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La mulți ani!
2017

Asociația Culturală 
„Concordia“ 

Cenad
vă dorește multă sănătate, 

putere de muncă, un an rodnic 
și îndeplinirea celor mai 

frumoase dorințe 
în 2017!

Consiliul 
Local 
Cenad

vă urează tuturor
SĂRBĂTORI FERICITE,

îndeplinirea dorințelor și un 
AN NOU cât mai prosper!

Primăria 
Cenad

Dragi cenăzeni
Fie ca noul an, 2017, 

să vă aducă-n casă și-n 
familie multă fericire, 

sănătate  
și belșug!
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Spiritualitate

Isus Cristos, în timpul 
vieţii sale pe pământ, a vorbit în 
nenumărate rânduri despre planul 
său de mântuire, cu ajutorul căruia 
el vrea să realizeze Împărăţia 
cerurilor. De aceea, Dumnezeu 
vine permanent în ajutorul 
fiecărui om, însă omul, la rândul 
său, trebuie să fie conştient că 
şi el e responsabil în realizarea 
acestei Împărăţii, în funcţie de 
rolul pe care-l are în Biserică şi de 
capacităţile cu care este înzestrat.

În Evanghelia Sfântului Matei găsim multe parabole 
care sunt legate de Împărăţia lui Dumnezeu. Una dintre 
acestea este parabola neghinei, care ne ajută să înţelegem 
spiritualitatea în ceea ce priveşte primirea mesajului 
divin. Această parabolă este aceea care vrea să ne facă să 
înţelegem ce este bine şi ce este rău. Mai bine zis, vrea să 
ne arate că toţi suntem oameni; numai că există o diferenţă 
între aceşti oameni, şi această diferenţă este că unii sunt 
buni şi alţii sunt răi. Acest lucru îl vom observa în această 
parabolă care spune: Împărăţia cerului este ca şi cum un 
om seamănă grâu pe un pământ bun, însă în timpul nopţii, 
când toţi dorm, vine un duşman care seamănă neghină în 
grâu şi se duce. Această neghină creşte odată cu grâul, 
imediat se vede deosebirea dintre grâu şi neghină. Slugile 
văd acest lucru şi vin imediat la stăpânul lor şi îi propun 
acestuia să smulgă această neghină pentru a o separa de 
grâu. Dar stăpânul îi opreşte şi le spune clar: Nu, ca nu 

Iubiţi fraţi în Cristos cumva culegând neghina să smulgeţi cu ea şi grâul; lăsaţi 
să crească împreună până la seceriş.

Pentru a explica această parabolă trebuie să înţelegem 
că ţarina este lumea în care Isus, Fiul lui Dumnezeu, 
seamănă „Împărăţia cerurilor”. Sămânţa bună sunt fiii 
acestei Împărăţii. Neghina este o sămânţă rea, care nu este 
bună la nimic. Neghina o putem numi ca fii ai celui rău, iar 
duşmanul care a semănat-o este diavolul. 

Însă sămânţa rea şi cea bună cresc în continuare 
împreună, fiindcă aşa sunt orânduite în planul lui 
Dumnezeu. Judecata finală va fi atunci când va sosi timpul 
secerişului, unde neghina va fi separată de grâu şi va fi 
aruncată în foc, să ardă, iar grâul va fi pus într-un loc sigur.

Din această parabolă ne punem multe întrebări: 
pentru ce trebuie să existe răul în lumea aceasta? E posibil 
ca din rău să iasă ceva bun? La prima întrebare putem  să 
răspundem că suntem la începutul mileniului III şi, dacă 
ne uităm bine, suntem înconjuraţi de războaie, ură şi 
egoism, care toate duc la distrugerea binelui, mai bine-zis 
la distrugerea iubirii. La a doua întrebare răspunsul este 
al vostru, al credincioşilor, dacă este posibil ca din rău să 
iasă ceva bun.

În această lume, Împărăţia cerului este în faza de 
evoluţie, de creştere, de dezvoltare aşa cum o prezintă şi 
parabola grăuntelui de muştar, de aceea nu există separare 
între cei buni şi cei răi. Dumnezeu permite ca aceştia să 
trăiască unii lângă alţii; fie pentru a le da timp celor răi 
să se întoarcă, fie pentru a vedea perseverenţa celor buni. 
De aceea, seminţele sunt amestecate între ele şi se pot 
contamina foarte uşor.

Cel mai important lucru este acela ca să nu lăsăm 
să treacă zadarnic ceasul harului, ci să fim bine pregătiţi 
trupeşte şi sufleteşte pentru seceriş, căci atunci vom fi 
separaţi unii de alţii. Mai bine zis, vom fi judecaţi după 
faptele noastre pe acest pământ, deoarece puţini vor merge 
în Paradis, iar mulţi vor merge în Iad. 

„Fericiţi cei milostivi căci ei vor avea milă”(Mt. 
5,7) - ne spune Cristos.

Dumnezeu are răbdare cu răul din lume şi dă celor 
răi mijloacele şi timpul pentru a se converti, ca astfel să 
aducă slavă milostivirii sale. Dacă ne uităm bine la această 
lume, unde forţa răului distruge dreptatea şi sufocă mila, la 
Dumnezeu nu este aşa. Puterea lui Dumnezeu este în egală 
măsură izvorul de dreptate şi de milă şi se identifică cu ele. 
Astfel, El va calcula pedepsele cu o blândă dreptate, pentru 
a le da oamenilor posibilitatea de a se căi de păcate. 

Sfîntul Paul, în scrisoarea către Romani, ne 
aminteşte că este mare nevoie de Duhul Sfânt, căci acesta 
ne vine în ajutorul slăbiciunii noastre. Pentru aceasta noi 
trebuie să apelăm la rugăciune, prin care să-i cerem lui 
Dumnezeu să oprească răspândirea răului în această lume 
şi să aibă grijă să fie bine pe acest pământ. De aceea, fiecare 
dintre noi trebuie să ajute la schimbarea neghinei, căci ea 
este reprezentată de fiii Întunericului, deoarece numai fiii 
luminii pot învinge pe fiii Întunericului. 

Pr. Bene Tamás
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16.  „Asigurarea protecției populației,  în special a 
bătrânilor. “

Și, firește, o ultimă întrebare, nr. 17, pentru anul 
2017. În calitate de primar,  cu ce proiecte și gânduri 
începeți anul 2017?

Răspunsuri:
Primele opt întrebări sunt din anul 1993 şi aş vrea 

să răspund la ele, cu toate că nu am activat în perioada 
respectivă la Primăria Cenad.  

1. În anii 90 s-a realizat o piaţă agroalimentară la 
Cenad şi anume în faţă Căminului Cultural. Această piaţă 
este funcţională şi acum, iar amenajarea ei este aceeaşi.  

2. Aprovizionarea de către particulari precum şi de 
către firme cu produse specifice agriculturii se face prin 
centrele deschise în Cenad şi împrejurimi, precum şi prin 
agenţii firmelor care sunt interesaţi în vânzarea produselor. 
În domeniul comerţului, lucrurile au evoluat foarte mult, 
având în vedere interesul enorm de mare al firmelor de 
vânzare a produselor.  

3. Din păcate, acel centru atât de necesar privind 
valorificarea produselor agricole nu a fost organizat 
şi, din această cauză, agricultorii simpli nu şi-au putut 
valorifica corect producţia. Cenadul a fost o localitate 
cu tradiţie în ceea ce priveşte cultura usturoiului, a 
cepei, arpagicului, cartofului, morcovului, pătrunjelului 
etc. Din păcate, aceste produse se cultivă în cantităţi 
foarte mici, în special pentru consumul propriu. Odată 
cu aderarea la Uniunea Europeană, şi piaţă românească 
a fost inundată cu produse din străinătate, care, din 
păcate, sunt mult sub calitatea produselor româneşti şi 
nu în ultimul rând al produselor din Cenad.  

4. Suprafaţa de păşune a localităţii Cenad este de 
452 ha. Iniţial, în 1991, suprafaţa a fost de 652 ha, dar 
aceasta a fost diminuată cu 200 ha prin punerea în posesie 
a proprietarilor, în baza Legii nr. 247/2005. Respectiva 
suprafaţă este suficient de mare pentru efectivul de 
animale din sat. Conform Legii păşunilor, Primăria are 

Administrație

Pregătirea pentru a 
sărbători,  în 2017,  un sfert de 
veac de la lansarea primului 
număr al revistei „Cenă-
zeanul“, mi-a dat prilejul să 
(re)citesc cele deja 131 de 
numere apărute din 1993 și 
până acum,  cel de față având 
numărul 132. Cei interesați 
pot revedea toate aceste 
numere la adresa de Internet.  
www. cenad. ro/content/
cenazeanul. În două dintre 
ele și anume în nr. 1/1993 

și nr. 2/2006, au fost publicate două sondaje de opinie 
cu privire la dorințele cenăzenilor.  Vă propun să facem 
împreună o călătorie în timp.  Le voi reaminti pe rând, iar 
dumneavoastră, stimate domnule primar Nicolae Crăciun, 
urmând să sintetizați la fiecare cele realizate, iar mai pe 
larg să abordați, de la caz la caz,  posibilitățile de realizare 
începând cu 2017 încolo în cazul celor nerealizate.  Primele 
opt sunt din 1993,  celelalte din 2006. 

1.   „Să se organizeze o piață agro-alimentară 
mai curată și să se inițieze un târg de animale“. 

2.  „Să se deschidă un centru de aprovizionare 
pentru particulari cu semințe,  îngrășăminte,  mașini 
și unelte agricole“. 

3.  „Să se organizeze de către stat un centru în 
comună pentru valorificarea produselor agricole din 
gospodăria producătorilor particulari“. 

4.  „Să se organizeze și să fie întreținut izlazul 
comunal așa cum a fost înainte“. 

5. „Reamenajarea și modernizarea centralei 
telefonice din comună prin introducerea unei centrale 
automate și mărirea numărului de abonați“. 

6.  „Reactivarea fîntînilor cu pompă forate deja 
în comună,  astăzi inexplicabil părăsite.  Forarea de 
noi fântâni dacă este posibil“. 

7.  „Construirea unui ștrand (cu apă termală!)“. 
8.  „Reamenajarea și modernizarea terenului 

de fotbal. “
9. „Întreținerea și repararea drumurilor comu-

nale deja realizate.  Construirea de noi drumuri unde 
nu s-au făcut“. 

10.  „Asfaltarea unor străzi“. 
11.  „Iluminarea mai deplină a străzilor,  îndeosebi 

a celor laterale. “
12.  „Îmbunătățirea igienei din școala generală.“
13.  „Instalarea în comună a unor coșuri de gunoi,  

mai ales în preajma magazinelor. “
14.  „Canalizarea la cimitir și forarea unor noi 

fântâni. “
15.  „Construirea unei săli de gimnastică la Școala 

generală. “

O călătorie în timp cu dl Nicolae Crăciun,  primarul comunei Cenad
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Administrație

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

Miroslav Marianuț

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:

Hotărârea nr. 20 din 28.11.2016 privind rectificarea 
bugetului local Varianta  a V-a.

Hotărârea nr. 21 din 28.11.2016 privind trecerea 
imobilului din comuna Cenad, înscris în CF 403859, nr. 
top 1052-1053/2  în proprietaea publică a comunei. 

Hotărârea nr. 22 din 28.11.2016 privind însuşirea 
inventarului bunurilor ce alcătuiesc proprietatea privată a 
comunei Cenad. 

Hotărârea nr. 23 din 28.11. 2016 pentru modificarea 
pct. 4 a Cap. IV din Contractul de închiriere a păşunii co-
munale aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local Cenad 
nr. 29/28.10.2013 privind stabilirea măsurilor de păşunat 
la nivelul comunei Cenad, judeţul Timiş.

Hotărârea nr. 24 din 28.11.2016 privind aprobarea 
dezlipirii imobilului  înscris în Cartea Funciară nr. 403852 
Cenad, parcela  NGL 723, în suprafaţă de 33.300 mp, pro-
prietatea publică a comunei Cenad, judeţul Timiş.

Hotărârea nr. 25 din 20.12.2016 privind rectificarea 
bugetului local Varianta  a  VI-a.

Hotărârea nr. 26 din 20.12.2016 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale 
pe anul 2017.

Hotărârea nr. 27 din  20.12.2016 privind aprobarea 
agendei cultural-sportive pe anul 2017.

obligaţia asigurării unei încărcături de 0,3 Unităţi Vită 
Mare pe hectar. La ora actuală, noi avem 0,8 UVM pe 
hectar. Suprafaţa de păşune închiriată de fiecare deţinător 
de animale trebuie întreţinută de aceștia, în acest sens 
existând şi obligaţii contractuale.  

5. Centrala telefonică a fost modernizată în anii 
1990 prin montarea unei centrale automate și prin 
mărirea plajei de numere. În momentul de faţă, suntem 
într-o situaţie paradoxală,  în sensul că unii renunţă la 
telefonia fixă în detrimentul telefoniei mobile, care s-a 
dezvoltat foarte mult.  

6. Alimentarea cu apă a fost întotdeauna o prioritate 
pentru administraţia locală. Vestitele fântâni arteziene care 
mai sunt în comună şi pe care le întreţinem nu mai sunt atât 
de căutate, deoarece am extins coloana de apă şi fiecare s-a 
branşat la aceasta. Am forat acum vreo patru ani cinci noi 
fântâni, crezând că se vor bucură cetăţenii. Intenţia noastră 
a fost să forăm 15 fântâni, dar, văzând că utilizarea lor este 
doar sporadică, am considerat că nu merită să facem altele.  

7. Forajul de apă termală nu este în gestiunea 
noastră şi trebuie să ne gândim bine până nu ne apucăm 
de un astfel de proiect. În prezent avem alte priorităţi, 
iar rentabilitatea unui ştrand este discutabilă. Ştrandul de 
la Hogymezovasarhely din Ungaria costă administraţia 
1.700.000 euro/an şi încasările sunt de 400.000 euro. 
Cred că nu ne putem permite la ora actuală o astfel de 
investiţie, având în vedere sumele de mai sus. Aceste 
ştranduri se pot realiza şi cu fonduri europene, dar greul 
urmează după aceea.  

