptățite în dreptul lor 
de moștenire, prin neincluderea lor în rândul succesorilor 
sau includerea unor persoane care nu aveau dreptul de a 
culege moștenirea, pot solicita judecătoriei constatarea 
nulității certificatului de moștenitor.

Din punct de vedere procedural, dezbaterea 
succesiunii implică prezentarea în fața notarului public 
a tuturor succesibililor, urmând ca notarul să stabilească 
care dintre ei au calitatea de moștenitor și cota ce revine 
fiecăruia, la dezbaterea moștenirii fiind obligatorie 
audierea a doi martori, care nu pot fi rude cu defunctul 
sau succesibilii, martori care să cunoscă cine sunt rudele 
defunctului care au calitate de succesibil.

Excursie arheologică 
la Cenad* (V)

Imre Henszlmann

„Scaunul episcopal a fost întemeiat de Sf. Ștefan 
în anul 10301, atunci când acesta  l-a învins pe feudalul 
local Achtum, dăruind bunuri mobile acestei episcopii cu 
mărinimie regală. 

Mai târziu, Regele Sigismund a continuat atribuirea 
donațiilor începute de întemeietor, mărind considerabil 
averea episcopiei. Pe aceste meleaguri locuiau îndeobște 
păgâni, atunci când Sf. Gellert  a preluat eparhia, la 7 ani 
după ce i s-a solicitat acest lucru. Rătăcirile patarenilor 
au exercitat de asemenea o presiune însemnată asupra 
religiei catolice.  

Călugării greci, care locuiau la Cenad nu au reușit 
să-i convertească, deci noul episcop nu s-a putut folosi 
de aceștia. Episcopul a fost însoțit, din porunca regelui, 
de câte doi călugări din abațiile Pecsvarad, Szalavar, 
Bakonybel, Zobor și Pannonhalma. Dintre toți  aceștia 
șapte călugări, respectiv: Albert, Fulop, Henrik, Crato, 
Taklo și Istvan erau unguri. Pentru a le servi drept 
locuință, li s-a permis să construiască mănăstire și 
biserică în localitatea Orod. 

Totodată au ocupat mănăstirea grecească Sf. 
Ioan. Aceasta fusese întemeiată de Achtum, cu acordul 
regelui Sf. Ștefan  pentru ca maicile din ordinul bazilit 
de la Veszpremvolgy să ajungă la un duhovnic aflat mai 
aproape decât Constantinopolul. Atât călugării greci, 
care săvârșeau liturghia după ritul ortodox, cât și maicile 
au fost transferați la Carașova. 

Din manuscrisul aflat la mănăstirea Lunaelac se 
desprinde însă faptul că benedictinii au fost transferați 
la mănăstirea construită de căpetenia Cenad pentru 
călugării greci, iar apoi după finalizarea mănăstirii au 
fost duși la Cenad. Călugării greci împreună cu abatele 
au fost mutați la noua mănăstire de la Oroszlanos, iar 
locul lăsat de aceștia liber a fost ocupat de  benedictini 
până la finalizarea  bisericii și a mănăstirii cu hramul 
Sf. Gheoghe de la Cenad. Chiar episcopul în persoană a 
locuit împreună cu aceștia.2

„Pentru sufletul său blajin, binevoitor și vesel toți 
l-au îndrăgit pe Sf. Gellert. Bogați, săraci, bătrâni, tineri 
veneau în grupuri la Cenad; să vezi și să-l auzi pe omul 
lui Dumnezeu, să înveți de la el, să fi botezat personal de 
el.  Din satele și orașele aflate în împrejurimi, cavalerii 

* Originalul în limba maghiară, cu titlul „Archaeologiai kirándulás Csanádra“ 
a apărut în vol. VIII al cărții „Archaeologiai közlemények a hazai müemlékek 
ismeretének elómozditására“ („Publicații arheologice“), sub egida Academiei 
Maghiare de Științe, în anul 1871.
1 Pray Spec. Hier. H.P. II p. 285 - precizează ca an al înființării episcopiei  1035. 
Comunicări Arheologice tom. VIII fascicol. I.
2 Mai târziu vom vedea că mănăstirea nu era legată de biserica Sf. 
Gheorghe, însă acesta era locul în care a fost înscăunat episcopul de Cenad.
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convertiți la catolicism și-au dus fiii la episcop și l-au 
rugat să-i instruiască. Episcopul a dat curs cererii și a 
transformat o casă în școală. Apoi a numit ca învățător 
pe cel mai instruit călugăr din Bakonybel, numitul Valter.  
Această școală bisericească a devenit în scurt timp 
prea aglomerată, datorită sosirii elevilor polonezi, cehi, 
germani și chiar francezi. Călugărul Valter nu mai făcea 
față muncii istovitoare, așa încât episcopul a fost nevoit 
să solicite ajutoare de la o școală din Szekesfehervar.”

„Sufletul lui Gellert îl  ridica deasupra pământenilor. 
A întemeiat un lăcaș pentru pustnici în pădurile de lângă 
Mako și se retrăgea spre a medita pentru mai multe zile 
la rând. La șapte ani după moartea sa, cu acordul regelui, 
cadavrul lui a fost exhumat și mutat cu consimțământul 
episcopului Maurus și a abatelui Fulop la mănăstirea 
abației Sf. Gheorghe din Cenad. Conform izvoarelor 
arheologice, cadavrul era  foarte bine păstrat după atâta 
timp. Au existat controverse privind locul de veci în care 
a fost așezat Sf. Gellert, astfel că în conformitate cu alte 
izvoare,  ar fi fost îngropat în biserica Maicii Domnului, 
care a fost ridicată chiar de episcop în timpul vieții sale.3 

Pentru această din urmă abație, construită lângă 
biserica Sf. Ioan Botezătorul, a primit de la Regele 
Sfânt suma de 500 de mărci, 10 viguri de catifea, 50 de 
viguri de postav. Regina a donat 4 viguri de catifea și 4 
viguri de pânză. În anul 1361 Erzsebet, văduva regelui 
Karoly, a contribuit la extinderea mănăstirii, a îmbogățit 
inventarul acesteia cu podoabe și pocale scumpe. A 
construit de asemenea un mormânt împodobit cu aur și 
argint. Osemintele mai importante ale Sfântului Gellert 
au fost așezate într-un sarcofag din argint, osemintele 
mici, îmbrăcămintea, pălăria, biciul cu care s-a biciuit în 
timpul vieții au fost puse într-un sarcofag din marmură. 
De aici, în anul 1400 rămășițele au fost duse la Veneția, 
fiind depuse la biserica Sf. Donat.“

În lucrarea „Monasterologia“, de Fuxhoffer-
Czinar, vol. I, pag. 199, citim următoarele:

„Abbatia S. Georgii Mart. de Csanad“
„Fundata a Sancto Gerardo primo Csanadiensi 

Episcopo, vivente adhuc S. Stephano Rege sub annum 
circiter 1035. dicitur, quam tamen hoc sub titulo unquam 
Csanadini extitisse, ostendi nequit. Unde error manevit, 
patebit ex iis, quae mox ad Abbatiam B.M.V. de Csanad 
adferemus.”4 [...]

3 Anumite izvoare vorbesc despre faptul că abațiile Sf. Gheorghe și, respectiv, 
a Maicii Domnului sunt de fapt una și aceeași biserică. Această ipoteză este 
eronată, întrucât din înscrisuri ale vremii se desprinde faptul că Sf. Ștefan a donat 
bani pentru construirea abației Maicii Domnului, iar după enumerarea donațiilor 
se vorbește în continuare de donarea sumei de 1000 de mărci de către același 
domnitor pentru construirea abației Sf. Gheorghe. Așa fiind, putem afirma cu 
tărie că la Cenad au existat atât abația denumită după Sf. Gheorghe, cât și una 
denumită după Maica Domnului. Sf. Gerardi scripta et acta Conf. Mur. Monast. 
Lunaecensis
4 Cuvântul Monasterium nu înseamnă neapărat mănăstire sau chilie; în evul mediu 
și bisericile parohiale sau chiar turlele bisericilor erau numite monasterium.

Versiunea în limba română: 
Cornelia Varga

Istorie și iar istorie
Ceea ce ne-a determinat să venim cu ideea, pe care 

am și transpus-o deja în faptă și aici ne referim, concret, 
la revista trimestrială de istorie „Morisena“, este trecutul 
extraordinar de bogat al localității Cenad. 

Pe lângă deja publicatele volume, inclusiv de subsem-
natul, cercetările arhivistice scot la iveală noi și noi aspecte 
legate de viața, obiceiurile, tradițiile și trecutul cenăzenilor, 
indiferent de etnia acestora. Desigur, unele izvoare solicită 
un volum de muncă mult mai mare decât altele, de unde, 
probabil, și lipsa de apetit a cercetătorilor. Printre cele deja 
peste 100.000 de pagini pe care le-am fotografiat la Direcția 
Județeană Timiș a Arhivelor Naționale se află și registrele 
matricole (cununii, botezuri și decese)  ale cultelor din loca-
litate, printre care și cele ale Bisericii ortodoxe sârbe. Studi-
ate și analizate, acestea ar oferi o situație destul de exactă a 
familiilor de naționalitate română (valahă), știut fiind faptul 
că sârbii și românii au avut până la un moment dat aceeași 
ierarhie bisericească. S-ar putea afla astfel și care au fost 
familiile  venite din Oltenia după înfrângerea revoluției 
lui Tudor Vladimirescu, despre care scrie, la 21 mai 1909, 
învățătorul român din Cenad pe nume Dimitrie Bozianu. 
Facsimilul a fost publicat în cartea mea (ambele ediții, 2012 
și 2015) „Cenad - Studii monografice“. De asemenea, tot 
la Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale am foto-
grafiat și dosare ale Bisericii Ortodoxe Române și ale Bi-
sericii Greco-Catolice din Cenad. Care, analizate, la fel ar 
putea lumina o importantă perioadă a istoriei românilor din 
această localitate de pustă. 

Continuându-mi cercetarea, am găsit la începutul 
acestui an și o serie de dosare de tribunal, prin care mai 
multe grupuri de inițiativă din Cenad solicitau legalizarea 
diverselor organizații care astăzi s-ar numi neguvernamen-
tale și non-profit. Despre una dintre acestea am scris chi-
ar în numărul 1/2016 al revistei „Cenăzeanul“ (Asociația 
Pompierilor Voluntari din Cenadul Mare și Vechi). Desi-
gur, nu toate au fost aprobate, ministerele de resort de la 
București invocând nerespectarea procedurilor și/sau lipsa 
unor documente. Unele grupuri de inițiativă au insistat, însă 
după cel de-al Doilea Război Mondial, când la putere au 
venit comuniștii, nu doar că nu s-a mai aprobat niciun fel de 
asociație dorită de cenăzeni, ci s-au desființat și cele exis-
tente. Dar despre aventurile acestor organizații vom scrie în 
„Morisena“.

Numărul al doilea al revistei „Morisena“ se află în 
plină redactare, deja parvenindu-ne o serie de articole de 
valoare. Iată câteva titluri: dr. Ionel Bota - „Mitteleuropa 
multiculturalismului și un model: Banatul Montan, Cen-
trul şi Marginile“; dr. Mihaela Bucin (Ungaria) - „Exodul 
românilor din Ungaria“; Gyula Kisléghi Nagy - Inventar 
arheologic (Cenad); dr. Dorel Micle - „Cenadul în contextul 
geografiei istorice. O analiză a evoluției condițiilor de habi-
tat în perioada interbelică“; Sorin Forțiu - „Despre un Egris 
care nu-i Igriș, ci Ezeriș“ etc.

Dușan Baiski
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La începutul aces-
tei primăveri, pescarii 
cenăzeni s-au bucurat 
de numeroase zile înso-
rite, cu temperaturi po-
zitive, mai mari decât 
în ultimii ani. Aceste 
condiții, dar și faptul 
că apele Mureșului au 

rămas destul de scăzute și limpezi, au creat condiții 
pentru partide deosebit de bune de pescuit, mai ales 
la plătică și caras, dar și la somn, din care s-au prins 
exemplare notabile. Însă când să-și dea pescarii 
drumul la activitate, a venit și perioada de prohibiție, 
care a început în 10 aprilie și durează până pe 8 iunie. 

Amenzile ce se aplică celor care pescuiesc în 
această perioadă sunt foarte consistente, ajungând 
până la 5.000 (cinci mii) de lei. 

Ca o variantă pentru practicarea pescuitului în 
această perioadă ar fi, în afara amenajărilor piscicole 
private, partidele de pescuit ce se pot face în Ungaria, 
în baza permisului de pescuit eliberat în această țară. 
În apele din Ungaria pentru unele specii cum ar fi 
plătica, roșioara, obletele, somnul pitic, babușca și 
carasul, nu există perioadă de prohibiție, ei putând fi 
pescuiți tot timpul anului. 

La ultima partidă de pescuit, care s-a desfășurat 
în urmă cu câteva zile pe râul Tisa, am prins carași 
frumoși, dintre care cel mai mare a avut greutatea de 
700 g. În general, majoritatea pescarilor au tendința 
de a-i spune carasului caracudă. Într-adevăr, există o 
asemănare între cele două specii, dar și deosebiri. 

Astfel, caracuda are forma corpului mult 
rotunjită și o culoare galben-aurie mai închisă la 
exemplarele care trăiesc în zona mlăștinoasă. 

Carasul este mult mai des întâlnit, nefiind 
pretențios la condițiile de mediu, mai ales la 
oxigenarea apei. Are, în general, culoare argintie, dar 
poate avea și o nuanță spre auriu, în funcție de mediu, 
corpul fiind mai alungit decât al caracudei. 

Carasul este unul dintre cei mai pescuiți pești 
din apele dulci. Nefiind pretențios la condițiile de 
mediu, se înmulțește și se răspândește foarte repede. 
Dimensiunea legală la care poate fi carasul reținut 
este de 12 cm, dar în general se prind atât în râuri, cât 
și în canale pești cu dimensiuni mai mari. 

Apa rece din timpul iernii face ca metabolismul 
carasului să se încetinească și peștele nu se mai 
hrănește atât de intens. Odată cu venirea primăverii 
și încălzirea apei, începe hrănirea din ce în ce mai 
intensă. La început trebuie căutat în locurile cu 
apă mai mică și cu expunere sudică, unde apa se 
încălzește mai repede.  Înainte de începerea partidei 
de pescuit este foarte important să nădim locul unde 

Pescar cenăzean

Ing. George Ivașcu

vom pescui. Rezultatele cele mai bune le-am avut 
cu un amestec din comerț compus din „Maros mixt“ 
cu aromă de căpșuni și sfărâmituri de napolitane. 
Aceste două componente amestecate bine cu puțină 
apă, până la o consistență optimă, se pot pune și pe 
monitorul culisant sau în coșulețul pentru nadă. Nada 
mai poate fi constituită și din amestec de făinuri de 
cereale (porumb, grâu etc.), grâu fiert, șrot de floarea-
soarelui etc. Undița trebuie să fie foarte sensibilă, cu 
nailon de φ 0,18-0,20 mm și cârlige foarte mici nr. 
14-16. Forforul va fi întotdeauna mai subțire decât 
firul de bază, în general ɸ 0,14-0,16 mm. Mai ales pe 
canale se practică și pescuitul la plută, care trebuie să 
fie bine echilibrată cu plumb, dar și foarte sensibilă. 

Nefiind un pește mofturos, carasul apreciază o gamă 
largă de momeli: primăvara am observat că preferă 
momelile de origine animală: râme roșii, râme negre 
sau viermuși. 

Odată cu încălzirea apei se observă o schimbare 
a preferințelor în hrănire și anume au rezultate mai 
bune momelile vegetale: mămăliga, la care se pot 
alătura diferite arome, arpacaș fiert, porumb fiert sau 
din conservă, pâine frământată cu puțină apă și făină, 
la care se pot adăuga boia dulce pentru a deveni mai 
atractivă. 

În general, este bine să avem la pescuit mai 
multe tipuri de momeli pentru că există posibilitatea 
ca într-o zi să mănânce un fel de momeală, iar în altă 
zi alt fel de momeală. 

După cum am precizat, carasul trăiește în toate 
apele de șes: lacuri, bălți, canale, râuri, dar și în fluviul 
Dunărea, unde se pot pescui exemplare notabile. Cel 
mai mare caras prins de mine pe Dunăre, lângă ostrovul 
Calinovăț (zona Divici) a cântărit nu mai puțin de 1,5 
kg, dar am auzit că s-ar fi prins și de 3 kg. 

În încheiere vă doresc partide reușite și  f ir 
întins!

Hobby
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Uniunea Europeană
 – Scurtă istorie (VII)

Tiberiu-Ioan Bociat

Migraţia – 
Note introductive

Fostul secretar gene-
ral al O.N.U., Kofi Annan, 
spunea cǎ „migraţia va 
exista atâta timp cât vor 
exista naţiunile”, lucru per-
fect adevǎrat, pentru cǎ se 
cunoaşte faptul cǎ, de-a 
lungul evoluţiei istorice a 
omenirii, deplasǎrile ma-
sive de populaţie existǎ din 

cele mai vechi timpuri şi pânǎ ȋn prezent. 
Pentru unele categorii de persoane, aceste deplasǎri 

migraţioniste au fost legate de rolul lor social, dar pentru 
altele, migraţia a fost determinatǎ de rǎzboaie, conflicte 
militare sângeroase, persecuţii religioase şi/sau politice. 
Dacǎ unele populaţii au fugit din faţa unor pericole de tot 
felul, altele au ales aceastǎ cale din raţiuni economice, de 
sǎrǎcie , din speranţa unui trai mai bun.

Ȋn sec. al XX-lea, ȋn special datoritǎ dezvoltǎrii 
mijloacelor de transport şi a cǎilor de comunicaţii, 
acest fenomen a luat o amploare fǎrǎ precedent, dreptul 
internaţional al refugiaţilor devenind o creaţie a dreptului 
internaţional public, asta şi datoritǎ faptului cǎ trebuia 
rezolvatǎ şi reglementatǎ problema tratamentului 
refugiaţilor. Principala obligaţie a unui stat este de a-şi 
menţine ordinea publicǎ ȋn interiorul frontierelor care ȋi 
limiteazǎ teritoriul, ȋnsǎ acest lucru nu se poate realiza fǎrǎ 
implicarea comunitǎţii internaționale, pentru simplul fapt 
cǎ statele nu pot exista ȋn afara comunitǎţii internaţionale. 
Drept urmare, rezolvarea problemelor refugiaţilor nu 
poate fi realizatǎ fǎrǎ regulile stabilite ȋn cadrul dreptului 
internaţional umanitar, ȋn general fǎrǎ respectarea 
drepturilor omului. 

Faptul cǎ ȋn acest moment, mişcǎrile masive de 
populaţie au o amploare nemaiȋntâlnitǎ, poate fi pus pe 
seama mai multor factori, dintre care cei mai importanţi 
sunt: foametea, conflictele armate (războaiele sau 
conflictele armate regionale ȋntre fracţiuni ale populaţiei 
aceleiaşi ţǎri), catastrofele/dezastrele naturale, anumite 
restricţii sau constrângeri religioase sau politice. Pentru 
orice om care a luat hotǎrârea de a pǎrǎsi un anumit teritoriu 
sau o anumitǎ ţarǎ, aceasta nu este una uşoarǎ ci ea este o 
decizie deosebit de complexǎ, care poate avea consecinţe 
majore asupra viitorului unei personae sau a unei familii. 
Nu de puţine ori, au fost vǎzute situaţii când familii ȋntregi, 
chiar cu copii foarte mici, au luat calea pribegiei, fǎrǎ a 
ţine seama de riscuri sau consecinţe şi, din pǎcate, uneori 
au fost situaţii când aceaste cǎlǎtorii s-au terminat tragic 
pentru migranţi sau copiii acestora.

Factorii care determinǎ cauzele fenomenului 
migraţionist sunt şi ei foarte diverşi, putând fi de ordin 
demografic, economic (incluzându-i şi pe cei de dezvoltare 
economicǎ) sau politici, dar care de cele mai multe ori 
acţioneazǎ combinat şi nu ȋn mod simplu, unitar, efectul 
lor fiind migraţia însǎşi.