8. Terenul de fotbal a fost modernizat, s-au mărit 
vestiarele şi gazonul este foarte îngrijit. Acest lucru se 
datorează lui Iosif Harkai şi Cosmin Radu, care se ocupă, 
de fapt, şi de echipă.  

9 şi 10. Reţeaua de străzi din Cenad, în lungime 
totală de 36 km, este pietruită şi asfaltată. Am pietruit toate 
străzile din comună şi au fost asfaltați 13 km.  

11. Toate străzile sunt iluminate cu corpuri cu un 
consum de 60 Watt/corp. De asemenea, avem contract de 
mentenanţă cu o firmă cu privire la întreţinerea iluminatului. 
Aproape toate corpurile de iluminat au fost schimbate 
acum șase ani, iar consumul de curent a scăzut semnificativ. 
Energia electrică o cumpărăm de pe bursă, fapt ce a condus 
la o scădere semnificativă a facturii de curent.  

12. Şcoala şi grădiniţa au fost reabilitate. A mai 
apărut şi o creşă, între timp. Nu cred că au fost vreodată 
condiţii asemănătoare celor de acum. Peste tot este curat, 
anual se fac igienizări, cantitatea de lemne este asigurată 
pentru toată iarna. Aceste investiţii la şcoală ar trebui să se 
amortizeze prin rezultatele la învăţătură, însă nu de fiecare 
dată se întâmplă aşa.  

13. Anul acesta am instalat noi coşuri de gunoi în 
comună. Cele vechi s-au deteriorat şi am fost obligaţi să 
cumpărăm altele. Odată cu externalizarea serviciului de 
salubrizare, operatorul va asigura şi containere pentru 
fiecare gospodărie, inclusiv acele containere pentru 
colectare selectivă a deşeurilor.  

14. În ambele cimitire am mai făcut câte două foraje, 
tocmai pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care trebuiau să 
care apă de la distanţe mari.  

15. Am făcut o sală de gimnastică la şcoală, de 
dimensiuni mai mici, dar foarte utilă pentru perioada 
de iarnă.  

16. În comună avem instalate 40 de camere de 
supraveghere, care descurajează într-o anumită măsură 
realizarea de infracţiuni. Din fericire, rata de infracţionalitate 
la Cenad nu este mare, acest fapt se datorează şi lucrătorilor 
de la Postul de Poliţie Cenad şi anume șefului de post Florin 
Muşat, precum şi colaboratorilor dânsului, Nelu Popescu şi 
Ovidiu Curcă.  

17. În primul rând, aş vrea să terminăm casa de 
cultură, să asfaltăm o parte din străzile rămase şi să 
întreţinem tot ce am făcut până acum.  

Dușan Baiski
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Drepturi cetățenești

Cenăzenii au ieșit pentru a doua oară  anul acesta 
la vot. După alegerile locale din 5 iunie, iată că a venit și 
rândul celor parlamentare, care s-au desfășurat duminică, 
11 decembrie 2016. Scrutinul s-a desfășurat în cele două 
secții de vot, respectiv nr. 349 și 350, aflate în incinta Școlii 
Gimnaziale din Cenad, ambele cuprinse în circumscripția 
electorală nr. 37.

Potrivit procesului-verbal primit la redacție, circum-
scripția nr. 349 a avut pe listele electorale existente la 
secția de votare 1953 de alegători, din care 1943 pe lista 
electorală permanentă și 10 pe lista suplimentară. S-au 
prezentat la urne 278 de alegători, din care 268 înscriși pe 
lista permanentă și 10 pe lista suplimentară. Au fost primite 
2100 de buletine de vot, din care 1822 nu s-au întrebuințat 
și s-au anulat. Numărul total al voturilor valabil exprimate 
a fost de 261. Au fost declarate nule 13 voturi, iar 4 au 
fost albe (buletine de vot pe care nu s-a aplicat ștampila 
„Votat“). Pentru Senat au existat 261 de voturi, iar pentru 
camera Deputaților 254 de voturi.

Iată și situația de la circumscripția electorală nr. 350. 
Aceasta a avut pe listele electorale existente la secția de 
votare 1930 de alegători, din care 1912 pe lista electorală 
permanentă și 18 pe lista suplimentară. S-au prezentat 
la urne 279 de alegători, din care 261 înscriși pe lista 
permanentă și 18 pe lista suplimentară. Au fost primite 
2100 de buletine de vot, din care 1821 nu s-au întrebuințat 
și s-au anulat. Numărul total al voturilor valabil exprimate 
a fost de 265. Au fost declarate nule 13 voturi, iar unul 
a fost alb (buletin de vot pe care nu s-a aplicat ștampila 
„Votat“). Pentru Senat au existat 265 de voturi, iar pentru 
camera Deputaților 262 de voturi.

Socotit pentru ambele circumscripții electorale, pe 
listele electorale permanente s-au aflat 3.855 de votanți, 
la care s-au adăugat 28 de votanți pe liste electorale 
suplimentare, deci în total 3.883 de votanți. Și-au exercitat 
dreptul de vot 526 de votanți, ceea ce înseamnă că doar 
13,54% dintre cenăzeni cu drept de vot s-au și prezentat la 
urne. Iată însă și preferințele celor care au votat:

Pentru Senat:

Formațiunea votată
Secția 
349

Secția 
350 TOTAL

P.S.D. 95 107 202
P.N.L. 74 78 152
U.D.M.R. 31 24 55
P.M.P. 20 14 34
ALDE 13 9 22
P.R.M. 13 6 19
U.S.R. 7 11 18
Partidul Ecologist 
Român 6 4 10

Alianța Noastră 
România 1 5 6
Partidul România Unită 0 4 4
Partidul Puterii 
Umaniste (Social-
Liberal) 1 0 1
Partidul Socialist Român 0 1 1
Partidul „Blocul Unității 
Naționale“ 0 1 1
Partidul Noua Românie 0 1 1

Pentru Camera Deputaților:

Formațiunea votată
Secția 
349

Secția 
350 TOTAL

P.S.D. 64 90 154
P.N.L. 58 78 136
U.D.M.R. 37 24 61
Uniunea Sârbilor din 
România 37 9 46
P.M.P. 13 14 27
U.S.R. 10 12 22
ALDE 10 11 21
Partidul România Mare 9 4 13
Partidul Ecologist 
Român 6 4 10
Asociația Partida 
Romilor „Pro-Europa“ 3 2 5
Alianța Noastră 
România 0 4 4
Partidul România Unită 1 3 4
Uniunea Bulgară din 
Banat - România 2 2 4
Partidul Puterii 
Umaniste (Social-
Liberal) 2 1 3
Asociația Italienilor din 
România - RO.AS.IT. 1 1 2
Asociația Macedonenilor 
din România 1 0 1
Partidul Noua Românie 0 1 1
Partidul Socialist Român 0 1 1
Uniunea Elenă din 
România 0 1 1

Celelalte formațiuni (partide, organizații ale 
cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe 
politice, alianțe electorale sau candidați independenți) nu 
au obținut niciun vot.

Dușan Baiski

Alegeri parlamentare la Cenad
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Eveniment

Cenadul a fost din nou gazda unei importante 
manifestări culturale: Ziua Asociației Culturale „Concordia“ 
din localitate. Evenimentul central și cel care dă, de regulă, 
consistență, a fost și de data aceasta sesiunea de comunicări 
pe teme de istorie, forma sa internaționalizată ajungând 
acum la ediția a III-a. Desigur, pregătirile au început încă 
din decembrie 2015, când Consiliul Local Cenad a discutat 
și votat agenda cultural-sportivă pe 2016, după care, încă 
din vara lui 2016, au început tatonările pentru invitații. 
Fiindcă nu e deloc ușor să aduci la Cenad personalități 
de marcă într-o perioadă de maximă activitate culturală 

și la concurență cu centrele universitare. Apoi, cu câteva 
săptămâni înainte de data fixată, a fost creionat programul 
și s-au expediat scrisorile de invitare pentru oaspeții din 
afara Cenadului și a României. Alături de o serie de prieteni 
devotați ai „Concordiei“ de pe plan local, la invitații au 
răspuns aproape toți cei din alte localități din județul Timiș 
(Lugoj, Făget, Timișoara, Nițchidorf, Variaș, Dudeștii Noi), 
dar și cei din străinătate: din Szeged și Makó. Absențele, 
doar două, însă și acestea la bun început sub semnul 
întrebării, au fost anunțate cu o seară înainte și s-au datorat 
unor cauze obiective.

La fel ca în ultimii ani, gazdă primitoare a fost 
Pensiunea „Anka“ din localitate. Derularea programului a 
început nemțește, adică la 10 dimineața fix. Cuvântul de 
deschidere i-a aparținut lui George Ivașcu, președintele 
Asociației Culturale „Concordia“, organizator principal și 
moderator al întregului program al acestei zile de sâmbătă, 
12 noiembrie 2016. Apoi, cum e și firesc, în numele 
Primăriei și al Consiliului Local Cenad, cei prezenți au fost 
salutați de către Nicolae Crăciun, primarul Cenadului. 
Din creațiile literare proprii au citit pe urmă Alisa Simina 
Iancu și Denis Andrei Pop, amândoi elevi ai Școlii 
Gimnaziale din sat.

A început și partea a II-a care, pentru cei lipsiți 
de răbdare, a fost una deosebit de grea, fiindcă a cerut 
maximum de atenție, de regulă subiectele și temele 
istorice alese necesitând în plus un ridicat grad de cultură, 
fie aceasta măcar una generală, dacă nu chiar în domeniul 
istoriei. Dat fiind faptul că astăzi se poate profita din plin 
de tehnologia informațională, mai mulți invitați au recurs 
ca formă de sprijin la imagini proiectate pe ecran (acum 
direct pe perete), numai că diferențele de versiuni ale unor 

Ziua Asociației Culturale „Concordia Cenad
softuri au determinat schimbarea pe loc a unor puncte 
de pe ordinea de zi. Întrucât nu ținem neapărat să facem 
o cronică amănunțită a evenimentului, vă oferim doar 
numele autorului și titlul prezentării:

 Av. Varga Cornelia – Tradițiile popoarelor din 
Banat, legate de evenimentele importante ale vieții;

 Dr. Péter Weber (Universitatea din Szeged) – 
Personaje legendare din Evul Mediul timpuriu bănățean în 
interpretări istoriografice românești și maghiare;

 Dr. Mihaela Bucin (Universitatea din 
Szeged) – Legende despre crucea monolitică de 
lângă Cenadul Unguresc;

 Prof. Tiberiu Buhnă-Dariciuc – Monografia 
școlară - abordare și metode de cercetare;

 Dr. Florin Zamfir, prof. Mihaela Zamfir – 
Începuturile școlii românești din Periam;

 Ing. Miroslav Rosici – Sava Ilin - între creație 
și pedagogie;

 Dr. Constantin-Tufan Stan - Politicieni 
bănăţeni de altădată;

 Prof. dr. Dumitru Tomoni – Dionisie Păscuțiu, 
o personalitate prea puțin cunoscută;

 Dr. Simona Regep – Câteva observații asupra 
producției locale de lămpi din lut de la Tibiscum;

 Dr. Ioan Hațegan – Cetatea Cenadului;
 Sorin Forțiu - Prolegomene la un studiu 

despre demantelarea fortificațiilor de la Cenad și 
Felnac (martie 1701);

 Dușan Baiski – Presiuni pentru recrutarea și 
înrolarea în armata germană.

La partea literară a zilei, scriitorul originar din Cenad, 
Geo Galetaru, a citit un frumos grupaj de poezii. Tot versuri 
a citit și Florica Vaida Albu, însă de o altă factură și anume 
în grai local, cenăzean, spre deliciul celor prezenți.

Prevăzute ca punct distinct pe ordinea de zi, lansările 
de carte și reviste s-au derulat până la urmă neregizat, cei 
în cauză profitând, în sensul pozitiv, pentru a spune câte 
ceva despre publicații atunci când au fost anunțați de 
către moderator pentru a-și expune subiectul ales pentru 
sesiunea de comunicări. Istoricul Ioan Hațegan și-a lansat 
volumul „Cenad – Monografie istorică“, care a văzut 
lumina tiparului în vara acestui an, o carte de multă vreme 
așteptată de către cenăzeni. La rândul său, subsemnatul 
a vorbit, pe scurt, despre „Anuarul Asociației Culturale 
«Concordia» Cenad nr. 8-9/2014-2015“, precum și 
despre revista trimestrială de istorie „Morisena“, ajunsă la 
numărul patru, publicații sponsorizate de Consiliul Local 
Cenad și Primăria Cenad. 

La viitoarea întâlnire prilejuită de Ziua „Concordiei“, 
în 2017, se vor sărbători 25 de ani de la apariția primului 
număr al revistei „Cenăzeanul“. Eveniment care, așa cum 
speră de multă vreme cenăzenii, se va derula, în sfârșit, la 
noul cămin cultural.

Dușan Baiski
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Interviu

- Stimată doamnă 
Oana Erdei, răsfoind revista 
„Cenăzeanul“, am dat peste 
interviul pe care vi l-a luat 
regretatul profesor de limba 
română, Gheorghe Doran. 
Asta se întâmpla în 2002, când 
ați venit la Cenad în calitate 
de cadru didactic. Deci, 
iată, aproape patrusprezece 
ani de muncă în același 
domeniu. Ba, mai mult, aveți 
și activități extrașcolare, 
ceea ce nu este puțin lucru 

într-o societate devenită ultramercantilă și unde, pentru 
aceasta, oamenii asemenea dumneavoastră sunt deseori 
priviți cu nedumerire. Cum e să fi învățătoare la Cenad?