Factorii demografici au un rol important ȋn migraţie, 
deoarece pǎrţi ale populaţiei din ţǎri ȋn curs de dezvoltare, 
dar care au o ratǎ mare a natalitǎţii, vor ȋncerca, ȋn mod 
natural, sǎ se deplaseze spre ţǎri dezvoltate, industrializate, 
însă care au o ratǎ scǎzutǎ a natalitǎţii sau chiar o stagnare 
a acesteia şi care resimt nevoia unei forţe de muncǎ 
strǎine.

Imediat dupǎ aceştia, ȋn acelaşi context, sunt 
factorii economici, care determinǎ valuri masive de 
migraţie prin aceea cǎ populaţia din ţǎrile sǎrace, ȋn curs 
de dezvoltare, mereu va cǎuta locuri de muncǎ mai bine 
plǎtite ȋn alte ţǎri, mai dezvoltate din punct de vedere 
economic. Ȋn contextul ȋn care mijloacele de transport 
modern faciliteazǎ acestǎ migraţie, deplasarea forţei de 
muncǎ (ȋn special cea calificatǎ) spre ţǎri industrializate 
a luat o amploare ȋngrijorǎtoare, mai ales dupǎ anii 
’90, dupǎ deschiderea frontierelor de cǎtre ţǎrile foste 
comuniste. Acest factor, cel economic, din toate studiile 
realizate pânǎ ȋn prezent, a rezultat cǎ este pe primul loc 
ȋn ceea ce priveşte factorii care determinǎ migraţia.

Alţi factori determinanţi ai migraţiei ȋi constituie 
cei politici, ȋn special ȋn ţǎri care mai au regimuri totalitare 
sau foarte puţin tolerante (chiar intolerante, uneori) şi 
care determinǎ ca segmente masive ale populaţiei sǎ fie 
ameninţate ȋnsǎşi cu existenţa sau libertatea lor şi care le 
face sǎ caute condiţii de securitate care nu le mai sunt 
asigurate ȋn ţara lor de origine. Astfel, exodul crescut al 
populaţiilor, fǎrǎ precedent ȋn ultimii ani, a fost determinat 
şi este strâns legat de accentuarea unor conflicte de ordin 
etnic, religios sau politic (ca de exemplu, rǎzboaiele şi 
conflictele armate parcǎ interminabile din Afganistan, 
Irak, Siria, Algeria sau Turcia).   

 Coroborând toţi aceşti factori, migraţia s-a 
transformat dintr-un proces regional ȋntr-un adevǎrat 
fenomen global, ȋn prezent considerându-se cǎ cca 3% 
din populaţia totalǎ a lumii este parte a acestui fenomen, 
adicǎ 1 din 35 de indivizi este migrant, iar fluxurile 
migraţioniste anuale totale sunt de peste 10 milioane de 
persoane.

 Europa se confruntǎ deja, ȋn ultimii ani, cu 
consecinţele instabilitǎţii din alte zone ale lumii, şi ȋn 
special cu cele din imediata vecinǎtate (primǎvara arabǎ 
şi criza fǎrǎ precedent din Siria), fapt care a determinat 
ca ȋn urmǎtorii ani, la nivelul Uniunii Europene, o mai 
bunǎ gestionare a migraţiei, sub toate aspectele sale, 
sǎ constituie o prioritate, aceasta incluzând o abordare 
mai serioasǎ a migraţiei ilegale, dar şi a readmisiei ȋn 

(Continuare în pag. 19)

Documentar
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Sfaturi de sezon pentru 
gospodarii cenăzeni

Ing. G. Ivașcu

La fel ca și-n alți ani, și 
primăvara lui 2016 și-a dovedit 
din plin capriciile, atât în ceea 
ce privește precipitațiile căzute, 
cât și în privința temperaturilor 
înregistrate. Dacă în primele luni 
s-a înregistrat un excedent de 
precipitații, ajungându-se la finele 
lunii martie la un total de 164 l/
mp, în următoarea lună au căzut 
doar 3 l/mp, ceea ce a dus la un 
deficit de apă în stratul superficial 
al solului, dar și la formarea unei 

cruste groase care a îngreunat lucrările de pregătire a terenului. 
Tendința de uscare a fost accentuată și de vânturile puternice care 
au bătut în această perioadă. În ceea ce privește temperaturile 
înregistrate, au existat fluctuații foarte mari. Astfel, după o iarnă 
blândă, în care rar s-a consemnat temperaturi sub zero grade, a 
venit o primăvară cu temperaturi oscilante de la o zi la alta și 
de 20° C. La sfârșitul lunii aprilie, temperaturile s-au apropiat 
chiar de zero grade Celsius, mult mai scăzute decât media 
caracteristică perioadei. 

Dintre lucrările caracteristice perioadei mai-iunie, 
în câmp sunt cele de întreținere a culturilor de prășitoare 
prin prașile mecanice, dar și erbicidările în vegetație. Ca și 
dăunători care se manifestă în respectivul interval de timp 
amintim: buha semănăturilor, gândacul ghebos (Zabrus 
tenebrioides), gândacul bălos al ovăzului (Lema melanopa), 
păduchele de frunze, gărgărița mazării (Bruchus pisorum), 
gărgărița sfeclei și rățișoara. La semnalarea acestora, 
în culturi se fac tratamente cu insecticide de contact sau 
sistemice (ex. Novadim Progress 0,2%, Decis 0,03%, 
Karate Zeon 0,02% etc.). 

La culturile de prășitoare, concomitent cu lucrările 
de întreținere (prașile mecanice), se poate face fertilizarea 
fazială. În luna mai, în grădină se finalizează plantarea 
răsadurilor de tomate, vinete, ardei etc. Se mai pot 
semăna: castraveți, dovlecei și alte plante termofile. Dintre 
dăunătorii ce apar în această perioadă la legume ar fi musca 
cepei (Delia antiqua), musca usturoiului, gândacul de 
Colorado. La acești dăunători, generația I apare în general 
la mijlocul lunii mai. Tratamentele se execută complexat, 
adică un insecticid și un fungicid, la care se adaugă, la 
ceapă și la usturoi, un adeziv pentru o prindere mai bună 
de frunze.

Dintre substanțe amintim:
Bravo 0,2% + Novadin Progress 0,2% + aracet 

0,2%;
Dithane M45 0,2% + Decis 0,3% + aracet 0,2%.
La cartof se folosesc următoarele combinații:
Actara 0,02% + Dithane M45 0,2% sau Calypso 

0,02% + Alcupral 0,2%.

Dintre dăunătorii polifagi semnalați des în ultimul 
timp în grădinile de legume sunt melcii fără cochilie, 
adică limaxul cenușiu (Agriolimax agreste). Aceștia atacă 
mai multe specii legumicole: varza, conopida, fasolea, 
salata, castraveții, tomatele, ardeii, fasolea etc. Atacul 
este mai puternic în primăveri și veri umede și răcoroase, 
îndeosebi în timpul nopții. Pentru a se apăra de uscăciune, 
ziua se retrag în sol, hrănindu-se doar noaptea. Pentru 
combaterea limaxului se folosește Mesurol 2RB 5 kg/ha, 
prin împrăștierea pe sol (se poate utiliza și la combaterea 
coropișniței și a viermelui sârmă). 

Dintre bolile pomilor fructiferi care s-au manifestat 
mai pregnant în această primăvară au fost monoliozele, 
mai cu seamă la cais, dar și bășicarea frunzelor la piersic 
și nectarin. În acest an am testat cu deosebit succes o 
substanță numită Signum, care se administrează în doză 
de 0,05%. Primul tratament l-am aplicat în plin înflorit, 
fără a adăuga niciun insecticid, iar al doilea în amestec 
cu Decis Mega 0,03% și Score 0,02% la scuturarea 
petalelor. Un factor de influență negativă în eficiența 
tratamentelor este și vecinătatea unor pomi netratați 
care constituie adevărate focare de infecție. La piersic 
și nectarin, cu toate că am efectuat în primăvară două 
tratamente cu zeamă bordeleză, primul în concentrație 
de 3% în repaus vegetativ, iar al doilea în faza de buton, 
înainte de deschiderea florilor, în concentrație de 1% 
piatră vânătă, atacul de bășicare (Taphrina deformans) nu 
a putut fi prevenit. Am reușit stoparea lui printr-o stropire, 
la scuturarea petalelor, cu Score 0,02% + Dithane M45 
0,2%, la care am adăugat insecticidul Novadim progress 
0,2% pentru combaterea viermelui fructelor.

Pe mai departe, tratamentele se vor continua pentru 
combaterea reapănului, făinării, ciuruirii frunzelor, pătării 
frunzelor, monoliozelor etc.

Unul dintre produsele cu eficiență bună, cu acțiune 
sistemică, este Score în concentrație de 0,02% în amestec 
cu un produs de contact Dithane M45 0,2%, produsele 
având acțiune sinergică, adică prin asociere se mărește 
efectul. În cursul vegetației tratamentul se aplică de trei 
ori, la intervale de 14 zile. Dintre insecticide amintim: 
Decis mega 0,3%, Novadim progress 0,2% (are efect și în 
combaterea păianjenilor), Calypso 0,02% etc. La vița de 
vie tratamentele încep la apariția primelor frunze, mai ales 
dacă se semnalează atacul de păianjeni. Când lăstarii au 
10-15 cm și au apărut primii ciorchini, se face un tratament 
complexat pentru mană, făinare, molia strugurilor. 

Dintre substanțele care combat păianjenii amintim: 
Envidor 240 SC 0,4 l/ha, Actellic 0,2%, Neoron 0,1%, 
Nissorun 5 EC 0,08%. Pentru combaterea manei se 
alternează substanțele cuprice (ex. Alcupral 0,2%) cu 
cele acuprice (ex. Dithane M45 0,2% sau Antracol 0,3%. 
Pentru combaterea făinării se poate folosi Folicum solo 
0,4 l/ha sau Falcon 460 EC 0,3 l/ha. Tratamentele nu 
se execută în timpul înfloritului, ci mai înainte și după 
înflorit.

Agricultură
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Câteva secunde mai târziu, lumea strânsă în jurul 
vocului începu să se agite. Militari de carieră, generalii își 
întoarseră ca la comandă capetele spre casa babei Zorka, 
de unde se împrăștia un îmbietor miros de cocă prăjită-n 
unsoare de porc.

- Domnilor, vă invit în numele uliței noastre numită 
Sub-pădure, să vă adunați la un brinșturming și la o 
scovearză cu magiun în ospitaliera casă a babei Zorka – 
comandă caporal în rezervă Paia luʹ Păsulă.

Tăcuți, generalii îl urmară în șir indian până în 
curtea babei Zorka. Pentru a intra în casă, fură nevoiți să se 
aplece precum sultanii și pașalele la întrarea în moscheile 
imperiale. Pragul de sus al ușii era destul de jos. În tindă 
mirosea a bălegar proaspăt de vacă. Baba Zorka apucase de 
muruise pe jos, în semn de prețuire pentru înalții oaspeți. 
Pătrunseră apoi în soba mare, adică în camera de la uliță. 
În jurul unei măsuțe stăteau cinci scăunele, toate la fel, 
rotunde, scobite și cu câte trei picioare. Generalii se priviră 
oarecum revoltați, însă luară loc. 

- Fuck you... – bombăni generalul american, 
frecându-și un genunchi, cel cu care se lovise de măsuță. 
Grăsimea de pe buci, ce nu mai încăpea pe scăunuț, 
aproape că atingea podeaua de pământ.

- Pardon, mesieurs, sʹil vous plaît! – strigă Baba 
Zorka, punând pe masă același lighean smălțuit în care 
frământase aluatul și-n care acum abureau aproape o sută 
de scoverzi. Și imediat aduse și o cratiță plină cu magiun, 
cu o lingură de lemn înfiptă-n mijloc.  Aproape toți deodată, 
cei cinci generali își întinseră mâinile, să apuce o bunătate 
de clătită. 

- Stai! Comanda la mine! – strigă moș Paia. 
Arhivele nu mai păstrează nici un document cu 

privire la cine a luat primul prima scovearză și cine a 
folosit cel dintâi lingura de lemn pentru magiun. Lumea 
din sat zice că rusul. Fiindcă a fost primul care a întrebat-o 
pe baba Zorka cât e ceasul. Cocoșata s-a dus în tindă să se 
uite la vechiul ei deșteptător C.F.R., cu clopoțel deasupra 
și cu o locomotivă pe cadran. A fost ultima dată când l-a 
mai văzut. 

Întrunirea generalilor a continuat destul de mult, 
îngreunată fiind de răchia de cinci ani adusă de Lele 
cazangiul. Spiritele s-au încins destul de tare, la fel și 
contradicțiile. Fiecare general era convins că soluția sa 
era cea mai bună. Arhivele nu pomenesc nimic despre ce 
anume s-a discutat, deoarece în soba mare nu ar mai fi 
încăput și cinci aghiotanți, care să scrie procesele-verbale. 

Dar, după cum vorbește și acuma lumea în sat, 
ședința s-a finalizat cu un bruderschaft, după care generalii 
s-au întors la marginea vocului. Aflaseră, între timp, de 
la caporalul moș Paia luʹ Păsulă cum că în sat ar exista, 
încă de pe vremea romanilor, tot felul de tuneluri, dintre 

Dușan Baiski

Adevăratul sfârșit al WWII (II)

care unul ducea până la Marea Neagră, iar celălalt până la 
Seghedin. Iar somnul cel de 250 de kile, sărind în apă, o 
fi spart tavanul vreuneia din găurile de râmă și de aceea a 
țâșnit apa ca dintr-o sticlă de șampanie. Desigur, învățați 
fiind, generalii n-au fost de acord. Ei erau oameni practici 
și n-aveau de gând să părăsească Enadul decât după ce vor 
fi aflat adevărul. Deși moș Paia insistase că apa din voc nu 
putea să aibă niciunde o adâncime mai mare de un metru, 
căzuseră cu toții de acord că, totuși, exista o groapă în 
care dispăruseră oameni, bivoli și gâște laolaltă. Memoria 
colectivă a Satului Nou a păstrat însă până în prezent 
vedenia babei Zorka: „Acolo nu-i nimic. Numa negru și 
nimic altceva“. 

Generalii erau unanim de acord că vocul trebuia 
golit. Doar astfel se putea constata cauza dispariției, dar 
și dacă clarvăzătorii armatei americane aveau dreptate sau 
nu cu privire la anomalia temporală. Cel mai neliniștit era 
generalul MacDonald, știind de dispariția subită a vasului 
de luptă  USS Eldrige în cadrul experimentului ultrasecret 
Philadelphia. „Ce-ar fi, gândi el, dacă acest vas ar apare 
aici, în spurcăciunea asta de baltă, iar în locul său, acolo, 
în partea cealaltă a globului pământesc, căruța cu tot cu 
bivoli, oameni și gâște?“

Se adunară din nou pe țărmul vocului, studiind 
posibilitățile tehnice pentru golitul vocului. Numai că 
enăzenii nu erau de acord.

- Apa trebuie folosită cu grijă! – le strigase moș 
Paia.

Desigur, trebuiau să țină cont de opinia publică. Nu-
și putea permite chiar acum ratarea carierei. 

- Apa se poate utiliza pentru stingerea incendiului – 
zise generalul Manstein.

- Dar nu arde nimic – observară la unison generalii 
Weston și Cardin, ținându-se reciproc de umeri. Tocmai 
descoperiseră că aveau strămoși comuni de prin Normandia.

- Perfect! – strigă atunci comisarul Slomo 
Davidovski. Dacă nu avem incendiu, facem rost de unul.

Generalii se priviră mirați unul pe altul. Unii cu 
ciudă că prăpăditul de comisar sovietic fusese mai iute în 
găsitul soluției la problemă. 

- Aprindem două clădiri și gata – arătă Slomo 
Davidovski către casele lui Cap de Pomană și cea a lui 
Kreszany bacsi, iar apoi le stingem cu apa din baltă. 

Generalii se învoiră. 
Numai că Kreszany bacsi și Cap de Pomană se 

revoltară. 
- Dacă porcii pe care i-am cumpărat nu au acum 

decât 60-70 de kile, doar cât să-ți faci opinci din șoricul 
lor, măcar lăsați-ne să-i tăiem omenește, să ne alegem și 
noi cu ceva, spuseră ei.

Generalii fură de acord. La fel și sătenii. Soluția 
era bună. După nici zece minute, se auziră guițaturile 
disperate ale porcilor. După alte două ceasuri, ca la 
comandă, pe uliță ieșiră, fiecare cu câte-un blid de papricaș 
în mână, nevestele celor doi gospodari, îndreptându-
se una către cealaltă. Schimbară blidele între ele și se 
înapoiară fiecare la casa ei.

Literatură
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- Was soll das heißen3? 
- Așa-i obiceiul pe la noi – explică moș Paia. E 

pomana porcului.
Ordonară să vină aruncătoarele de flăcări. Cinstea de 

a incendia casele le reveni celor care sosiseră în sat primii: 
germanilor și sovieticilor. Cum generalul Rotmistrov 
nu reușea nicidecum să aprindă bricheta sa, colegul 
său, generalul Manstein scoase din veston o brichetă de 
aur, care se aprinse fără zgomot, cu o flacără albăstruie, 
sâsâindă.

- Americanische Schiefergas4 – zise.
Numai că atunci se aprinse, ca o minibombă, și 

bricheta generalului sovietic.
- Русская природный газ5 – spuse el mândru, 

apropiind flacăra de aruncătorul de flăcări pe care, gâfâind, 
îl suporta în spate bietul comisar Slomo Davidovski. 

Generalul Manstein aprinse și el aruncătorul de 
flăcări german, cărat în spate de el însuși, pentru a fi sigur 
că ordinul va fi executat. Unul incendie casa lui Cap de 
Pomană, celălalt casa lui Kreszany bacsi. 

- Ho, mă, bată-vă mama luʹ Dumnezău să vă bată! – 
strigă din rărunchi moș Paia, caporalul veteran din Galiția. 
Asta-i organizare la voi, mă, prădiților, asta-i coordonare? 
Acum cine stinge focul?

Cei cinci generali se priviră buimaci unii la alții. 
Își plecară capetele, rușinați. În jurul lor, enăzenii priveau 
focul cu uimire. Apoi comandanții dădură ordine. Cei 
care aveau cui, respectiv cel german și cel sovietic. Până 
reușiră tanchiștii să iasă din tancuri și să găsească două-
trei găleți, casele se prăbușiră în jerbe de scântei. Se lăsă 
atunci o liniște adâncă, întreruptă din când în când de câte-
un trosnet de grindă aprinsă. Abia atunci ajunseră și cele 
cinci pompe de stins incendiul de la primărie. De parcă nu 
le păsa de nimic, ultimii broscoi holtei din voc își începură 
orăcăitul de dragoste. 

- Acum ce ne facem? – întrebară în duet generalul 
englez și cel francez. 

- No, mereți și vă culcați și mâine vorbim din nou – 
zise moș Paia. Am pus paie proaspete în cotarcă.

Dimineața, generalii fură treziți de un țiuit prelung, 
enervant, subțire. Măria Lungă, hingherița din Satu Nou, 
sufla de zor într-o fluieriță din pană de gâscă, anunțând 
adunarea găinilor, câinilor și mâțelor moarte. Imediat 
urmară trompeta lui Purcărete, care strângea porcii pentru 
dus la izlaz, și pocnitul din bici al lui Ghiță Văcaru, care 
anunța scoaterea la pășune a vacilor. 

Când ajunseră la malul vocului, comandanții îl 
găsiră pe moș Paia stingând tăciunii. El stătuse de pază 
toată noaptea, între cele două tancuri. Acestea aveau 
chepengurile ridicate, însă nici picior de tanchist să dea 
raportul.

Generalii Manstein și Rotmistrov ciocăniră în turele, 
fiecare la tancul său. Nimic.

- Nu-i mai căutați – zise moș Paia. După ce s-au 
întors cântând de la cazanul lui Lele, li s-a făcut de baie... 
– sfârși bătrânul, arătând din ochi spre apa vocului. Ioc, 
ordung es disțiplin. 