- Până în vara lui 2014 am lucrat ca dăscăliță la școala 
din comuna  Cenad. A fost o perioadă foarte frumoasă și 
prosperă, pot spune, atât pentru mine, cât și pentru „copiii” 
mei. În această perioadă, am acumulat foarte multe informații 
și o experiență de viață utilă pentru acțiunile mele care au 
urmat, dar și care vor urma. De la fiecare copil am învățat 
câte ceva: să fiu mai înțelegătoare, să ascult mai mult, să fiu 
mai indulgentă, să nu renunț la ceea ce-mi propun, să-mi 
doresc și să zâmbesc mai mult. 

Da, copiii m-au învățat aceste lucruri. Fiecare a 
avut nevoie de ceva anume din partea mea. Din dorința 
de a contribui cu ceva frumos în formarea fiecărui suflet, 
a fost nevoie ca eu însămi să învăț, să mă autocontrolez, 
să mă autodepășesc. Cred că am reușit. Spun asta datorită 
faptului că, privind în urmă, pot spune că sunt mândră de 
„copiii” mei.

Sfaturile date mi-au fost, în mare măsură, ascultate, 
atât în viața de zi cu zi, cât și în viața de școlar. Rezultatele 
stau mărturie. 

Foarte mult m-au ajutat, de asemenea, și pasiunile 
mele pentru dans și excursii. Am încercat să-mi apropii 
copiii și prin aceste acțiuni. Dacă la școală aveam un 
comportament mai serios, categoric și uneori poate chiar 
sever, am considerat că prin aceste acțiuni mă pot revanșa: 
dansam, râdeam, ne întreceam în glume, organizam 
împreună șezători cu povești până târziu în noapte, serbări 
la nivel de școală, dar și la nivel de comună, uneori chiar în 
deplasare, realizând parteneriate cu școli din alte localități.

Erau foarte încântați și dornici de a se afirma și de 
a-și aduce contribuția la fiecare eveniment, cu acel ceva 
specific fiecăruia.

Am doar cuvinte de laudă atunci când vorbesc despre 
cei 14 ani de muncă la școala din Cenad, aici făcând referire 
și la „materia primă” cu care am lucrat, și la colectivul 

„De la fiecare om am încercat să învăț câte ceva“

care și-a pus amprenta, într-o oarecare măsură, la formarea 
mea ca dascăl, dar și la condițiile deosebite în care mi-am 
desfășurat activitatea.

- Cenadul, aidoma tuturor comunităților, a fost 
întotdeauna sensibil la „vinituri“. Cum v-ați adaptat cu 
sensibilitățile și stereotipiile cenăzenilor?

- Acum 14 ani am pășit în Cenad în calitate de 
dăscăliță și de soție a unui cenăzean. Aveam inima cât un 
purice la gândul că voi intra în contact cu oameni noi, cu  un 
colectiv nou, gata format, oameni care, poate, mă vor privi 
cu reținere și neîncredere. Gândurile mi-au fost spulberate 
foarte repede, dar și ușor. Poate am avut noroc, deoarece soțul 
meu făcea deja parte din acest colectiv în care eu urma să-mi 
încep activitatea, era de-al locului, își adusese considerabil 
contribuția la formarea câtorva generații de copii. 

Datorită activităților mele extrașcolare, copiii m-au 
îndrăgit, mă ascultau, aveau încredere în mine, și astfel 
mi-a fost foarte ușor să ajung la sufletul cenăzenilor. N-am 
întâmpinat dificultăți, de nici un fel, pot spune chiar că am 
fost încurajată și susținută.

Le mulțumesc cenăzenilor că m-au făcut să mă 
simt ca acasă și mai ales că datorită lor am reușit să 
realizez ceea ce mi-am propus, acțiuni multe și frumoase 
alături de copiii lor.

- Ați crescut la oraș, chiar dacă într-unul mai mic 
cum este Sânnicolau Mare. Dar, iată, v-ați stabilit la sat. 
Cum ați trecut de ceea ce în management se numește 
rezistența la schimbare?

- Întreaga mea copilărie mi-am petrecut-o la țară, 
(vacanțele școlare) la bunici, în județul Gorj. N-am fost 
scutită de ceea ce însemna muncă. Doar dacă-mi aduceam 
contribuția cu ceva folositor aveam voie să merg la rugă, 

Interviu cu dna Oana Erdei, profesor în învățământul primar 
la Școala Gimnazială din Cenad
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Interviu

la bal. Am cele mai frumoase amintiri din acea perioadă: 
mirosul proaspăt al fânului cosit, întâlnirile cu prietenii 
pe dealuri, în timp ce eram cu vitele la păscut, mersul la 
grămădit de fân cu carul tras de boi, culesul de porumb și 
clăcile care urmau seara… 

Acea liniște a satului și aerul praspăt de pădure, 
pe care le-am găsit aici, mă duce cu gândul la copilărie. 
Nu, nu mi-a fost deloc greu să mă acomodez, îmi pare o 
continuare a copilăriei. 

- După plecarea în masă a șvabilor din Cenad, 
„viniturile“ au devenit majoritare. Cum vă descurcați 
la școală cu copii născuți în familii cu diverse obiceiuri, 
tradiții, cu plusuri și metehne?

- De la fiecare om am încercat să învăț câte ceva, 
am încercat să valorific fiecare informație primită. Poate, și 
datorită acestui fapt, am fost acceptată atât de ușor. Fiecare 
om e unic și fiecare are ceva special de transmis generațiilor 
următoare. Trebuie doar încurajați să o facă.

La clasă, întotdeauna am încurajat copiii să se accepte 
așa cum sunt, să se încurajeze unii pe alții, să se susțină 
reciproc, să recunoască dacă au greșit, și mai ales să nu le 
fie rușine să spună „Iartă-mă” sau „Mulțumesc”. Niciodată 
nu mi-e ușor să fac acest lucru, dar întotdeauna am reușit, 
și astfel pot spune că am avut doar colective de elevi uniți, 
disciplinați, înțelegători. 

Copiii sunt foarte deschiși la ceea ce e nou sau diferit, 
mai dificil e pentru părinți să accepte, dar nu imposibil.

- Ați activat în diverse ansambluri folclorice, 
inclusiv sârbești, cum este „Sfântul Sava“ din Sânnicolau 
Mare. Ați renunțat definitiv la dansuri și solistică?

- A renunța  e un cuvânt atât de dur!!!! Nu, n-am 
renunțat, nu pot renunța, încă. Îmi pare rău că nu le mai 
practic cu aceeași intensitate.

Am început la Sânnicolau-Mare, apoi am continuat în 
timpul studenției, la ansamblul Mladost, Timișoara, cam un 
an, apoi la ansamblul Doina Timișului, unde m-am remarcat 
mai mult ca solistă. Aici am activat trei ani. 

Cunoștințele mele de dansator, dobândite la aceste 
ansambluri, dar și cele vocale, dobândite în urma absolvirii 

Școlii Populare de Arte, încerc să le transmit tinerei generații.
Am speranțe mari de la cei pe care îi îndrum!
Deocamdată, elanul și entuziasmul lor mă motivează 

să merg mai departe.
- Se zice că pentru a face o pâine bună trebuie să ai 

făină bună. Revenind la copii, cam câte familii dintr-o sută 
au acceptat că pentru ca fiul sau fiica lor să ajungă vedetă 
copilul trebuie să depună foarte mult efort, că nu ajungi 
mare dansator sau solist vocal cât ai bate din palme?

- Fiecare părinte dorește pentru copilul său tot ceea ce 
este mai bun. Până acum nu m-am luptat cu  „morile de vânt”. 
Copilul a înțeles ce trebuie să facă, iar părinților întotdeauna 
le-am spus cum să-și ajute copilul, unde să insiste sau spre ce 
anume să-l îndrume. Din experiența mea de până acum, am 
observat că și celor mai puțin talentați, dacă le face plăcere 
să vină la repetiții, dacă se simt confortabil în colectiv, sunt 
motivați și conștienți că trebuie să muncească ceva mai 
mult, comparativ cu cel care are un talent nativ spre astfel de 
activități. Și o face cu plăcere. 

- Pe vremea comunismului, cadrele didactice 
aveau sarcină de partid să inițieze și să dezvolte 
diverse activități extrașcolare. Pe dumneavoastră 
cine v-a obligat?

- Nu am fost obligată. Am început activitățile din 
dorința de a petrece mai mult timp alături de copii, de a le 
oferi o altă variantă plăcută a petrecerii timpului liber, de 
a-i ajuta să socializeze și să se accepte mai ușor. Mă simt 
bine între copii, sunt fericită atunci când îmi cer păreri, 
sfaturi, sunt mândră când, privind din umbră, ei sunt 
lăudați, apreciați sau fericiți, și-mi spun, mie însămi, cu 
mândrie, că, pe undeva, și eu am contribuit la formarea 
acestor „pui de oameni”.

Când voi observa că nu mai sunt dorită în mijlocul 
lor, că respectul și disciplina sunt lucruri străine și greu 
de acceptat de tânăra generație, mă voi retrage, cu părere 
de rău, deoarece un lucru bun nu se poate face fără aceste 
„ingrediente” cheie.

- Se apropie ziua când va deveni pe deplin 
funcțional noul cămin cultural din Cenad. Care credeți 
că va fi impactul, mai cu seamă asupra tinerei generații?

- Cred că tânăra generație trebuie învățată să accepte 
și să profite  de ceea ce i se oferă. 

Sunt localități în care nu se găsește nici măcar 
minimum necesar, dar tineretul e antrenat în foarte multe 
activități, și chiar cu rezultate frumoase. În comuna noastră 
avem mai mult decât strictul necesar: muzeu, bibliotecă, 
locuri de joacă, club sportiv – karate, fotbal, dansuri –, 
pescuit sportiv. Mai depinde și de accesibilitatea spațiului 
și disponibilitatea tineretului pentru menținerea în bune 
condiții a spațiului pus la dispoziție, având în vedere faptul 
că locurile de joacă, spre exemplu, au fost grav avariate.

Deci, deschidere spre nevoile tinerilor există din 
partea autorităților și coordonatorilor de proiecte, mai 
depinde de seriozitatea și disciplina beneficiarilor.

A consemnat: Dușan Baiski
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- Stimate părinte Bene Tamás, sunteți noul preot-
paroh al Bisericii romano-catolice din Cenad, într-un loc 
unde a trăit și a slujit și cel care a devenit primul sfânt 
romano-catolic al acestor meleaguri, Sfântul Gerard de 
Cenad. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre dum-
neavoastră.

- Aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru oca-
zia oferită de a mă prezenta cenăzenilor, atât catolici (care 
mă cunosc, într-o bună măsură, deja), dar și conlocuitorilor 
noștri de toate confesiunile care citesc publicația comunității 
noastre. Mă numesc Bene Tamás, sunt născut la Arad, la data 
de 17 martie 1986, familia mea fiind originară și locuind la 
Iratoș, jud. Arad. Am urmat liceul la Arad, la Liceul Csiky 
Gergely, după care am studiat teologia, între 2004-2011, la 
Alba Iulia. După sfințirea ca preot, care a avut loc prin im-
punerea mâinilor E.S. Martin Roos, la data de 30 iulie 2011, 
în Domul din Timișoara, am activat în calitate de capelan la 
Timișoara II Fabric pentru 10 luni. Ulterior, la 1 iulie 2012 am 
fost numit secretar în cadrul episcopiei și responsabil diece-
zan pentru tineret, muncă deosebit de plăcută, nu întotdeauna 
simplă, dar care m-a ajutat să mă apropii mult de tineri, nu 
doar prin prisma vârstei, ci și a asistenței spirituale și forma-
tive. Am activat, din oficiul de capelan, și în pastorația din 
parohia Timișoara-Cetate, dar în toți acești ani am celebrat sf. 
Liturghii împreună cu canonicii și ceilalți preoți din Ordina-
riat, la Domul din Piața Unirii, catedrala romano-catolică din 
Timișoara. Ca secretar am trebuit să asigur și rolul de cere-
monier, ceea ce mi-a adus o frumoasă experiență în domeniul 
practicii și disciplinei liturgice. De la 1 septembrie am fost 
numit ca paroh la istorica parohie Cenad, ca urmare a numirii 
pr. Petru Velciov la Dudeștii Vechi. Împreună cu Cenadul mai 
administrez și comunitățile catolice din Beba-Veche, Cheres-
tur, Pordeanu și Cheglevici. Acest loc nu îmi este necunoscut, 
mai ales că am venit adesea, ca secretar, alături de episcopul 
nostru, la pelerinajele diecezane, ce au loc aici, anual, la 24 
septembrie, însă trebuie să recunosc că gândul că trebuie să 
activez într-un loc unde a predicat și activat un vestit orator și 
sfânt-martir, mă face să mă simt neînsemnat, dar mă și obligă 
să fac totul pentru a-mi cinsti și sluji semenii și comunitatea, 
asemenea sf. Gerard și urmașilor săi.

- Până nu demult, ați slujit Biserica în calitate de 
secretar al Excelenței Sale Martin Roos, episcop romano-
catolic de Timișoara. Cum ați primit vestea numirii dum-
neavoastră ca paroh la Cenad?

- Trebuie să mărturisesc încă de la început că munca 
din secretariatul Episcopiei este într-o oarecare măsură di-
ferită de cea din parohie, dar de ajutor mai târziu, ca paroh. 
Până să vin la Cenad am avut posibilitatea acumulării unor 
experiențe frumoase, atât în munca administrativă, organiza-
torică, din birourile Ordinariatului episcopal, dar și din munca 
cu tinerii – ca responsabil al Centrului Diecezan de Tineret – 
dar și ca vicar parohial (noi, în Banat numim această funcție 

„capelan“) în parohiile Timișoara-Fabric și Timișoara-Cetate 
sau la Domul Sf. Gheorghe, catedrala noastră episcopală. În 
acest context, numirea mea ca paroh la Cenad a fost o provo-
care, în sens pozitiv, dar care nici nu m-a luat pe nepregătite. 
În general, preoții au responsabilități diferite, în diversele lor 
oficii, centrale sau locale, însă munca pastorală într-o parohie 
ne aduce mult mai mult în contact cu oamenii, cu problemele 
lor, cu necazurile lor, dar și cu speranțele și bucuriile lor. Și 
tocmai de aceea, vă mărturisesc că m-am bucurat că pot primi 
o astfel de misiune de la episcopul nostru.

- Care v-au fost simțămintele când ați oficiat prima 
slujbă religioasă având ca altar sarcofagul acestui sfânt al 
Banatului?

- Cred că atunci când am celebrat prima Sf. Liturghie, 
în noua mea calitate, pe vechiul loc de odihnă veșnică a Sfân-
tului nostru episcop Gerhard, m-am simțit ocrotit. Ocrotit 
de rugăciunile sale pentru mine și comunitatea încredințată, 
rugăciuni pe care i le cer mereu, zi de zi. El, atunci când a 
venit în Banat, nu a avut un ocrotitor ceresc, care să fi trăit pe 
aceste meleaguri înaintea lui, astfel că noi suntem oarecum 
favorizați de Dumnezeu cu o astfel de tradiție. Desigur, nu 
a fost prima dată când am celebrat aici Sf. Liturghie, dar cu 
siguranță prima dată în calitate de paroh. Această numire, o 
spun din nou, este o onoare și o datorie, pe care cu ocrotirea 
Sf. Fecioare Maria și a Sf. Gerhard o vom împlini împreună, 
credincioși și preot, spre mai marea slavă a lui Dumnezeu.

- Plecarea șvabilor din Cenad a redus drastic numă-
rul credincioșilor romano-catolici, acum cei mai numeroși 
fiind maghiarii. Scăderea numărului de credincioși sau, 
mai bine spus, scăderea interesului în special al celor ti-
neri față de Biserică este un fenomen care se observă și la 
alte culte oficiale din România, în special la cele mai mari. 
Care considerați că sunt principalele cauze?

- Este adevărat că plecarea credincioșilor de limbă ma-
ternă germană, adică a șvabilor, a afectat mult comunitatea 
noastră, la fel ca multe alte sate și comune din Banat și din în-
treaga dieceză. Este un fenomen, din păcate ireversibil și deja 
istoric. Germanii au stat aici aproape două veacuri și jumătate 
și au lăsat ceva palpabil în urmă: în arhitectură, în cultură, în 
mentalitatea noastră, în rânduieli, dar și în credință. Nu trebu-
ie să uităm că o dată cu sosirea lor a fost reactivată și parohia 
romano-catolică din Cenad, care până atunci fusese pustiită 
în vremea turcilor. Nu putem însă să neglijăm sau să trecem 
cu vederea și alte fenomene mai puțin plăcute, general-vala-
bile în zonă: rata scăzută a nașterilor, plecarea în străinătate, 
de cele mai multe ori la muncă, și a celorlalte naționalități, 
fie români, sârbi sau maghiari, dar și îmbătrânirea populației. 
Nimic dintre toate acestea nu ne produc o prea mare stare de 
confort. Mai ales când ne gândim că generații întregi, înain-
tea noastră, și-au putut asigura traiul, nu ușor, dar destul de 
îndestulat, pe aceste meleaguri, din acest pământ mănos al 
Cenadului. Dar desigur, în acest sens, noi preoții, nu știu dacă 

Interviu cu părintele Bene Tamás, preotul paroh al Bisericii romano-catolice din Cenad

„Este esențial să le oferim tinerilor și copiilor un mediu sănătos“

Interviu
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putem face prea mult, decizional vorbind. Putem însă în-
curaja oamenii să lupte, să se roage, să fie cinstiți, să aibă 
inițiativă, să se implice în viața comunității, să muncească, 
să aibă încredere în munca lor și în ajutorul lui Dumnezeu, 
pentru că fără acestea nici înaintașii noștri nu ar fi putut iz-
bândi. Până la urmă, asta este rețeta la problemele de azi. 

În ceea ce privește scăderea interesului față de Bise-
rică sau mai bine zis a implicării credincioșilor în viața reli-
gioasă, cred că aceasta este problemă relativă, dar cu multe 
fațete. Sunt mulți care se declară credincioși, dar practică 
credința mai rar. La noi, însă, nu rămân copii nebotezați și 
nici morții nu se duc la groapă fără slujbă de înmormântare, 
asta cel puțin nu în mediul rural. Desigur însă că preotul nu 
trebuie să fie absent din viața satului sau orașului, nu trebuie 
să fie văzut ca o persoană venită dintr-un trecut retrograd. 
Asta au încercat comuniștii să ne inoculeze, asta încearcă azi 
să o facă și societatea consumistă, dar să nu uităm că tocmai 
Biserica este și a fost un important stâlp al societății, este 
locul unde am primit adesea atât educație, învățăminte (in-
clusiv civice și culturale), dar și alinare în fața problemelor 
ivite, fie că au fost molime, războaie, deportări, naționalizări 
sau necazuri de familie. Preotul este azi chemat, poate mai 
mult ca oricând, să fie prezent între oameni, să fie exemplu 
viu de dăruire, dar poate și de normalitate, de umanitate. 
Suntem trimiși să le vorbim oamenilor nu doar de la amvon 
ori altar, dar și prin viața noastră, prin simpla noastră trăire 
între ei, cei care sunt ai noștri, asemenea nouă. Iar atunci 
lucrurile se vor îndrepta pas cu pas. 

- Este ecumenismul un exercițiu de imagine, o po-
litică născută în cabinete de stat sau se dorește cu adevă-
rat unirea Bisericilor romano-catolică și ortodoxă?

- Ecumenismul adevărat nu a fost și nu este un 
exercițiu de imagine și s-a născut între oameni, înainte 
chiar ca acest nume, „ecumenism“ să îi fi fost dat de cine-
va. În Banat există nenumărate exemple în acest sens, încă 
din veacul al XVIII-lea, când episcopii catolici participau 
cu întreg Capitlul Catedral la înmormântârile episcopilor 
ortodocși vecini, la capătul celălalt al Pieței Domului, azi 
Unirii. Ba chiar audiau și cursurile de teologie organizate 
pentru preoții de la sate, la invitația preoților ortodocși. Iar 
la vizitele împăraților, la instalările de episcopie, fie de o 
parte, fie de cealaltă, asistau împreună, iar apoi se așezau 
la aceeași masă, fără a avea vreo problemă în acest sens. 
La sate, nenumărate erau exemplele de procesiuni de Paști/ 
Înviere, când procesiunea catolică se oprea cu preotul ei în 
fața bisericii ortodoxe, unde preotul ortodox le dădea bine-
cuvântarea și trăgea clopotele, deși adesea data Paștelui era 
una diferită. Când venea rândul ortodocșilor, același lucru 
se întâmpla și în fața bisericii catolice. Este știut faptul că 
episcopul Csernoch János, episcop de Cenad între 1908-
1911, devenit mai târziu cardinal și primat al Ungariei, la 
Esztergom, a fost la un moment dat în audiență la Sf. Părinte 
Papa, căruia i-a relatat un fapt inedit pentru multe părți ale 
Europei: și anume că el, când își vizitează satele și parohi-
ile catolice, este întâmpinat și de preoții ortodocși români 
sau sârbi, cu prapuri, evangheliar, cu glas de clopote, fiind 
invitat să calce și pragul bisericii lor și să îi binecuvânteze. 

Ori, episcopul se întreba în conștiință, dacă acest lucru este 
îngăduit sau nu cumva este un lucru nepermis. Papa l-a asi-
gurat atunci că face bine ceea ce face, deși ecumenismul, ca 
termen ori concept, nu se născuse încă.

Țelul creștinilor este și trebuie să fie unitatea Bise-
ricii, pentru că aceasta este și dorința lui Cristos. Probabil 
că suntem încă departe de acest ideal, ba chiar că uneori 
facem pași înapoi. Dar ecumenismul trebuie să fie, de fapt, 
la nivelul cel mai elementar, un mod de viață, de armonie, 
de bună-înțelegere și mai ales de respect reciproc, așa cum a 
fost de sute de ani, aici, în Banat.

- Despre Sf. Gerard de Cenad (Gellért sau Ger-
hard) și despre istoria Bisericii pe aceste meleaguri a în-
ceput să se scrie tot mai mult. Probabil ați avut acces la 
multe cărți și documente cu circulație restrânsă. Credeți 
că s-ar merita cunoașterea acestora de către mai multă 
lume decât până acum și dacă da, de ce anume?

- Un lucru important, care ar trebui conștientizat des-
pre primul nostru episcop, referindu-ne și la întrebarea an-
terioară, este că Sf. Gerhard a trăit și activat la Cenad și în 
dieceza noastră încă înainte de Marea Schismă, adică înain-
te ca să existe această ruptură în două, a Bisericii. Teoretic, 
el ar trebui să fie un bun exemplu de urmat, atât de catolici, 
cât și de ortodocși. Țelurile lui au fost predicarea Cuvântului 
lui Dumnezeu, creștinarea păgânilor și păstrarea credinței 
creștine în întregul regat maghiar din acel timp. El nu a avut 
treabă, în vremea aceea, cu exagerările naționaliste sau con-
fesionale cunoscute de societatea noastră începând abia din 
veacurile moderne. Viața lui ar trebui cunoscută mai mult și 
mai mult și este foarte bine că se vorbește și se publică tot 
mai des informații despre el. Este adevărat că există studii 
și opere mai rar întâlnite, cu o circulație mai restrânsă. Pe 
de o parte, ele se și adresează unui public specializat, dar 
provocarea mai mare ar fi ca ele să fie aduse mai aproape de 
popor, de tineri și adulți, chiar de cenăzeni, pentru ca fiecare 
dintre noi să poată cunoaște istoria locului său natal, fiind 
conștient de importanța acestui loc pentru trecutul întregii 
regiuni. Am putea lua ca exemplu multe comunități din alte 
zone sau țări, unde fiecare, de la mic la mare, știe câte ceva 
despre istoria satului său, fiind mândri de el și ajungând și 
prin aceasta să îl prețuiască mai mult și să contribuie mai cu 
sârg la înfrumusețarea sa.

- În istorie, preoții au jucat un rol extrem de im-
portant în societate și nu doar ca propovăduitori ai 
cuvântului Domnului, ci și în calitate de învățători, de 
faruri culturale. Ați cunoscut deja Cenadul, viața cul-
turală și socială a acestei comune. Ce credeți că lipsește, 
ce se mai poate face în plus față de ceea ce deja există?

- Preotul poate fi un catalizator atât al vieții spiritua-
le, cât și intelectuale și culturale, dar el nu poate face toate 
astea singur. El trebuie să se bizuie și pe oameni, pe res-
ponsabilii comunității, pe receptivitatea și colaborarea lor. 
Întotdeauna colaborarea este calea cea mai bună, din care se 
nasc lucrurile cele mai frumoase, iar din co-participarea tu-

A consemnat: Dușan Baiski
(Continuare în pag. 12)
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În acest număr vă scriu 
despre căile de atac ce se pot declara 
împotriva unor hotărâri judecătorești. 
Căile de atac accesibile justițiabililor 
și reglementate de noul cod de 
procedură civilă sunt: apelul calificat 
ca fiind singura cale de atac ordinară, 
respectiv recursul, contestația 
în anulare și revizuirea ca și căi 
extraordinare de atac. De aici rezultă 
că principala cale de atac este apelul 
și doar în cazuri special prevăzute 

de lege, hotărârile judecătorești  date în primă instanță pot 
fi atacate direct cu recurs. Totodată, trebuie avut în vedere 
faptul că regula este că împotriva unei hotărâri judecătorești 
pronunțată în primă instanță de judecătorie și dacă valoarea 
obiectului cererii este sub 500.000 lei se poate declara doar 
apel, față de reglementările mai vechi în care majoritatea 
hotărârilor judecătorești se puteau ataca atât cu apel, cât și cu 
recurs. Pe de altă parte, există hotărâri judecătorești care pot 
fi atacate doar cu recurs, cum sunt cele pronunțate în acțiunile 
de contencios administrativ sau alte materii reglementate prin 
legi speciale. Din analiza celor arătate mai sus rezultă că pot 
fi atacate atât cu apel, cât și cu recurs o categorie limitată de 
hotărâri judecătorești cum sunt cele a căror obiect depășește 
valoarea de 500.000 lei. Aici trebuie să specific faptul că 
hotărârile judecătorești trebuie să conțină în dispozitiv atât 
calea de atac, cât și termenul de declarare.

Calea de atac se judecă de instanța de judecată ierarhic 
superioară, într-un complet de judecată compus din doi 
judecători în cazul apelului și trei în cazul recursului.

Deci apelul este cea mai comună cale  de atac și se 
declară în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea 
hotărârii, cu excepția cazurilor în care o lege specială prevede 
alt termen. Deci în calculul termenului de declarare a apelului, 
ca și a oricărei alte căi de atac, se socotesc și zilele de 
sâmbătă, duminică sau sărbători legale și doar dacă termenul 
se împlinește într-o zi liberă termenul de declarare a apelului 
se prelungește până în prima zi lucrătoare, când apelul se 
poate depune la registratura instanței de judecată sau la poștă 
prin scrisoare recomandată, pentru a dovedi data depunerii, 
deoarece se consideră dată de depunere a apelului data când 
a fost depus la poștă. În situația în care cunoașteți faptul că 
trebuie să primiți o hotărâre judecătorească e bine sa vorbiți 
cu poștașul dumneavoastră pentru a preîntâmpina pierderea 
termenului de declarare a apelului din cauza rătăcirii plicului ce 
conține hotărârea judecătorească.

Cererea de apel se depune obligatoriu și sub 
sancțiunea  nulității, la instanța care a pronunțat hotărârea 
judecătorească ce o atacați, deoarece aceasta va trimite 
apelul dumneavoastră împreună cu dosarul cauzei la instanța 
competentă a judeca apelul.