Generalii se luară cu mâinile de cap. Ordonară 
imediat să vină alte două tancuri, câte unul de fiecare parte. 
Un nou stol de avioane „Liberator“ parașută o duzină de 
pompe de scos apa din haznale, dintre care una căzu pe-o 
vacă și o ucise pe loc. 

Pompele fură aduse pe malul vocului. Furtunele 
fură și ele prinse laolaltă de inginerii geniști, unul gros 
fiind întins până la Bara Țiganilor, lângă cimitirul ortodox. 
Vedenia babei Zorka, cum că „Acolo nu-i nimic. Numa 
negru și nimic altceva“ le rodea creierele. Iar gândul că 
nu apucaseră să ia micul dejun și ghiorăiturile din burți îi 
determinară să-și aducă aminte de clătitele cu magiun ale 
babei Zorka și de rachiul lui Lele cazangiul. Cu drag ar fi 
părăsit malul vocului pentru a îmbuca ceva, însă niciunul 
nu voia ca generalii rămași să găsească soluția și să se 
bucure de unii singuri.

Abia aproape de amiază, apa din voc dădu semne 
că începu să scadă. Și, după câteva minute, scădea văzând 
cu ochii. În noroiul proaspăt descoperit, de pe maluri, se 
iveau aceleași oale de noapte sparte, schelete de mâțe și 
câini, ba chiar și un cap de păpușă, din porțelan. Pe la ora 
două după-amiază, mai rămase doar un ochi de apă, exact 
pe locul de unde țâșnise cu o zi în urmă jetul acela până 
la cer. Care însă nu se lăsa nicidecum înghițit de sorburile 
pompelor americane. De parcă apa tot venea de undeva. 
Poate sătenii avuseseră dreptate, o fi vorba de tunelul ce 
lega satul de Marea Neagră. Ori de cel ce trecea pe sub 
Mureș. 

Baba Zorka le aduse generalilor câte-o felie de 
pâine unsă cu untură de porc, peste care presărase boia de 
ardei și sare.

- Good, very good, ask how the patent, old woman?6 
– întrebă McDonald, surprins și lingându-și degetele.

- Hei, camarade, nu avem timp de bișniț acum! – îl 
apostrofă Mainstein, arătând cu degetul spre ochiul de apă 
ce se pierdea, încet-încet, într-o groapă de vreo zece metri 
în diametru. 

Între timp, veteranul de război din Galiția pe nume 
Paia ordonă consătenilor să aducă snopi de tulei pe care 
să-i așeze sub formă de cărare de la vechiul mal și până la 
groapa aceea uriașă, în care gâlgâia acum apa. În câteva 
minute nu se mai auzi niciun sunet. Generalii se apropiară 
temători de marginea gropii, îngrămădindu-se pe snopii 
de tulei. Se apropiară și mai mult. Ochiul de apă nu se mai 
vedea. În schimb, la vreun metru sub nivelul pământului 
de pe margine, se zăreau șuvoaie de apă din pânza freatică, 
ce se prăbușeau parcă în neant. Le era acum cât se poate 
de limpede vedenia babei Zorka: „Acolo nu-i nimic. 
Numa negru și nimic altceva“. Generalul McDonald 
își miji ochii, în speranța că groapa se termina undeva 
în partea cealaltă a Pământului și că va vedea America. 
Acesta fu ultimul său gând. Fiindcă snopii de tulei de 
sub ei se înclinară brusc. Apucară să vadă cum se surpă 
malul. Încercară să se prindă de ceva, se apucară unii pe 
alții de vestoane. Și enăzenii îi văzură cum le dispar întâi 
capetele cu chipiuri cu tot, apoi, fundurile și în cele din 
urmă călcâiele cizmelor. 

Literatură



15 Cenăzeanul nr. 2/2016

Arhivele nu pomenesc nimic despre dispariția 
celor cinci generali. Însă țâncii care stătuseră atunci pe 
mal știau că marele război se sfârșise acolo, la Enadul 
Mare. Iar toate filmele pe care le-au văzut apoi cu zecile 
de ani, făcute la Leninfilm, Mosfilm și Hollywood, cum 
că cinci soldați sovietici înfigeau steagul roșu pe clădirea 
Reichstagului, erau totul o mare minciună. Nici de baba 
Zorka nu pomenea vreun document de la Arive. Bătrâna 
cocoșată dispăruse și ea în aceeași zi. 
_____________

1 În grai bănățean, păsulă înseamnă fasole. 
2 Voc – plural vocuri, s.n. Cuvânt inexistent în limba română literară. Pe 

plan local, la Enadul Mare, voc se numește groapa rămasă în urma exploatării 
argilei pentru construcția caselor din pământ bătut, umplute imediat ori de ploi, 
ori de apa fântânilor arteziene. Pe vreme de secetă, vocurile dezvăluiau un 
adevărat tezaur de apucături locale: oale de noapte sparte, schelete de câini sau 
mâțe, multe oase de căței și pisoi făcuți marinari etc. Însă niciodată nu s-a găsit 
vreun schelet de om, fiindcă localnicii, recunoscuți prin hărnicia lor, preferau să 
moară muncind decât să-și lege de gât vreun pietroi (oricum inexistent în această 
parte de pustă bănățeană, aflată tare departe de munte; nu că nu ar fi existat pietre 
mari în sat, însă ar fi fost păcat să le iei din butoiul de varză murată pentru a-ți 
curma zilele).

3 Ce înseamnă asta? (germ.)
4 Gaz de șist american (germ.)
5 Gaz natural rusesc (rusă)
6 Bun, foarte bun, cât ceri pe patent, babo? (engl.)

Obligațiile crescătorilor de animale

Fiecare proprietar de animale trebuie să dețină un cod 
de exploatație.

Crotalierea, microciparea tuturor animalelor.
BOVINE PÂNĂ LA VÂRSTĂ DE 20 DE ZILE sau 

la ieşirea din exploataţie (gospodărie). 
OVINE şi CAPRINE până la vârstă de 6 LUNI sau la 

ieşirea din exploataţie. 
PORCINE PÂNĂ LA VÂRSTĂ DE 60 DE ZILE sau 

la ieşirea din exploataţie (gospodărie).
CABALINE PÂNĂ LA VÂRSTĂ DE 6 LUNI sau la 

ieşirea din exploataţie (gospodărie). 
CARNASIERE (CÂINI) până LA VÂRSTĂ DE 90 

DE ZILE sau la ieşirea din exploataţie (gospodărie). 
LA ORICE EVENIMENT - (PIERDERE 

CROTAL, ÎMBOLNĂVIRE, FĂTARE, TĂIERE ÎN 
GOSPODĂRIE, TĂIERE DE NECESITATE, MOARTE, 
DISPARIŢIE,) SE ANUNŢĂ MEDICUL VETERINAR 
DE CIRCUMSCRIPŢIE, PENTRU A EFECTUA 
DOCUMENTELE OBLIGATORII ŞI A OPERA ÎN 
CALCULATOR (BND - BAZA NAŢIONALĂ DE DATE). 

LA ORICE MIŞCARE DE ANIMALE - 
(VÂNZARE-CUMPĂRARE DIRECTĂ SAU LA TÂRG, 
TĂIERE ABATOR, DONAŢIE) SE ANUNŢĂ MEDICUL 
VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE PENTRU A 
EFECTUA DOCUMENTELE OBLIGATORII ŞI A OPERA 

ÎN CALCULATOR (BND). 
CROTALIE PIERDUTĂ, SOLICITARE - DU-

PLICAT 

PREDAREA CROTALIILOR către MEDICUL 
VETERINAR CONCESIONAR după ORICE EVENIMENT 
(TĂIERE NORMALĂ ÎN GOSPODĂRIE, TĂIERE DE 
NECESITATE, MOARTE.) 

Nerespectarea celor legale se sancţionează conform 
H.G. nr. 984/2005 cu modificările şi complectările ulterioare 
cu suma de 1.200 lei persoanelor fizice (proprietari, gospodari 

simpli) şi 6.000 lei persoanelor juridice (societăţi comerciale, 
asociaţii familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice 
autorizate). 

Transmite: 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Timiş, 
Coform legislaţiei naţionale din România şi a celei din 

Uniunea Europeană.

În atenția gospodarilor 
din comuna Cenad

Medic veterinar Mircea Mureșan

Amalgam
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Plante medicinale, 
remedii miraculoase (V)

Farmacist Rodica Pitic

CĂTINA ALBĂ 
(Hippophoe rhamnoides)

Cătina albă, cunoscută şi sub numele de cătina de râu, 
este un arbust care creşte în ţară noastră începând din nisipurile 
şi pietrișurile litorale până în regiunile muntoase, îndeosebi în 
regiunea deluroasă din Moldova şi Muntenia.

Cătina este un arbust alburiu, foarte ţepos, cu frunzele de 
culoare verde-cenuşie pe faţă superioară şi albicios-argintie pe 
cea inferioară. Florile sunt dioice, de aceea când se plantează 
la 3-5 plante femele se plantează una masculină, altfel nu are 
loc polenizarea şi nu fructifică. Fructele sunt ovoide, de culoare 
verde la început, apoi se colorează în galben-portocaliu. 
Fructele se recoltează la maturitate, dar pot rămâne pe plantă 
chiar şi iarna. 

Produsul vegetal folosit este fructul matur în stare 
proaspătă sau uscat. 

Cătina se utilizează atât în industria alimentară, cât şi în 
cea farmaceutică. 

Fructul de cătină conţine cea mai mare cantitate de vi-
tamina C, de două ori mai mult decât măceşul şi de zece ori 
mai mult decât citricele. Fructele coapte conţin 400-800 mg 
vitamina C la 100 g suc proaspăt. Fructele de cătină mai conţin 
vitaminele: A, B1, B2, B6, B9, E, P.  Betacarotenul se găseşte 
în cantitate mai mare decât în morcov. De asemenea, are un 
conţinut apreciabil de microelemete: fosfor, calciu, magneziu, 
potasiu, fier, sodiu, acid folic, uleiuri complexe, aminoacizi, 
acizi graşi esenţiali. 

Conform cercetărilor efectuate de specialişti, cătina care 
creşte în ţară noastră are cel mai bogat conţinut de substanţe ac-
tive din lume, planta fiind foarte răspândită în Asia Centrală. 

Proprietăţile miraculoase ale cătinei au fost descoperite 
pentru prima oară de către traci, hinduşi, chinezi, mongoli, 
celţi, slavi, deci era utilizată din cele mai vechi timpuri. Prima 
documentare scrisă a apărut în secolul VII, în tratatul clasic de 
medicină tibetană. Medicina tranziţională chineză recomandă 
tratamentul cu cătină în bolile de piele şi afecţiuni ale tubului 
digestiv.  În perioada modernă, cătina a fost introdusă experi-
mental în hrana cosmonauţilor sovietici, descoperindu-se că 
aceasta protejează organismul uman de radiaţiile cosmice. 

Datorită proprietăţilor ei, cătina a fost introdusă în 
cultură în S.U.A., Canada, Rusia, China, Ucraina, Germania şi 
mai recent, și în ţara noastră. 

Planta a fost studiată şi ameliorată la Staţiunea Horticolă 
Mărăcineni, unde s-au obţinut varietăţi cu ţepi reduşi. La nivel 
mondial, numeroase institute de cercetare studiază tainele aces-
tui miracol al naturii. 

În România se fac cercetări de peste 30 de ani la Ins-
titutul de Cercetare Chimico-Farmaceutică şi Institutul de 
Cercetări Alimentare. 

Produsul cel mai valoros obţinut din fructele de cătină 
albă este uleiul, care conţine în proporţie de 80-90% acizi graşi 

esenţiali: Omega 3, Omega 6, Omega 9 şi Omega 7, aceştia 
fiind cei mai rari acizi naturali, licopeni, cocoferoli, fitosteroli. 
Seminţele de cătină sunt bogate în acizi graşi nesaturaţi, fructele 
şi seminţele au rezultate spectaculoase atât în scop medical, cât 
şi alimentar. 

Uleiul de cătină este utilizat în tratamentul ulcerului 
gastric şi duodenal, al stărilor alergice, bolilor neuroendocrine, 
afecţiunilor oftalmologice, cardiovasculare, circulatorii şi he-
patice, anemiei, asteniei şi chiar a stresului. Cercetări recente o 
recomandă chiar şi în oncologie, având capacitatea de a inhiba 
dezvoltarea unor tumori. Este singurul produs natural recunos-
cut pentru activitatea de protecţie împotriva radiaţiilor solare 
sau de altă natură. 

Cătina conţine substanţe cu efect hormonal sau precur-
sori ai unor hormoni. 

În urma cercetărilor care continuă, cu siguranţă se vor 
descoperi şi alte proprietăţi ale catinei albe. 

Fructele de cătină se pot păstra după recoltare în straturi 
subţiri în camere frigorifice la 0 grade Celsius. Pentru o păstrare 
mai îndelungată se răcesc la 2 grade Celsius, apoi se congelează 
la – 35-40 grade Celsius sau se usucă pe calea artificială la 50-
60 grade Celsius. Randamentul la uscare este de 5:1.

În stare proaspătă, imediat după recoltare, fructele se pot 
valorifica în suc, sirop, nectar, gem etc. 

Prin măcinarea foarte fină a fructelor uscate se obţine 
pulberea de cătină, care valorifică şi proprietăţile seminţelor şi 
se utilizează pentru întărirea sistemului imunitar. În acest scop 
se poate amesteca cu polen şi miere de albine, se lasă 10-14 
zile, timp în care se amestecă din când în când cu o lingură de 
lemn şi apoi se consumă în fiecare dimineaţă cu 30 de minute 
înainte de masă câte o lingură. 

Maceratul de cătină uscată în apă la temperatura 
camerei, cu adaos de miere, este un produs energizant cu 
acţiune de stimulare a poftei de mâncare, combate astenia, efi-
cace în avitaminoze. 

Siropul şi nectarul de cătină cu adaos de miere măresc 
rezistenţă organismului la efort, fiind utile în tratarea anemiilor, 
asteniei şi stresului. Produsele pe baza de cătină se utilizează 
atât curativ cât şi preventiv. 

Uleiul de cătină se utilizează mult şi în cosmetică: 
unguente, creme antirid şi nutritive, loţiuni de protecţie şi 
întreţinere cu acţiune revitalizantă şi hidratantă pentru ten, res-
ponsabil pentru aceste efecte fiind în special acidul esenţial 
Omega 7. Uleiul de cătină aplicat extern ajută la regenerarea, 
hidratarea şi tonifierea pielii uscate şi îmbătrânite. Aplicat șase 
săptămâni pe păr, uleiul de cătină duce la regenerarea acestuia. 
Datorită conţinutului ridicat de vitamine, uleiul se foloseşte  la 
tratamentul unghiilor exfoliate prin masarea în fiecare seară a 
acestora şi a cuticulelor. 

Extern, uleiul de cătină se utilizează pentru vindecarea 
arsurilor solare şi termice, a tăieturilor. 

Uleiul de cătină se găseşte în farmacii, condiţionat în 
capsule gelatinoase de diferite concentraţii, coenzimă Q 10 
în ulei de cătină, uleiul ca atare divizat în flacoane de diferite 
capacităţi, fiind obţinut de mai multe laboratoare. 

Farmacie
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Ajuns la bătrânețe, îți aduci aminte cu plăcere de 
tinerețe și în special de copilărie. Puzderie de copii pe străzi, 
pe maidane, la dolmă sau pădure, unde se jucau, adunau 
flori ori căutau ouă de diferite păsări mai mari sau mai mici.  
Astăzi, străzile sunt goale, chit că avem și acum copii, dar 
poate în număr ceva mai mic. 

Pe străzile unde, evident, flaștărul este predominant, 
se mai văd uneori copii cu rolele. Ori seara și noaptea 
adolescenții se întrec cu motocicletele, mai rar cu bicicletele. 
Nu mai vezi copii jucând fotbal nici măcar la terenul de 
rigoare. Nu se duc să se joace. Doar la antrenamentele 
echipei de fotbal a seniorilor mai apar doi-trei copii care 
mai lovesc lopta ajunsă în spatele porții. Pe vremuri, și la 
antrenamentele echipei mari mergeau zeci de copii care 
se arătau fericiți să prindă o minge șutată peste poartă sau 
peste gard pentru a o putea șuta și ei. De multe ori, copiii 
erau fugăriți de pe terenul mare deoarece stricau gazonul, 
în special vara sau toamna când lipsa ploilor era pregnantă.

Acum există zeci de tipuri de mingi, de la mici la 
mari, de cauciuc, plastic sau piele, dar nu are cine a le 
„bate“. Pe străzile pline de prau (praf) se încingeau meciuri 
de fotbal între străzi, cartiere sau naționalități. Mingile de 
fotbal erau făcute din ciorapi „patent“ umpluți cu cârpe, 
furați de la mame sau bunici.

Se juca desculț, multe răni la picioare se vindecau 
complet doar iarna când, evident, nu se mai putea umbla 
fără încălțări. Crescut fiind în cartierul Ciucovăț, aveam 
meciuri cu Prva numera, adevărate derbiuri care de multe 
ori se lăsau cu bătaie, dar dușmănia dispărea după 24 de 
ore. Fotbalul se juca în tot Cenadul, fiecare stradă sau 
cartier avea propria echipă, dar și un miniteren amenajat 
prin gropi sau colțuri de stradă. Au fost și cazuri de fotbal 
jucat iarna, pe gheață, unde se derula un adevărat spectacol 
al căzăturilor. Uneori se mai spărgea gheața și, uzi până 
la piele, mergeam acasă și ne uscam la cuptorul de paie. 
Frigul, care în perioada anilor 1953-1956 ajunsese la – 25-
30° C, nu speria copiii, nu erau răciți și nu se fereau să 
zburde în zăpadă sau pe gheață. 

Iarna, pe gheață se juca hochei, cu corciule făcute de 
copii și la care se lucra zile întregi. Cioplirea se făcea cu 
ajutorul cuțitului, iar găurirea pentru fixarea fierului-beton 
se realiza cu fier înroșit. Oare copiii de astăzi ar mai fi în 
stare să stea trei-patru ceasuri afară, la o temperatură de 
măcar – 15-20° C, nu mai zic de – 25-30° C. Chiar dacă unii 
copii ar ieși afară, părinții i-ar înfofoli ca pe urs și, evident, 
după 10-15 minute i-ar lua în casă.

Lipsa atâtor tentații cum sunt cele din ziua de astăzi 
(televizor, tabletă, telefon portabil simplu sau sofisticat) a 
făcut ca pe vremuri copiii să iasă pe uliță, să se joace diferite 
jocuri și chiar să inventeze mici jocuri sau jucării, evident 
din lemn, dar de cele mai multe ori din imală. Noroiul din 
șanțuri era folosit pentru realizarea feluritelor figurine sau 
la făcut cotcodăi, cu care se organizau adevărate concursuri 
de pocnit. De asemenea, se juca naislica, un joc destul 

Lăsați copiii să zburde! de periculos, însă care dezvolta aptitudinile și intelectul 
copiilor, care măsurau pașii, ca apoi să-i înmulțească cu o 
cifră stabilită în funcție de câte lovituri primea naislica (băț 
scurt,de 20-25 cm, ascuțit la ambele capete ca un creion, 
n.r.) înainte să cadă la pământ.

Oare câți cenăzeni mai știu de „poarca“, un joc cu 
găuri, bețe și un puc și la care tot timpul jucătorii erau în 
mișcare.

Jocurile copilăriei au fost fascinante, au strâns zeci 
de copii care socializau, legau prietenii indiferent de vârstă 
și-n special de naționalitate și asta îndeosebi în Ciucovăț și 
Măhala, unde trăiau laoaltă toate cele patru naționalități din 
Cenad: români, sârbi, unguri și nemți. Doar țiganii lipseau 
pentru a fi chintă roială completă.