Cererea de apel trebuie să cuprindă numele, prenumele, 
domiciliul sau sediul ori reședința părților, codul numeric 

Curier juridic

Legislație

personal sau de înregistrare fiscală pentru persoane juridice, 
indicarea hotărârii atacate, motivele de fapt și de drept pe care 
se întemeiază apelul, probele propuse pentru susținerea cererii 
și semnătura. La cererea de apel se anexează și taxa judiciară 
de timbru, care de regulă este la jumătatea din valoarea taxei 
de timbru achitată în primă instanță, dar dacă nu achitați 
taxa odată cu cererea de apel, instanța de apel vă va cita cu 
mențiunea de a achita taxa  după aceeași procedură ce am 
prezentat-o în cazul cererii de chemare în judecată. După ce 
dosarul ajunge la instanța ce va judeca apelul la fel ca și în cazul 
cererii de chemare în judecată, instanța de apel poate solicita 
completarea cererii, stabilind și termenul în care veți putea 
regulariza cererea de apel. Când instanța constată că cererea 
de apel îndeplinește condițiile legale, o trimite, o comunică și 
celeilalte părți denumită intimat, cu mențiunea obligației de 
a depune întâmpinare în termen de 15 zile de la comunicare. 
Intimatul își poate formula apărările și cererile de probe doar 
prin întâmpinare, sancțiunea nedepunerii acestora în termenul 
de 15 zile este că nu va mai putea formula apărări și solicita 
probe ulterior. După primirea întâmpinării, instanța de apel o 
comunică cu apelantul, acordându-i-se un termen de 10 zile 
pentru a formula răspuns la întâmpinare, după care instanța 
stabilește termenul de judecată.

Judecata apelului este asemănătoare cu cea din prima 
instanță, putând fi administrate aceleași probe ca și în primă 
instanță, fiind vorba practic de o nouă judecare a cauzei, dar 
doar în limita motivelor de apel formulate. Practic, este posibil 
ca apelantul să fie nemulțumit doar de o parte a hotărârii de fond 
și să solicite rejudecarea și schimbarea doar parțială a acesteia, 
caz în care partea neatacată din hotărâre nu este supusă judecății. 
Totodată, în apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit 
în fața instanței de fond, astfel că în apel nu pot fi chemate în 
judecată persoane care nu au fost chemate în primă instanță și 
nu poate fi modificat obiectul cererii de chemare în judecată 
ori formulate pretenții noi, cu excepția dobânzilor, ratelor, sau 
creanțelor ajunse la termen după pronunțarea hotărârii atacate 
ori cheltuielile de judecată.

Hotărârea instanței de apel se numește decizie și 
prin aceasta se poate respinge apelul caz în care se  menține 
hotarârea atacată sau se admite în tot sau în parte apelul, caz 
în care schimbă în parte sau în totalitate hotărârea instanței de 
fond. Aici trebuie precizat faptul că apelantului nu i se poate 
crea o situație mai rea în propriul apel, dar dacă fac apel și 
alte părți, oricărei părți i se poate înrăutăți situația ca urmare a 
admiterii apelului celeilalte părți.

Instanța de apel mai poate anula apelul când nu 
îndeplinește condițiile legale sau poate dispune retrimiterea 
cauzei spre rejudecare la instanța de fond. Trimiterea spre 
rejudecare intervine, de regulă, când instanța de fond nu a 
judecat fondul cererii, pronunțându-se, de exemplu, pe o 
excepție constatată neîntemeiată de instanța de apel, dacă 
judecata în fond s-a făcut fără citarea legală a uneia dintre părți 
sau dacă judecata în primă instanță a fost făcută de o instanță 
necompetentă, caz în care dosarul se va trimite spre o rejudecare 
la instanța competentă. 

Recursul este reglementat ca o cale extraordinară 
de atac, fiind foarte clar stabilite condițiile și materiile în 
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care poate fi declarat. Așa cum am arătat mai sus, sunt supuse 
recursului unele hotărâri pronunțate în primă instanță și unele 
pronunțate în apel.

Recursul se declară de regulă în termen de 30 zile de la 
comunicarea hotărârii atacate, dar sunt situații în care termenul este 
de 15 zile de la comunicare, cum este cazul cererilor în contencios 
administrativ, existând și cazuri speciale de  hotărâri judecătorești 
ce se atacă în termen de 5 zile de la pronunțare.

Cererea de recurs trebuie să cuprinda aceleași mențiuni 
ca și cererea de apel, cu specificația că în fața instanței de recurs 
nu se mai pot administra decât probe cu înscrisuri noi, iar cererea 
de recurs se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă. În recurs 
instanța de judecată este limitată a se pronunța doar asupra 
legalității hotărârii atacate și nu asupra temeiniciei acesteia, astfel 
că pot fi invocate doar motive de drept împotriva hotărârii atacate 
și nu motive de fapt. Nedepunerea motivelor de recurs în termenul 
legal atrage nulitatea acestuia.

Instanța de recurs poate respinge recursul sau îl poate 
admite în parte când casează în parte sau totalitate hotărârea 
atacată. Ca și în cazul apelului, instanța de recurs poate dispune 
și retrimiterea cauzei spre rejudecare la instanța ce a judecat în 
primă instanță sau apel cauza, ori la o altă instanță ce o consideră 
competentă. Și în cazul recursului, recurentului nu i se poate crea 
o situație mai grea în propriul recurs.

Contestația în anulare este una din cele două căi 
extraordinare de atac veritabile și pot fi atacate cu această cale de 
atac hotărârile definitive când contestatorul nu a fost legal citat și nu 
a fost prezent la judecarea cauzei. Mai pot fi atacate cu contestație 
în anulare hotărârile date în recurs sau date în apel fără drept de 
recurs când: hotărârea a fost dată de o instanță necompetentă, când 
soluția dată este rezultatul unei erori materiale, când instanța de 
recurs a omis să se pronunțe asupra unui motiv de casare invocat 
de o parte și când instanța nu s-a pronunțat asupra unuia dintre 
recursurile sau apelurile  declarate în cauză.

Contestația în anulare se depune la  instanța care a 
pronunțat hotărârea atacată, această instanță judecând și 
contestația în anulare, dar de alt complet de judecată decât cel 
inițial. Termenul de declarare și de motivare a contestației în 
anulare este de 15 zile de la data comunicării hotărârii atacate. 
Dacă motivul de contestație este întemeiat, instanța va anula 
hotărârea atacată și va rejudeca cauza.

Revizuirea este o altă cale extraordinară de atac prin 
care se pot ataca hotărârile date în fond pentru anumite 
motive expres și limitativ prevăzute de codul de procedură 
civilă, iar cererea se depune și se judecă de instanța care a 
pronunțat hotărârea atacată, dar în altă componență. Termenul 
de depunere a revizuirii este de o lună de zile, iar acesta se va 
socoti diferit în funcție de motivul de revizuire invocat. În 
cazul admiterii revizuirii instanța va rejudeca cauza.

Atât contestația în anulare, cât și revizuirea fiind căi 
extraordinare de atac, ce pot fi formulate de regulă după ce au fost 
parcurse judecata în primă instanță și apel sau recurs, fiind vorba 
deci de hotărâri care au fost deja verificate de o instanță superioară, 
sunt puține cazuri de admitere a acestor căi de atac cu atât mai mult 
cu cât prin aceste căi de atac sunt sancționate în special încălcarea 
normelor legale de către instanța de judecată.

turor factorilor se naște și coeziunea. În general, din câte am 
putut vedea în puținele luni de când sunt aici, consider că la 
Cenad se mișcă destul de multe în domeniul cultural. Doar 
dacă mă gândesc la publicațiile noastre locale și la nivelul 
lor, trebuie să constat că stăm binișor. În acest sens sunt 
deschis la colaborare și sunt gata să îmi ofer ajutorul meu, 
în funcție și de puterile mele, de timp și de cerințe. Cred că 
este esențial să ne cunoaștem și să ne păstrăm fiecare limba 
maternă, graiul, obiceiurile, mai ales că suntem o comuni-
tate multietnică și multilingvistică, fapt tot mai rar și mai 
amenințat cu pieirea, inclusiv la noi, în Banat. Oamenii tre-
buiesc încurajați și sprijiniți să îi învețe pe copiii lor limba 
lor maternă, fie că e maghiara, sârba, germana, țigăneasca 
ori chiar graiul românesc bănățean. Atâtea sute de ani am 
putut trăi alături, învățându-ne nu doar limba proprie, dar 
adesea și pe aceea a vecinilor, iar acum, când nimeni nu ne 
mai arată cu degetul că vorbim altceva decât ne spune vre-
un regim să vorbim, acum... nici pe copiii noștri nu-i mai 
învățăm? Aceasta trebuie să ne fie o temă de gândire și un 
posibil proiect de inițiat.

- În fine, Dumneavoastră personal, ce v-ați pro-
pus să faceți, pe lângă sarcina de bază, cea de preot?

- Deja ca preot-paroh, prin păstorirea comunităților 
din Cenad, Beba-Veche, Cherestur, Pordeanu și Chegle-
vici, timpul meu este unul ce trebuie bine drămuit. Ca pre-
ot catolic sunt chemat, înainte de toate, nu doar să cele-
brez Sf. Liturghie, dar să o și trăiesc. Asta însemnând că 
nu trebuie doar să îl aduc pe Cristos pe altar, dar să îl duc 
și oamenilor. Ori, aducerea lui Cristos între oameni trebu-
ie să o practic prin persoana mea, prin prezența mea între 
credincioși, tineri, copii, adulți, săraci, bogați, bătrâni, ori 
chiar necredincioși, foarte adesea în afara zidurilor bise-
ricii. O activitate dragă mie este implicarea în educația și 
formarea tinerilor și copiilor. Aici este viitorul nostru, aici 
este adesea nevoia cea mai mare. Este esențial să le oferim 
tinerilor și copiilor un mediu sănătos în care să învețe atât 
credința, dar în care să se poată și destinde, în care să învețe 
ce înseamnă viața și în care să li se ofere atenția cuvenită.

Fără a neglija și celelalte categorii de vârstă ori soci-
ale, cred că una dintre direcțiile activității mele,va fi impli-
carea în formarea copiilor și tinerilor.

- În fine, ce le puteți transmite tuturor cenăzeni-
lor, indiferent de religie?

- Fiind încă un membru nou al comunității locale, 
vreau să le transmit că sunt onorat să fiu numit aici, ca pre-
ot-paroh, în mijlocul lor. Vreau să le mulțumesc pentru pri-
mirea și acceptarea de care mă bucur deja și mai vreau să 
le transmit că doresc ca activitatea mea aici să îi aibe pe 
ei drept colaboratori și beneficiari. Preotul este trimis între 
oameni pentru a munci cu ei și pentru ei, pentru creșterea 
lor spirituală și apropierea fiecăruia de Dumnezeu. 

Mai doresc să le transmit că sunt deschis la dialog, 
colaborare și bună-înțelegere cu toți membrii comunității 
noastre, pentru că armonia este cuvântul și elementul care 
trebuie să ne definească atât ca creștini, cât și ca cetățeni.

(Urmare din pag. 9)
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Isten kegyelméből ismét eltelt egy esztendő, amely a 
mi csanádi magyar közösségünkben is élménydús volt. Most 
az Újév első napjaiban két fontosabb eseményre szeretnék 
reflektálni, amely a karácsonyt megelőző időben, előkészítvén 
számunkra az ünnepet, a plébánia életében, ugyanakkor 
természetesen falunk életében történt.

Ifjúsági adventi gyertyagyújtás Facsádon
Régi Egyházi szokásunkhoz híven karácsonyt előkészítő 

időszakot, az adventet tartottuk meg. A hajnali roráté miséken 
kívül egy jellegzetes szimbóluma ennek az időszaknak az 
adventi koszorú. A fenyőágból készült koszorún négy gyertya 
van, az advent négy vasárnapját jelképezve.

A hegyvidéki főesperesség fiataljai már évek óta 
összegyűlnek egy-egy plébánián, hogy közösen gyújtják 
meg az első gyertyát az adventi koszorún. Idén az ünnepélyes 
ifjúsági gyertyagyújtást és az ezzel egybekötött lelkinapot 
a facsád-i plébánián tartották, november 26-án, amelyen 
plébániánk fiataljai is képviseltették magukat.

Tudnunk kell, hogy ez egy egész napot felölelő 
program, és mivel a Csanád és Facsád közötti távolság is elég 
nagy (körülbelül két és fél óra időben), ezért már reggel fél 
8-kor indulnia kellett a nyolctagú kis csapatnak, és csak este 
ugyanebben az órában értünk vissza, vagyis fél 8-kor.

A találkozó rövid de tartalmas volt. 280 fiatallal együtt 
imádkoztunk, elmélkedtünk Isten Igéjén és mutattuk be a 
Szentmiseáldozatot, mindenki saját szándékát és kérését 
megfogalmazva.

A délelőttöt Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész 
elmélkedése nyitotta meg, amelyben Márk evangéliumának 16. 
fejezetéből a 15-ös versének a magyarázatát hallhattuk, mely 
egyben az egyházmegyei pasztorális terv mottója is: „Menjetek 
el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek.” Majd ezután kiscsoportos beszélgetések 
következtek, ahol mindenki saját életére lebontva a Szentírási 
idézetet, tapasztalatokat oszthatott meg másokkal. A 
kiscsoportos beszélgetést, mivel az ember nem csak lelkiekkel 
él, hanem eledellel is, a kiadós ebéd követte.

Egyházközségünk fontosabb hírei A délután a konkrét tanúságtételek és elhatározások 
ideje volt. Minden kiscsoport megoszthatta a nagyközönség 
előtt azokat a gondolatokat, amelyeket fontosnak tartott. 
Különösképpen most én két gondolatot szeretnék megosztani 
a tisztelt olvasókkal, melyeket a gyermekek mondtak, 
arról, hogy miképp is lehet a mai világban az evangéliumot 
hirdetni: az egyik fiatal azt mondta, hogy elsősorban tiszta 
és fedhetetlen életet kell élnünk annak érdekében, hogy 
méltó hirdetői legyünk Isten örömhírének; egy másik fiatal 
pedig azt, hogy egy határozott döntésre van szükségünk Isten 
evangéliumának méltó hirdetéséhez.

Ahhoz, hogy ünneplésünk és gyertyagyújtásunk még 
szebb legyen Isten elküldte számunkra Dumitrescu Melinda 
hegedűművésznőt is, aki a szentmisénket még ünnepélyesebbé 
tette csodálatos hegedűjátékával. Mindnyájan lélekben 
feltöltődve és új erőkkel térhettünk vissza a találkozóról.

Köszönjük a Mindenható Istennek, hogy plébániánk 
fiataljainak egy csoportjával részt vehettünk ezen a lélekemelő 
eseményen, és Sas Jánosnak is, aki egész napját feláldozta és 
mikrobuszával elvitt és visszahozott bennünket.

Kolping születésnap és évi közgyűlés

Az idei Kolping születésnap és közgyűlés egyben 
lett megtartva, a Temesvár Millenniumi Kolping család 
szervezésében, Győrödön, december 3-án. A csanádi 
Kolping családot 3 személy képviselte ezen a gyűlésen, 
amelynek a fő témája az elmúlt évi aktivitás bemutatása 
és a jövő nagyvonalakban való meghatározása volt.

Ezen alkalommal egybekötve sikerült átadni 
azon tartós élelmiszerekből készült csomagokat is, az 
Újszentes-i plébánián, amelyeket az adventet megelőző 
két hétben gyűjtöttünk. Külön említésre méltó, 
hogy Csanád és a hozzátartozó filiák adták a legtöbb 
adományt, a Moldva Köztársaságban élő szegények 
megsegítésére. Ezen úton is meg szeretnénk köszönni 
mindenki önzetlen adományát!

Bene Tamás
A fényképeket készítette: Miodrag Radovan
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Ich denke oft und gern zurück, an Tschanad im Banat 
und genau so wird es dem einen oder anderen Landsmann 
ergehen. Besonders jetzt zur Winterszeit wenn die Tage kurz 
sind und die Nacht schon am Nachmittag beginnt. Wie war 
die Zeit „damals“, als wir noch alle dort waren, in der alten 
Heimat, wo wir zuhause waren? War es die gute alte Zeit, oder 
war es einfach nur eine andere Zeit? Wie verbrachten wir die 
langen Winterabende? Was war möglich und was machten 

wir aus den Möglichkeiten? 
Es war Sitte dass man zur 
„Pandi“ ging oder dass man 
„Majen“ ging. Zwischen 
diesen beiden Begriffen 
besteht ein wesentlicher 
Unterschied. Eine „Pandi“ 
wurde von den Mädchen 
desselben Jahrgangs, im 
gegenseitigen Wechsel 
organisiert. Je nachdem wie 
groß die Gruppe war, kam 
einem Mädchen die Rolle 
der Gastgeberin zu. Die 
Gruppe traf sich am frühen 
Abend und etwas später 
gesellten sich die Burschen 
dazu. Diese waren in der 
Regel zwei Jahre älter. Dies 
war aber keine feste Größe, 

es kamen durchaus manchmal Jüngere oder Ältere dazu. 
Die Mädchen machten alle, ausnahmslos, Handarbeiten. 
Es wurde viel gestickt, besonders Wandbilder (Gobelin), 
es wurde gestrickt und gehäkelt. Von der allseits bekannten 
Makramee Schnur wurden wahrscheinlich viele Kilometer 
gehäkelt. In jener Zeit hatte Handarbeit einen ganz besonderen 
Stellenwert in unserer Gesellschaft. Schöne Handarbeiten 
waren der ganze Stolz jeden Banater Haushaltes.

Die Burschen spielten Karten, hauptsächlich 
„Fuchsen“, als Zahlungsmittel wurden Zündhölzchen 
verwendet. Bei der „Pandi“ ging es lustig und fröhlich 
zu. Trotzdem, der Schalk saß auch damals der Jugend im 
Nacken. So kam es zu allerlei lustigen Streichen, meist auf 
dem Heimweg. Es kam schon mal vor das am Morgen danach 
irgendwo eine Gassentür fehlte, ein Laub oder Streuhaufen 
seinen Platz wechselte oder ein Hausherr seinen Augen 
nicht traute, weil eines seiner Bäumchen, mitten im Winter, 
plötzlich blühte. Was war geschehen? Die Mädchen hatten 
heimlich gepatschten Kukuruz, heute heißt das Popcorn, auf 
lange Zwirnfäden aufgereiht und in stiller Gemeinsamkeit 
diesen über ein Bäumchen gehenkt. Die ausgehenkten 
Gassentüren wurde auch immer gefunden, manchmal erst 
nach ein zwei Tagen. 

Erinnerungen an Winterabende 
in Tschanad.

Wenn man bedenkt das Schnee in der damaligen Zeit 
wahrlich keine Mangelware war, gestaltete sich das ausführen 
solcher Schabernacke mitunter recht abenteuerlich. Es wurde 
aber immer mit Humor betrachtet, zumal nie ein wesentlicher 
materieller Schaden entstand.

Die Ehepaare hatten ihre eigene „Pandi-Art“. Vier, fünf 
Ehepaare, die miteinander befreundet waren gingen reihrum zur 
„Pandi“. Bei denen tranken die Männer zu ihrer Kartenpartie 
hauseigenen Wein mit Sodawasser, während die Jugendlichen 
nur Wasser tranken. Jenes Tschanader Artesiwasser, aus 
Tiefbrunnen, das leicht gelblich war, im Wasserglas leicht 
perlte und besser schmeckte als manches Mineralwasser. 

„Majen“ war anders, es wurde angekündigt und die 
Gastgeber bereiteten sich vor, meist mit etwas Kleingebäck, 
hauptsächlich aber mit „Redesch“, jenem Hefekuchen den die 
Banater Frauen bis zur Perfektion backen konnten. 

„Majen“ gingen oft die Großeltern mit den Enkelkindern. 
Zur „Pandi“ ging man nur abends während man „Majen“ 
sowohl nachmittags als auch abends machen konnte. 

All diese Zusammenkünfte waren ein großen Teil des 
sozialen Lebens, hier wurden Neuigkeiten verbreitet und 
kommentiert, Ratschläge erteilt und oft Trost gespendet. Es 
wurde viel geredet, viel erzählt, Wahres und oftmals auch 
Unwahres. Miteinander reden war die wichtigste

Verständigungsmöglichkeit, es gab noch kein Internet 
und unter dem Begriff „soziale Medien“ konnte sich niemand 
etwas vorstellen. So gesehen waren „Pandi“ und „Majen“ die 
Vorläufer von Facebook, Twitter usw., mit dem wesentlichen 
Unterschied das niemand allein vor einer Tastatur sitzen 
musste. Alle Neuigkeiten oder Gerüchte konnten sofort in 
der Gemeinschaft beredet werden, manch Problem sofort 
gelöst werden. Spätestens nach drei Tagen nachdem sich eine 
Geschichte im ganzen Dorf verbreitet hatte, war diese vergessen 
und es kamen andere Themen zur Sprache. Die Gemeinschaft 
hatte feste Regeln an die sich jeder zu halten hatte. Es waren 
keine festgeschriebenen Regeln, nur ein loses Werk von 
Sachen die wir machten und Sachen die sich nicht schickten. 
Außenstehende mögen das als Zwang betrachten, dem muss 
entschieden widersprochen werden, denn es waren gerade diese 
ungeschriebenen Regeln und Verpflichtungen die den Wert 
unserer Gemeinschaft ausmachten. Eine Gemeinschaft in der 
jeder seinen Platz gefunden hatte und diesen auch behaupten 
konnte. Auf diese Art und Weise bot die Gemeinschaft dem 
Einzelnen Halt und Geborgenheit, Sicherheit, Trost und Hilfe 
in schwierigen Situationen.

Mit der Aussiedlung ging der größte Teil davon verloren. 
Zwar bestehen soziale Verbindungen auch heute noch zwischen 
den einzelnen Landsleuten, diese haben aber längst nicht mehr 
den Stellenwert von damals. Andere Dinge und andere Sorgen 
prägen das Leben heute, neue Werte haben Vorrang und mit 
Sicherheit wird jemand in ein paar Jahrzehnten über die heutige 
Lebensweise etwas schreiben und die gleichen Fragen stellen, 
die ich am Anfang dieses Artikels stellte. War es die gute alte 
Zeit oder einfach nur eine andere Zeit?

Pauline Huschitt

Ingrid Burger 
und Cornel Rausch
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Înființată în anul 2011, echipa de dansuri populare 
„Mlădițe cenăzene” și-a continuat activitatea culturală și 
în anul 2016. A fost un an frumos, cu multe realizări și 
experiențe plăcute și emoționante. 

  În luna mai a acestui an, dansatorii au adus în 
fața consătenilor un dans sârbesc, un dans nou, la care 
au muncit cu seriozitate și dăruire. Același dans, în 11 
iunie, l-au prezentat la concursul județean, „Festivalul 

Prieteniei”, ediția I, care a avut loc la Sânnicolau-Mare, 
unde au ocupat locul I. La Festival au participat echipe de 
dansuri din județul Timiș, cum ar fi: Dudeștii Noi, Biled, 
Buziaș, Jimbolia, Teremia. Cu membri foarte ambițioși 
și motivați, echipa își propune să participe și la alte 
concursuri, cu grade diferite de dificultate.

În vara lui 2016, tinerii dansatori au petrecut timp de 
o săptămâna un cantonament de neuitat, fiind al doilea de 
acest gen, la malul Dunării, în localitatea Baziaș. Această 

Și a mai trecut un an! acțiune a fost posibilă cu sprijinul Uniunii Sârbilor din 
România, cărora le mulțumim pe această cale. 

Pe lângă repetițiile intense, excursiile și plimbările 
au făcut parte din programul zilnic. De asemenea, 
schimbul de experiență cu prietenii dansatori din Moldova 
Nouă a adus un plus de eleganță întâlnirilor noastre. Dis-
de-dimineață, plimbările și ora de înviorare era la loc de 

cinste. Briza Dunării și aerul curat de munte aduceau la 
dezmorțire și cele mai adormite simțuri. Munca de peste zi 
se încheia cu o binemeritată baie în piscină și câteva ore de 
tolănit pe iarbă, la soare.

O altă acțiune, mult așteptată pentru a aduce în prim-
plan munca noastră de peste an, a fost Ruga de Rusalii, de 
la Cenad, pe care nu am putut-o onora deoarece vremea nu 
a ținut cu noi. Pregătiți, cu pantofi, opinci și alte costume 
de schimb, cu sufletul la gură și emoție, așteptam să se 
oprească ploaia. Nu s-a întâmplat!

Sperăm că în noul an, 2017, vom putea prezenta cu 
succes toate suitele noastre de dansuri, atât românești, cât 
și sârbești.

O altă acțiune încununată cu succes și un pas 
înainte în evoluția noastră a fost ieșirea în Ungaria, la 
Magyarcsanád (Cenadul Unguresc), din luna septembrie a 
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ÎNSCRIERI  ÎN ECHIPA
 DE DANSURI 

„MLĂDIȚE CENĂZENE“

De ce anume aveți nevoie?

• Seriozitate
• Disciplină
• Plăcerea de a lucra în echipă
• Dorința de a participa la spectacole 

și excursii

Dacă vă încadrați între 7 și 18 ani, puteți 
să vă înscrieți la unul din numerele de telefon  
0721-610.707 (Oana) sau  0722-451.299 (Lili).

Prof. înv. prim. Oana  Erdei

acestui an. Pe această cale aducem mulțumiri Consiliului 
Local și Primăriei Cenad pentru asigurarea transportului. 

Fiind prima ieșire din țară, copiii cu greu și-au 
stăpânit emoțiile, dar s-au dovedit a fi unele constructive, 
iar punctul nostru din spectacol a fost un adevărat succes, 
lăsându-se cu promisiunea unei noi colaborări.

Tot în luna septembrie a acestui an, echipa 
comunei noastre a participat la Maratonul cântecului și 
dansului popular sârbesc, organizat în Parcul Rozelor, 
din Timișoara. Fără nici un strop de modestie, pot spune 
despre echipa noastră, deși fără prea multă experiență, 
s-a prezentat onorabil, smulgând aplauze puternice și 

exclamații de uimire din rândul spectatorilor. După 
spectacol, echipele  participante și-au continuat dansul 
într-un cadru festiv, dintr-un frumos local din Timișoara. 
Aici, tinerii dansatori, și-au putut etala calitățile 
individuale de dansatori, au făcut cunoștințe și au legat 
prietenii.

Mulțumim, încă o dată, Uniunii Sârbilor din 
România pentru ocazia oferită, dar și familiei Mândran, 
din Sânnicolaul-Mare, pentru sprijinul acordat în 
procurarea de costume populare.

La invitația inițiată de organizatorii celei de-a III-a 
ediții a Festivalului Internațional FASULIADA, echipa 
de dansatori a comunei noastre a răspuns prezent, astfel 
că la jumătatea lunii octombrie, excursia de la Moldova 
Nouă, județul Caraș-Severin, a fost o nouă experiență 
frumoasă și, din nou, una cu succes. O experiență care a 
făcut să fim mai încrezători și mai ambițioși. 

Acest eveniment a fost posibil cu sprijinul Uniunii 
Sârbilor din România, pentru transport, dar și al Primăriei 
Cenad, care ne-a asigurat costumele populare.

Le mulțumim pentru ocaziile și sprijinul necon-
diționat oferit de-a lungul acestui an, un an în care echipa 
noastră a crescut, s-a maturizat, a căpătat o experiență 
frumoasă, dar mai ales s-a ambiționat ca pe viitor să 
privească totul cu mai multă seriozitate. 

Cultură
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Excursie arheologică 
la Cenad* (VIII)

Imre Henszlmann

* Originalul în limba maghiară, cu titlul „Archaeologiai kirándulás 
Csanádra“ a apărut în vol. VIII al cărții „Archaeologiai közlemények 
a hazai müemlékek ismeretének elómozditására“ („Publicații arheo-
logice“), sub egida Academiei Maghiare de Științe, în anul 1871.