Fiind ierni grele era și multă zăpadă care, în unii ani, 
se așternea de la sfârșitul lui noiembrie și nu se topea până 
pe la începutul lui martie, aceasta spre bucuria copiilor 
și adolescenților. Dolma, începând de la vila gostatului 
(G.A.S. – Gospodăria Agricolă de Stat, n.r.) și până la 
pădure era plină de copii care se dădeau zilnic cu săniile, 
nu lipseau nici întrecerile pe zone, străzi ori cartiere. În 
anumiți ani, însăși școala era „sponsorul“ unor concursuri 
de săniuș sau de construirea de oameni de zăpadă. Cu toate 
că atunci o sanie din lemn era scumpă, fiecare familie cu 
copii avea o săniuță. Cele din metal nu existau pe-atunci. Și 
nici din alte materiale cum ar fi plasticul. 

Oare în ziua de azi copiii n-ar vrea să meargă la 
dolmă la săniuș, măcar în iernile cu zăpadă? Părinții nici 
nu-i duc, nici măcar nu-i îndeamnă să meargă. Ci mai 
degrabă se bucură când copiii stau în casă, la televizor, 
calculator ori tabletă, fiindcă îi pot supraveghea mai 
lesne. Cei mici nu-și mai murdăresc hainele și, cel mai 
important, odraslele nu răcesc. 

Dragi părinți și bunici, scoateți-vă copiii în mijlocul 
naturii, lăsați-i să zburde, să se murdărească cu prau și 
imală că, astfel, și imunitatea lor la boli va crește!

Gheorghe Anuichi

Hochei pe gheață la Cenad, în 1970. 
Colecția foto: Johann Wunder

Amintiri



Cenăzeanul nr. 2/2016 18

Rețete  de bucătărie

TARTĂ CU CĂPȘUNI
O prăjitură extrem de simplă și, totuși, sofisticată 

datorită ingredientelor de calitate. Se pregătește repede și 
totuși este spectaculoasă.

1 linguriță extract vanilie, 50g zahăr, 1 lingură rom, 
225g mascarpone rece, 600g căpșuni, un praf de sare, 180g 
făină, 115g unt, 2 linguri smântănă, 1 gălbenuș. 

Metoda de preparare:
Pentru aluat:
Se amestecă cu mixerul zahărul (din care se 

păstrează 4 linguri), untul, sarea și făina, apoi se adaugă 
gălbenușul amestecat cu smântâna. Se formează un aluat 
care se întinde într-o tavă de tartă (20 cm).

Se înțeapă aluatul cu furculița din loc în loc și se 
acoperă cu o folie de aluminiu unsă cu unt. Se pune tava la 
congelator timp de 2 ore.

Se încinge  cuptorul la 190 °  C și se coace aluatul de 
tartă (acoperit cu folie) timp de 15 minute. Se îndepărtează 
folia și se mai coace timp de 10 minute. Se lasă să se 
răcească complet.

Între timp, se spală și se usucă în șervețele de hârtie 
căpșunile. Se feliază, se adaugă 2 linguri de zahăr și se lasă 
să stea timp de 15 minute.

Se amestecă brânza mascarpone cu romul, 2 linguri 
de zahăr și extractul de vanilie. Se pune crema la rece cât 
se răcește crusta de tartă.

Se umple tarta cu cremă mascarpone și  se decorează 
cu feliile de capșuni și frunze de mentă.

Se servește imediat.

 CREMĂ DE CĂPȘUNI CU BEZEA 
ITALIANĂ ȘI UNT:

Este o cremă extrem de fină, mult mai gustoasă decât 
cunoscuta spumă de căpșuni. În plus căpșunele nu-și vor 
lăsa zeama, crema fiind tratată termic.  Poate fi consumată 
ca atare  sau se pot garnisi cu ea diferite torturi sau prăjituri.

Ingrediente:
•	400 de grame de căpșuni, cântărite, gata curățate
•	350 de grame de zahăr
•	150 de grame de albuș crud (5 albușuri)
•	1 praf de sare
•	375 de grame de unt cu minimum 80% grăsime
•	zeama de la 1/2 de lămâie
•	1 lingură extract de vanilie
Pentru o cremă reușită, untul trebuie să 

fie moale, scos din frigider și tăiat în bucățele cu 
câteva ore înainte de a începe pregătirea cremei. 
1. Căpșunile se taie bucățele și se pun într-o cratiță. Se pune 
cratița pe foc mediu și se fierb fructele până se înmoaie bine, 
amestecând la început cu lingura de câteva ori. După ce se 
înmoaie, căpșunile se pasează cu blenderul și se adaugă 300 
de grame de zahăr și zeama de lămâie.

Se pune vasul cu piureul de căpșuni și zahărul pe 
foc și se fierbe la foc mediu. Se îndepărtează spuma mai 
deschisă formată la suprafață și se fierbe în continuare ca să 
se lege ca pentru dulceață.

 În același timp, albușurile se bat spumă cu sarea, 
apoi se adaugă restul de 50 de grame de zahăr și se bat 
în continuare până când, la suprafață, se formează creste. 
Este foarte important să se sincronizeze perfect momentul 
în care siropul de zahăr și căpșuni atinge temperatura 
potrivită cu cel în care albușurile sunt bătute spumă, 
de aceea aveți nevoie ori de un mixer cu suport ori de 
ajutorul unei a doua persoane.

 Odată ce albușurile sunt bătute spumă, iar siropul a 
ajuns la 115-116 grade, se toarnă siropul peste albușuri în fir 
subțire, în timp ce se bate în continuare la viteză medie. Odată 
ce s-a încorporat siropul, se mărește viteza și se bate până când 
bezeaua se răcește complet, aceasta fază putând să dureze 10-
15 minute. Se va obține o spumă de căpșuni fermă și aromată.

 După ce bezeaua s-a răcit până la temperatura camerei, 
se adaugă untul bucată cu bucată, bătând în continuare cu 
mixerul pe viteză mare. Atenție, untul nu are voie să fie rece, 
altfel crema s-ar putea tăia. La final, se adaugă extractul de 
vanilie și se mai bate câteva secunde. Crema obținută e fină 
și delicioasă.

Atenție, dacă vi se pare că crema se taie sau că e prea 
subțire, dați castronul în care ați mixat-o la frigider (cu tot cu 
cremă) timp de 15-20 de minute și bateți din nou la viteză 
mare. Crema se va lega perfect și va deveni spumoasă și 
omogenă. Cantitatea obținută este suficientă pentru a umple și 
îmbrăca un tort mare, cu diametrul de 24-26 cm.

O altă variantă este umplerea a două foi de cremeș cu 
crema de mai sus.

 TIRAMISU CU CĂPȘUNI
O variantă interesantă, de vară, a îndrăgitei prăjituri. Se 

poate decora cu căpșuni sau  cu  crema de portocale.
Ingrediente: 350 g zahăr pudră, 2 linguri lichior 

de portocale, 80 g unt, 80 g cremă de brânză, 1/4 linguriță 
colorant alimentar roșu, 120 g iaurt slab, 2 albușuri, 2 ouă, 110 
g unt, 280 g zahăr, un praf sare, 2 lingurițe praf de copt, 250 g 
făină, 200 g căpșuni feliate, 12 căpșuni pentru decor. 

Se încinge cuptorul la 180 °  C.
Se pregătește blatul de prăjitură  zdrobind cu un blender 

căpșunile feliate până când devin o pastă.  Se amestecă făina 
cu praful de copt și cu un praf de sare.  Se bate zahărul cu 110 
grame unt moale într-un bol până devine spumă. Se adaugă 
ouăle întregi, unul câte unul, mixând bine după fiecare. Se 
adaugă albușurile și se încorporează. Se adaugă alternativ din 
amestecul de făină și iaurt, încorporând bine după fiecare.  Se 
toarnă căpșunile zdrobite și colorantul alimentar. Aluatul se 
coace într-o tavă rotundă cu diametrul de 20 cm, cu pereți 
detașabili.  Când este gata, se lasă la răcit, timp de 10 minute, 
în tavă. Apoi, după ce s-a răcit complet, se taie în două pe 
orizontală. Între timp, se pregătește  crema din 80 g unt, crema 
de brânză și lichiorul de portocale, care se mixează până la 
omogenizare. Se adaugă treptat și zahărul pudră.

Se unge primul blat cu crema pregătită,  se pune al doilea 
blat deasupra și se îmbracă tortul cu cremă. Se decorează cu 
căpșunile feliate.

Pagină realizată de: Cornelia Varga
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Jurnale...
(Urmare din pag. 20)

ţǎrile de origine, printr-o politicǎ mai fermǎ ȋn ceea ce 
priveşte azilul, dar şi o protecţie modernǎ şi consolidatǎ a 
frontierelor externe ale U.E.

 O altǎ componentǎ importantǎ luatǎ ȋn considerare 
la nivelul Uniunii Europene este ȋmbunǎtǎţirea cooperǎrii 
judiciare şi poliţieneşti ȋntre statele membre, asta şi pentru 
faptul cǎ migraţia ilegalǎ constituie un prilej nesperat de 
favorabil pentru organizaţiile teroriste de a-şi introduce şi 
plasa membrii ȋn diferite puncte strategice sau de interes, 
unde urmeazǎ sǎ organizeze atacuri teroriste, aşa cum din 
pǎcate, ȋn câteva rânduri, a fost cazul Franţei ȋn anul ce a 
trecut.

  Ȋn acest moment, România este ȋncǎ o ţarǎ 
de tranzit pentru migranţii ilegali şi pentru cei care 
solicitǎ azilul ca şi o formǎ de protecţie, fiind folositǎ 
doar ca spaţiu de tranzit spre ţǎri mai dezvoltate din 
vestul Europei. Fluxul migraţionist care tranziteazǎ 
România este separat ȋn douǎ categorii distincte, cel 
provenit din ţǎri cu „tradiţie“ ȋn acest fenomen (ca de 
exemplu Moldova, Turcia, China) şi cel provenit din 
„noul val“ cauzat de rǎzboaiele ce au avut loc ȋn ţǎri ca 
Siria, Pakistan, Afganistan etc. Pentru România, fluxul 
migrator al cetǎţenilor sirieni (refugiaţi) s-a menţinut la 
un nivel normal şi nu a cunoscut acel aflux deosebit de 
masiv pe care l-au cunoscut şi cu care s-au confruntat alte 
ţǎri din Europa (Grecia sau Turcia) ori chiar din imediata 
vecinǎtate a noastrǎ (Bulgaria, Serbia sau Ungaria). 