Este regretabil că acest spațiu nu a fost cercetat mai 
amănunțit; poate o astfel de cercetare a subsolului pardoselii 
din biserica subterană ar fi scos la iveală o biserică mai 
veche, ale cărei ziduri de susținere au fost clădite în formă 
de semicerc. După actuala stare a lucrurilor despre acest 
aspect nu putem afirma nimic cu siguranță, astfel că vom 
trece la analiza baptisteriului.

BAPTISTERIUL DIN CENAD

Ne vom putea familiariza cu baptisteriul din Cenad, 
doar dacă în prealabil facem cunoștință cu modul de 
organizare a baptisteriilor paleocreștine, cum sunt cele 
descoperite în cimitirele subterane de origine romană, așa 
– numitele catacombe.  

Un astfel de baptisteriu este descris amănunțit și 
schițat de cercetătorul Marchi. Descrierea se află mai jos:

În lucrarea sa „Monumente ale artei creștine 
originare”, la pag. 220 menționează următoarele: „Releveul 
baptisteriului din cimitirul denumit Ponziano, precum și 
două desene în secțiune”

A. „Scări care coboară în baptisteriu.
B. O mică platformă, pe care stătea cel care boteza, 

în timpul botezului.
C. Jgheabul prin care se scurgea apa.
D. Lățimea bazinului pentru botez.
E. Pictură în formă de gratii din flori și trestie, aflată 

pe peretele bazinului.
F. Zid care se ridică deasupra bazinului și care 

adăpostește un sicriu mare, pe care este pictată imaginea 
botezului Mântuitorului.

F. Locuri de înhumare mai vechi decât baptisteriul.
G. Caverne vechi dărâmate.
I. Peretele din spate al bazinului. Crucea desenată 

pe acest perete este conturată și cu perle, în partea de 
jos sunt desenate flori și ramuri, în părțile laterale se află 
două sfeșnice cu două lumânări aprinse, iar mai jos se află 
semnele alfa și omega, care arată ca și cum ar atârna pe 
câte un lanț.

J. Peretele ridicat pe o parte a baptisteriului, care 
adăpostește sicriele sfinților Abdon și Sennen. Sub acest 
perete se află un tablou care îl înfățișează pe Dumnezeu, 
gratificându-i pe frații-martir. Alți doi sfinți, Milis și 
Vincențiu, se află pe cele două părți laterale.”

„Sunt ghid pentru a treia oară în cimitirul subteran 
din Ponziano. Nici prima călătorie nu a fost făcută fără 

sens. Încă sunt într-o stare destul de bine păstrată și 
accesibile carierele de piatră de pe Monte-verde, de unde 
romanii au excavat tuf vulcanic, folosit ca fundație pentru 
clădirile edificate și interiorul zidurilor.

Sub același Monte-verde, se află cimitirul 
Ponziano, excavat de paleocreștini pentru înhumarea 
fraților de credință. Pe schițele mele am înfățișat cele 
două încăperi, pentru ca cititorii mei să își facă o idee 
despre ambele fețe ale Romei subterane și să poată 
deosebi natura pietrelor utilizate de romanii vechi pentru 
edificiile construite de cele folosite de paleocreștini 
pentru locurile lor de înhumare...”

„După încetarea prigoanei creștinilor a scăzut 
simțitor frecventarea cimitirelor asemănătoare celei din 
Ponziano, respectiv a catacombelor.

Acum, preoții au posibilitatea să boteze fără teamă, 
în locuri supraterane. Acest lucru a fost suficient pentru 
enoriași, de a nu mai frecventa locurile subterane. Cu 
toate acestea, cimitirul menționat a fost frecventat până în 
secolul IX. Niciunul din itinerarii nu uită să aducă aminte  
vizitatorului de sfinții Abdon și Sennen. Unul din ghizi 
numește acest loc ca fiind „Marea biserică”, cu toate că 
denumirea se referă mai mult la numărul mare de vizitatori 
și nu la dimensiunea bisericii. 

Registrul Bisericii romano-catolice din Cenad, 1753-1829 
(Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale)
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Verba volant, scripta manent, adică, pe românește, 
vorbele zboară, scrisul rămâne. Că autorul o fi fost Caius 
Titus ori nu, că le-ar fi exprimat în Senatul roman ori nu, 
astăzi nici că mai are vreo importanță. Important rămâne 
însă mesajul. Ceea ce se dovedește și în cazul istoriei 
Cenadului din cei 25 de ani (la finele lui  2017) de la apariția, 
în 1993, a primului număr al revistei „Cenăzeanul“. Dacă 
verificați, nu o să vă dea 25 de ani (2017-1993=24), însă nu 
uitați că e la fel ca la socoata anilor de după Hristos. Chiar 
din start, în 1993, revista se afla deja în anul I de apariție, 
pe 1 ianuarie 1994 publicația intrând deja în anul al II-lea. 
Deci pe 31 decembrie 2016, „Cenăzeanul“ termina cu anul 
XXIV de existență și pe 1 ianuarie 2017 intra în anul XXV. 
Desigur, pare paradoxal: un copil născut pe 31 decembrie, 
calendaristic, intră pe 1 ianuarie anul următor în cel de-
al doilea an deși el are, temporal, abia o zi de existență. 
În fine. Ideea este că, dacă nu se apelează la diverse alte 
izvoare documentare, nu multe dar extrem de disparate, 
doar ceea ce a fost consemnat în revista „Cenăzeanul“ cu 
privire la viața socială, economică, sportivă, culturală etc. 
etc. din Cenad va rămâne în istorie. 

Cititorii „Cenăzeanului“ pot beneficia, în sfârșit, de 
acces la toate numerele publicate din 1993 și până acum. 
Desigur, nu la colecția pe hârtie, pe care dacă o au completă 
două persoane (Gheorghe Anuichi și Ion Savu), ci la 
colecția în format digital, accesibilă pe Internet pe site-ul 
oficial al comunei Cenad, la adresa www.cenad.ro/content/
cenazeanul. Revista, până la primul număr din 2011, a fost 
scanată pagină cu pagină, ceea ce a însemnat un volum de 
muncă uriaș. Dar și plin de satisfacție. Abia acum avem, atât 
eu, cât și dumneavoastră, la doar un click distanță, acces la 
oricare număr, la oricare an din istoria recentă a localității. 
Aceasta fiindcă o mână de oameni cu dragoste de Cenad, 
„vinituri“ sau nu, s-au străduit să culeagă și să aștearnă pe 
hârtie diverse date din viața de zi cu zi a satului, să surprindă 
și să prindă în istorie diverse aspecte din realitatea cotidiană. 
Și, mulțumită sponsorilor, cel mai îndelungat și constant 
fiind Consiliul Local Cenad, prin organul său executiv, 
Primăria Cenad, iată-ne la intrarea, în 2017, în cel de-al 

Istoria locală în revista 
„Cenăzeanul“

Dușan Baiski

XXV-lea an de existență a revistei „Cenăzeanul“.  Lipsa de 
înțelegere din partea C.L. ar fi dus la văduvirea Cenadului 
de una din puținele publicații de acest gen ce mai apar nu 
doar în Banat, ci și în țară. 

Citind revista, ai vaga impresie că la Cenad nu s-a 
întâmplat mai nimic, însă văzut în ansamblu, la Cenad s-au 
petrecut multe, mai mari sau mai mărunte. Și mult prea 
multe nu s-au consemnat din varii motive, din neglijență, 
indolență, lipsă de interes ș.a.m.d., lăsând posteritatea 
lipsită de informații locale. Nu ar fi stricat deloc ca nu doar 
cei cu facultate, ci și oamenii cu opt sau 12 clase să scrie, să 
trimită redactorilor „Cenăzeanului“ chiar și numai câteva 
rânduri despre un eveniment sau altul, despre un fapt sau 
altul. Și, cu atât mai mult, astăzi, când până și copilul de 
grădiniță știe să folosească ori chiar are un telefon mobil, 
multe fotografii se pierd, fiindcă nu sunt trimise redacției 
revistei ori pentru site-ul oficial, www.cenad.ro, care și 
acesta împlinește un deceniu de existență. Dar despre 
acest site, într-un număr viitor. Până atunci așteptăm de 
la dumneavoastră texte și fotografii.  Și nu uitați: vorbele 
zboară, scrisul rămâne!

În cartea pontificală putem citi, că Papa Hadrian, 
înainte de sfârșitul secolului al VIII-lea, a comandat o 
renovare capitală în acest sit.

Ceea ce este și mai interesant e că Papa Nicolae a 
renovat din nou situl la mijlocul secolului al IX-lea, după 
ce Papa Grigore al IV-lea a comandat deja transportarea 
cadavrelor sfinților în Bazilica Sf. Marc din Veneția, unde 
fusese cardinal înainte de a fi numit papă.

Versiunea în limba română:
Cornelia Varga

Album foto cenăzean

Ridicarea crucii pe biserica romano-
catolică, septembrie 1938 (sursa: F. Kahles).
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Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului 
a anunțat, printr-un comunicat de presă, faptul că a depus 
o plângere penală împotriva a doi locuitori ai comunei 
Saravale, județul Timiș, după ce aceștia au fost surprinși de 
către rangeri tăind ilegal arbori din aria protejată. 

În data de 27 noiembrie 2016, în jurul orei 17:30, 
C.D. (35 de ani) și B.E.D. (45 de ani) au tăiat ilegal mai 
mulți arbori de plop și salcie din apropierea râului Mureș, de 
pe raza administrativă a comunei Saravale. Pagubele au fost 
evaluate de către Garda Forestieră Timișoara și se ridică la 
suma de 2.471 lei (9,4 mc). Deoarece valoarea materialului 
lemnos tăiat ilegal depășește de 21,5 ori valoarea medie a 
unui metru cub de lemn, fapta constituie infracțiune.

Odată cu sosirea sezonului rece, crește numărul 
cazurilor de tăieri ilegale de arbori, fiind vizați în primul 
rând plopii din apropierea râului Mureș, a căror pază 
ar trebui asigurată de către primăriile pe raza cărora se 
află arborii respectivi. Administrația parcului, împreună 
cu Inspectoratele de Jandarmi Județene Arad și Timiș 
efectuează patrulări în aria protejată, inclusiv în zilele de 
week-end, anul acesta fiind aplicate amenzi de peste 20.000 
lei, în special pentru transport ilegal de material lemnos. 
Cu toate acestea, pentru prevenirea și combaterea tăierilor 
ilegale din parc, a fost solicitat și sprijinul Gărzii Naționale 
de Mediu și al Gărzii Forestiere.

Ce spune legislaţia specifică despre exploatarea 
de lemn în parcurile naţionale şi naturale? E bună această 
legislaţie? România, ca de altfel majoritatea ţărilor europene, 
a decis să valorifice economic şi lemnul din parcurile naţionale 
şi naturale, cu excepţia zonelor de protecţie strictă şi protecţie 
integrală (în Lunca Mureşului, aprox. 700 ha de pădure 
sunt exceptate de la tăiere în zonele Bezdin şi Cenad). Sunt  
aspecte ale legislaţiei ce ar trebui în mod evident revizuite; 
spre exemplu, parcurile au nevoie de lemn mort în păduri 
pentru că acesta adăposteşte foarte multe specii. În schimb, 
normele silvice actuale prevăd scoaterea cu prioritate a acestui 

Natură

Dosare penale pentru tăieri 
ilegale de arbori

Sturioni pentru Lunca Mureșului

Parteneriatul dintre Universitatea de Științe Agri-
cole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timișoara și Administrația Parcului Natu-
ral Lunca Mureșului, parafat la începutul lunii octombrie, 
a început să producă deja efecte prin acțiuni concrete în 
folosul comunității și al mediului înconjurător. Specialiștii 
în piscicultură din universitate au reușit, în cadrul unui 
proiect de cercetare, să reproducă în condiții controlate și 
să crească, în sistem recirculant de acvacultură, sturioni 
din specia Acipenser ruthenus (cegă). Puietul produs anul 
acesta a fost urmărit din punct de vedere al dinamicii de 
creștere și al indicatorilor bio-productivi în sistem recircu-
lant până când a atins o masă corporală medie de 200 g și 
o lungime medie de 35 cm. În data de 11 octombrie 2016, 
un număr de 1.000 de pui de cegă din acest lot au fost 
eliberați în râul Mureș, în vederea populării sectorului de 
râu din aria protejată aflată în custodia Administrației Par-
cului Natural Lunca Mureșului. După cunoștințele noas-
tre, aceasta este prima populare cu cegă a râului Mureș. 
Popularea s-a realizat în prezența inspectorului Agenției 
Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

În Parcul Natural Lunca Mureșului, cega era 
prezentă și înainte de popularea actuală, dar nivelul 
populațional al acestei specii a scăzut considerabil în 
ultimele decenii, până aproape de dispariție. Cega este 
o specie protejată, I.U.C.N. (Uniunea Internațională 
pentru Conservarea Naturii) plasând-o în rândul speci-
ilor vulnerabile. Este foarte important de subliniat fap-
tul că pescuitul tuturor speciilor de sturioni este inter-
zis prin lege până în anul 2021, iar reținerea acestora 
reprezintă infracțiune. În consecință, exemplarele de 
cegă capturate accidental trebuie redate mediului natu-
ral, indiferent de starea acestora.

Cega este cea mai mică specie din familia sturi-
onilor, rareori depășind un metru lungime. Aceasta atinge 
maturitatea sexuală după vârsta de 4-6 ani și poate să 
trăiască până la 20 de ani. Dintre speciile de sturioni care 
populează apele țării noastre, cega este singura specie care 
nu migrează în Marea Neagră, trăind exclusiv în ape dulci.

Colaborarea dintre Universitatea de Științe Agri-
cole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timișoara și Administrația Parcului Natu-
ral Lunca Mureșului se dorește a fi una de lungă durată, în 
anii următori fiind vizate și alte populări cu specii rare pe 
sectorul Mureșului Inferior.