Uniunea Europeană...
(Urmare din pag. 11)

dragul de a „bifa“ un obiectiv nu meritǎ şi cǎ e mai bine 
sǎ ȋţi laşi „un motiv“ pentru a reveni ȋn Veneţia, sunt ȋnsǎ 
convins cǎ meritǎ cu prisosinţǎ a fi vizitat ȋn tihnǎ şi sǎ te 
bucuri de splendorile din ipsos aurit, de tapiţeriile şi pictu-
rile sale şi mai ales de frumoasele şi vechile hǎrţi ale lumii.

 Ȋn schimb, de fiecare datǎ ȋn hoinǎrereala mea prin 
oraş, am trecut, aproape inevitabil, peste Ponte Rialto, cel 
mai vechi şi cu siguranţǎ cel mai vestit pod al Veneţiei. 
Construit la ȋnceputul anilor 1500, din lemn, acum podul 
este realizat din piatrǎ, sub forma unui arc cu douǎ rampe, 
acoperite cu un portic. Ȋn prezent, pe pod sunt magazine 
de bijuterii şi suveniruri şi te face sǎ te gândeşti de fiecare 
datǎ cum de nu se prǎbuşeşte sub greutatea turiştilor care ȋl 
ocupǎ ȋn ȋntregime. Oricum, panorama care ţi se deschide 
asupra canalului mare (Grand Canale) de pe vestitul pod 
Rialto este una dintre cele mai frumoase şi mai spectacu-
loase din Veneţia.

  Pentru noi, românii, poate nu atât de cunoscut dar 
deloc de neglijat, este vizitarea colecţiei Peggy Guggen-

heim, o colecţionară de artă de cetăţenie americană care 
a trăit ultimii 30 de ani din viaţă în Veneţia. Aceasta a 
cumpărat palatul de pe marginea canalului mare (Grand 
Canale) în 1949, iar de atunci edificiul găzduieşte colecţia 
privată de arte frumoase a proprietarei, o impresionant 
de cuprinzătoarea colecţie pe care aceasta a adunat-o 
şi care este acum considerată una dintre cele mai bune 
colecţii de artă contemporană din lume. De ce pentru noi 
românii? Pentru cǎ aici pot fi admirate şi trei opere ale 
lui Constantin Brâncuşi: „Muza“, „Mǎiastra“ şi „Pasǎrea 
ȋn vǎzduh“. De fapt, cei doi, Peggy Guggenheim şi Con-
stantin Brâncuşi au fost, vreme de mai bine un an, iubiţi; 
lucrarea „Pasǎrea ȋn vǎzduh“ a sculptorului român fiind 
motivul apropierii lor.

    Din nou, frumoasele şi interesantele insule Mu-
rano, Burano şi Torcello rǎmân pentru numǎrul viitor al 
„Cenǎzeanului“.

Din albumul de familie

Colecția: Ionel și Doina Marianuț

Tineri din Cenad, în 1930. De la stânga la 
dreapta: Nicolae Pescar, Viorica Regep, Ion 

Marianuț, Ioana Bălan, Saveta Regep

Amalgam



Jurnale de călătorie (VII)

Tiberiu-Ioan Bociat
(Continuare în pag. 19)

Veneţia. Frumoasǎ, romanticǎ, veche şi cochetǎ. 
Şi sǎ nu uitǎm... scumpǎ. Dar poţi fi turist ȋn Veneţia 
şi fǎrǎ sǎ cheltuieşti o avere. Ȋntotdeauna mi-a 
plăcut plimbarea la pas pe care am făcut-o prin oraş 
şi vǎ recomand şi vouǎ sǎ vǎ plimbaţi pe strǎduţele 
ȋntortochetate ale Veneţiei şi pe canalele ei. Aşa cum 
am mai spus ȋn numǎrul trecut, este aproape impo-
sibil sǎ te rǎtǎceşti, pentru cǎ strǎduţele şi mai ales 
şuvoiul de oameni te duc ȋnapoi ȋn Piaţa San Marco.

 Aşadar, obligatoriu este de vizitat basilica San 
Marco sau biserica Sf. Marcu, cea mai mare dintre bisericile 
Veneţiei. Deşi a fost ridicatǎ ca şi lǎcaş de cult ȋnainte de anul 
1000, a fost sfinţitǎ ȋn anul 1094 şi a devenint catedralǎ abia 
ȋn anul 1807. Stilul arhitectonic este unul gotic şi bizantin, 
planul bisercii fiind o cruce greacǎ cu cinci cupole. Basilica 
a fost construitǎ pentru a pǎstra moaştele Sfântului Marcu 
Evanghelistul, ale cǎrui rǎmǎşite au fost furate din Alexan-
dria (Egipt) de către doi negustori veneţieni, ȋn anul 828 d. 
Hr., care (spune legenda) le-au ascuns ȋntr-un butoi cu carne 
de porc pentru a le feri de gǎrzile musulmane. Intrarea ȋn 
bisericǎ e liberǎ, dar de regulǎ trebuie sǎ stai la coadǎ pen-
tru a o putea vizita, interiorul ei nefiind atât de generos pen-
tru puzderia de turişti. Totuşi, cozile sunt mult mai mici spre 
dupǎ-masǎ. Ȋnǎuntru, impresioneazǎ mozaicurile bizantine, 
sculpturile şi picturile. Cea mai celebrǎ sculpturǎ şi poate şi 
cea mai impresionantǎ o reprezintǎ cei patru cai din balconul 
dispre piaţa cu acelaşi nume. De fapt, trebuie sǎ ştiţi cǎ scul-
ptura care este atât de admiratǎ şi fotografiatǎ de turişti este 
o copie fidelǎ a originalului (furat tot din Alexandria) şi care 
se pǎstreazǎ ȋn muzeul basilicii, ferit de intemperii. Vizitarea 
acestui balcon sau loggie este contra-cost. Un alt grup statuar 
important este şi cel care ȋl reprezintǎ pe ȋmpǎratul Diocleţian 
şi trei dintre apropiaţii sǎi, realizat din porfir roşu, şi acesta fu-
rat din Egipt. De fapt, legenda spune cǎ reprezintǎ maurii care, 
ȋncercând sǎ fure moaştele Sf. Marcu, au fost transformaţi ȋn 
stane de piatrǎ. Nu se știe dacǎ negustorii veneţieni care au 
furat aceleaşi moaşte din Alexandria au fost transformaţi, la 
rândul lor, ȋn stane de piatrǎ. 

  Magia din basilicǎ o reprezintǎ miile de metrii pǎtraţi 
de mozaicuri bizantine, realizate cu foiţǎ de aur, dar şi mode-
lele ce se continuǎ pe pardoseala din marmurǎ policolorǎ 
(adusǎ şi ea, de unde altundeva decât de la Constantinopol). 

Deşi intrarea ȋn basilicǎ este gratuitǎ, totuşi pentru anumite 
pǎrţi ale ei trebuie plǎtite taxe şi anume: la intrarea în Sanctuar 
(altar),  unde se află Pala d’Oro, celebrul paravan de aur încrus-
tat cu pietre preţioase, dar pe care nu ȋl pot vizita decât bǎrbaţii, 
lucru destul de frustrant pentru doamne şi domnişoare, mai ales 
cǎ acesta se spune cǎ este cel mai scump altar de bisericǎ, şi 
intrarea la tezaurul cu mulţimea de comori de artă făurite de 
meşteşugarii vremii sau  adunate ca pradă din cruciade, precum 
şi intrarea în muzeul bazilicii. Tezaurul şi muzeul meritǎ sǎ fie 
admirate, fǎrǎ doar şi poate, singura „problemǎ“ ar fi cǎ aici 
fotografiatul este interzis, ca şi ȋn marea majoritate a locurilor 
unde se pǎtreazǎ asemenea comori.

 În clopotniţa basilicii, aflatǎ ȋn faţa acesteia, nu 
m-am urcat din cauza cozilor foarte mari, care de fiecare 
datǎ erau acolo, considerând cǎ ȋn tot acest timp pot face 
ceva mai util mai ales ȋn scurtele vizite de câte o zi, cu toate 
cǎ cred cǎ de la ȋnǎlţimea celor aproape 100 de metri, per-
spectiva asupra oraşului ar fi fost deosebitǎ.

 Un alt obiectiv ȋn faţa cǎruia turiştii se fotografiazǎ, 
este celebra punte a suspinelor, cea care leagǎ ȋnchisoarea 
de camerele de interogare din Palatul Dogilor. Numele ei 
este dat de faptul cǎ legenda spune cǎ ȋnainte de a fi duşi 
ȋn celulele lor, din care unii nu au mai ieşit niciodatǎ vii, 
condamnaţii trecând acest pod sau punte aveau pentru ultima 
oarǎ posibilitatea de a vedea frumoasa Veneţie. Construcţia, 
realizatǎ din calcar alb şi cu ferestrele acoperite cu orna-
mente din piatrǎ se spune cǎ ar fi fost trecutǎ şi de faimosul 
Casanova ȋn drumul lui spre ȋnchisoare. O altǎ legendǎ a 
Veneţiei spune cǎ ȋndrǎgostiţii care vor trece, la apus, ȋntr-o 
gondolǎ, pe sub Puntea Suspinelor, se vor iubi veşnic. Poate, 
dar cei mai mulţi turişti aleg sǎ se fotografieze cu celebrul 
pod ȋn fundal, de pe un altul aflat ȋn faţa Palatului Dogilor.

Acesta, Palatul Dogilor, este el ȋnsuşi o minunǎţie 
arhitectonicǎ, ȋn special cu partea sa veche, respectiv faţada 
dinspre lagunǎ, cu o arcadǎ spaţioasǎ, coloratǎ ȋn alb şi roz, 
ce susţine etajele superioare. Coloanele bogat ornamen-
tate ȋn stil gotic, cu jocurile de umbre şi lumini pe care le 
realizeazǎ sunt un spectacol ȋn sine. Deşi nu am vizitat pa-
latul ȋn interior, din același motiv al lipsei de timp, consi-
derând cǎ un asemenea palat sǎ ȋl vizitezi ȋn fugǎ doar de 