Sursa informațiilor: 
Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului

(www.luncamuresului.ro)

lemn mort din pădure pentru a nu deveni „focar de infecţie”.  
Experții consideră că se impune revizuirea legislaţiei, 
deoarece în ariile protejate obiectivul de conservare al 
biodiversităţii trebuie să primeze în faţa celui economic.
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Jurnale de călătorie (XI)

Ȋn acest numǎr a revistei voi cǎuta sǎ ȋnsoţesc 
cititorul cenǎzean prin pieţele şi pe lângǎ fântânile celebre 
ale Romei, aşa incât sǎ ne apropiem, ȋncet-ȋncet, de cel mai 
mic stat din lume, Vaticanul.

Aşa cum am spus, Roma nu este celebrǎ şi frumoasǎ 
numai pentru palatele, monumentele istorice, ruinele şi 
bisericile sale, ci şi prin pieţele şi fântânile sale. Fiecare 
dintre ele aproape cǎ este ea ȋnsǎşi un muzeu, datoritǎ 
sculpturilor şi detaliilor care o definesc.

Ȋn cartierul Quirinale, la capătul apeductului 
Aqua Virgo, construit în anul 19 ȋ.Hr., care aduce apă 
de la  izvoarele Salone aflate la 20 de km de Roma şi 
aprovizionează fântânile din centrul istoric, este micuţa 
Piaţă Trevi şi cea mai frumoasă fântână arteziană din 

întregul oraş, capodopera barocă Fontana di Trevi. A 
fost construită în 1762, la comanda Papei Clement al XII-
lea, de arhitectul Nicola Salvi pe baza unui vechi proiect 
al lui Bernini. Figura centrală este Neptun, zeul mării, 
într-un car de luptă de forma unei scoici, tras de doi căluţi 
de mare. Unul dintre cai este nărăvaş, iar celălalt este 
calm şi supus, la fel ca şi fluctuanta mare. La stânga lui 
Neptun este Statuia Abundenţei, iar la dreapta Statuia 
Sănătăţii, deasupra sculpturilor sunt basoreliefuri, dintre 
care unul o reprezintă chiar pe Agripa, fata după care a 
fost denumit apeductul. Fontana di Trevi este unul dintre 
simbolurile oraşului şi locul filmării multor scene din 
filme celebre. La dolce vita, capodopera lui Frederico 
Fellini, unde senzuala Anita Ekberg se răcoreşte în apele 
fântânii sub privirile lui Marcelo Mastroiani, scenă care 
a rămas memorabilă în istoria cinematografiei şi i-a făcut 
celebri atât pe actori, cât şi Fântâna. 

Orice turist aflat ȋn Roma nu rateazǎ aceastǎ 
fântânǎ, nu numai datoritǎ frumuseţii ei, a basoreliefurilor, 
detaliilor, a apei albastre turcoaz dar mai ales pentru cǎ 
este locul ȋn care se spune cǎ dacǎ arunci un bǎnuţ peste 
umǎr ȋn fântânǎ, vei reveni la Roma. Aşa cǎ, fie varǎ sau 
iarnǎ, se stǎ la coadǎ sǎ te aşezi pe marginea fântânii, sǎ 

ȋţi faci o fotografie şi sǎ arunci bǎnuţul. Se pare cǎ „vraja” 
funcţioneazǎ pentru cǎ angajaţii primǎriei oraşului, 
colecteazǎ zilnic peste 3000 de euro, ȋn monezi din toate 
ţǎrile lumii, atât de fierbinte e dorinţǎ turiştilor de a reveni 
la Roma (fie vorba ȋntre noi, recunosc că şi eu am aruncat 
câte o monedǎ de fiecare datǎ în fântână, asta pentru că 
mereu îmi doream să revin). Foarte aproape de Fontana 
de Trevi este o „gelateria” unde am mâncat una dintre cele 
mai bune îngheţate din Italia şi, fireşte, din lume. Doar 
uitându-te la vitrina ei, nu poţi rezista şi trebuie să cumperi 

În centrul istoric, aproape de Panteon, pe ruinele 
tribunei principale din marele stadion al Împăratului 
Dimitian cu o arenă mai mare decât a Coloseumului, au 
fost ridicate fundaţiile clădirilor din Piazza Navona. Piaţa 
pare o adevărată scenă de teatru înconjurată de biserici 
şi palate baroce şi are în centru Fontana dei Quattro 
Fiumi (Fântâna celor patru fluvii), construită între 1647 
şi 1651 la cererea papei Inocenţiu al X-lea şi proiectată 
de Bernini. Aceasta reprezintă prin patru figuri fluviile 
Nil, Gange, Dunărea şi Rio della Plata. La cele două 
extremităţi ale pieţei sunt încă două fântâni, Fontana 
di Nettuno (Fântâna lui Neptun) şi Fontana del Moro 
(Fântâna Maurului) şi ele ȋnsǎşi opere de artă. Piaţa 
Navona e un loc imens, cu o forfotǎ mare de turişti, ȋn 
care foarte uşor te poţi pierde (lucru constatat pe propria-
mi piele). Dacǎ aveţi un pic de timp şi vreţi sǎ vǎ odihniţi, 
este locul unde la una dintre nenumăratele cafenele 
aşezate de-a lungul ei se poate admira splendoarea 
clădirilor şi pentru că piaţa ȋn sine este un loc vesel şi 
aglomerat, plin de artişti care îşi expun operele.

În vecinătatea Pieţei Navona este Piaţa Campo de 
Fiori, singura din Roma fără nicio biserică şi locul unde ȋn 
Evul Mediu era destinat execuţiilor publice. Ȋn anul 1600 
aici a fost ars pe rug filosoful Giordano Bruno, condamnat 
de cǎtre Inchiziție pentru erezie. Astăzi, zona are un aspect 
pitoresc şi este unul dintre cele mai animate cartiere ale 
Romei, păstrând atmosfera boemă a hanurilor medievale 
şi a atelierelor artiştilor manufacturieri. Piaţa în aer liber 
are zeci de tarabe care vând de toate, de la fructe şi legume 
exotice, până la peşte şi fructe de mare.
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În secolul XVI Roma devenise prea aglomerată 
de pelerini şi de oameni ai bisericii care o vizitau şi s-a 
construit un nou triunghi de drumuri pentru a scurta 
drumul de la poarta nordică a cetăţii, Porta del Popolo, la 
Vatican. Aici îşi avea reşedinţa şi ambasadorul spaniol pe 
lângă Sfântul Scaun şi de aceea locul a fost numit Piazza 
di Spagna, şi la început piaţa a fost considerată teritoriu 
spaniol, iar cei care treceau fără permisiune pe acolo erau 
pasibili de a fi înrolaţi cu forţa în armata spaniolă. Astăzi, 
Piazza di Spagna este aglomerată toată ziua şi aproape 
toată noaptea şi atrage turiştii prin frumuseţea clădirilor şi 
panorama pe care o poţi vedea de la înălţimea celor 137 de 
trepte. În luna mai, treptele sunt decorate cu mii de azalee 
şi se transformă într-o uriaşă grădină. Dacǎ urcaţi până sus 
Treptele Spaniole, la biserica cu două turnuri Trinita dei 
Monti (care are o poveste în spate legată de familia Borgia 
şi de mai mulţi papi) şi mergeţi în zonă mai pe înserat, 
puteţi sǎ vǎ petreceţi seara pe treptele care leaga Piazza 
di Spagna de Trinita de Monti şi veţi asista la spectacole 
de muzică live. Merită cu prisosinţă să vizitaţi această 
minunată piaţă de jos în sus, de sus în jos, dar şi să vă 
faceţi timp să staţi câteva minute bune pe treptele sale şi să 
priviţi în jur. Merită, credeți-mă, şi, mai ales, nu o să ştiţi 
cum trece timpul.

La nord de Piazza di Spagna este Villa Borghese, 
cel mai mare parc public din Roma, cu temple, fântâni, 
statui şi multe muzee. Prin secolul XVI aici era o podgorie 
transformată în 1605 de cardinalul Scipione Borghese 
într-un parc cu forme geometrice. Apoi parcul a fost 
refăcut şi s-a creat un lac artificial unde a fost înălţat un 
mic templu ionic închinat lui Asclepios, zeul medicinei şi 
al vindecării. În 1903, Roma a intrat în posesia parcului 
Villa Borghese şi l-a deschis publicului larg, iar în 1911 
s-a organizat aici Expoziţia Mondială. În Parcul Muzeelor 
vizitaţi în primul rând Galeria Borghese, cu o colecţie 
impresionantă de sculpturi cu opere ale lui Canova şi Gian 
Lorenzo Bernini, unde veţi vedea şi capodoperele David 
sau Pluto şi Proserpina şi o colecţie de picturi ale marilor 
maeştri Caravaggio, Tiţian, Rafael, Peter Paul Rubens sau 
Federico Barocci.

Ȋn centrul Romei, nu prea ai cum sǎ ratezi Alltare 
della Patria, construit în onoarea lui Vittorio Emanuele II 
(Părintele patriei). Proiectul monumentului a fost realizat 
în anul 1885, a fost inaugurat în anul 1911, dar finalizat abia 
în anul 1935. Construcţia lui a stârnit polemici şi a atras 
critici, asta datorită demolărilor făcute în zonă pentru cǎ 
o importantă parte din colina Capitolină şi un vast cartier 
medieval au fost distruse. Deşi nu se poate nega frumuseţea 
simplǎ a clǎdirii ȋn ansamblul ei, dar complicatǎ ȋn detalii, a 
fost supranumit ,,Maşina de scris”. Totuşi, albul marmurii 
de Brescia nu prea se încadrează în maroniul Romei, creând 
o notă discordantă faţă de clădirile şi ruinele din jur. Cu 
toate acestea, este parte din Roma, nu trebuie ratat şi până la 
urmă chiar a fost o experienţă interesantă. 

Ȋncet, ȋncet ne apropiem şi de Vatican, dar ȋnainte 
de a intra ȋn micul stat, trebuie sǎ oprim la Castelul 
Sant’Angelo (Castelul Ingerilor). Iniţial conceput ca 

mausoleu pentru împăratul Hadrian şi pentru urmaşii săi, 
a fost terminat în anul 139 d. Hr., dar în lunga sa existenţă 
a devenit parte din Zidul Aurelian, a fost fortăreaţă şi în 
cele din urmă, din anul 1277, reşedinţa papală, închisoare 
militară şi refugiu în caz de pericol. Celebrul coridor 
secret, Passetto di Borgo, care face legătura între Castelul 
Sant’Angelo şi Vatican, a fost folosit de Papa Clement al 
VII-lea şi de Garda Elveţiană pentru a se retrage din calea 
armatei lui Charles de Bourbon în timpul invaziei oraşului 
Roma din anul 1527. 

În partea de sus a fortăreţei este statuia unui înger, 
ridicată de un sculptor flamand din secolul XVIII, care 
conform legendei şi-a făcut apariţia în vârful fortăreţei 
în anul 590 şi în mod miraculos a pus capăt epidemiei de 
ciumă care infestase întreagul oraş. Din anul 1901, Castelul 
funcţionează exclusiv ca muzeu naţional şi este important 
obiectiv turistic, vizitat pentru splendidele apartamente 
papale decorate cu fresce, celulele închisorii şi camera de 
tortură şi pentru că oferă şi privelişti panoramice asupra 
Basilicii San Pietro, a Tibrului şi Pons Aelius.

Lăsând la o parte latura „mai serioasǎ” a explicaţiilor 
turistice, ȋn jurul castelului Sant’Angelo veţi gǎsi tot 
timpul, pe lângǎ vânzǎtorii clasici de suveniruri, alţi 
„comercianţi” mereu dispuşi sǎ vǎ ofere la preţurile „cele 
mai bune”, marfǎ „originalǎ”: poşete, ochelari de soare, 
genţi, blugi, eşarfe etc. Toate de „firme” renumite. Cu 
siguranţǎ cǎ este vorba de marfǎ contrafǎcutǎ care seamǎnǎ, 
mai mult sau mai puţin cu cea originalǎ. Ceea ce mi s-a 
pǎrut mie distractiv la aceştia a fost jocul de-a „şoarecele şi 
pisica” cu Carrabinieri (echivalentul Jandarmeriei la noi). 
Când carrabinieri apǎreau, ȋn câteva secunde toţi aceşti 
„comercianţi” ȋşi strângeau colţurile pǎturii care ţinea loc 
de tarabǎ pentru a-şi expune marfa şi o luau la fugǎ cu ea 
ȋn spate. Bineȋnţeles cǎ dupǎ câteva minute, dupǎ plecarea 
maşinilor de carabinieri, „taraba ambulantǎ” era ȋntinsǎ 
din nou pe jos şi comerţul reȋncepea de parcă nimic nu 
s-a întâmplat pe acolo. De fiecare dată am urmărit (poate 
şi prin natura meseriei) acest „spectacol” care m-a amuzat 
mereu, dar de cumpărat nu am cumpărat niciodată nimic. 

 Ȋn numǎrul viitor, despre Vatican şi muzeele sale.

Tiberiu-Ioan Bociat
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Pescar cenăzean

Hobby

Ing. George Ivașcu

Iată, a venit și 
vremea sărbătorilor de 
iarnă, cu bucuriile afe-
rente și tradițiile ce se 
respectă din ce în ce mai 
puțin, de la un an la altul. 
Tot mai puțini sunt copiii 
care merg cu colindatul 
de la casă la casă, pe când 
în trecut se formau și cete 

de adulți care umblau prin sat cu colindul. Semnificația 
sărbătorii de Crăciun este cunoscută de tot mai puțini 
copii, care, în cele mai multe cazuri, știu doar că în 
seara de 25 decembrie vine moșul cu daruri. Astfel, Ziua 
Nașterii Domnului, care, alături de ziua de Paști, Ziua 
Învierii Domnului este, ca importanță, una dintre cele 
mai mari sărbători ale anului. 

Pentru pescari, iarna e anotimpul „poveștilor la 
gura sobei“, această perioadă din an fiind dedicată mai 
ales verificării și reparațiilor necesare la ustensilele de 
pescuit, dar și planurilor pentru viitorul sezon de pescuit. 
Totuși, în funcție de condițiile meteo și hidrologice, se 
poate pescui în unele zile când vremea, dar mai ales 
nivelul apei o permit.

La sfârșitul lui 2015, an caracterizat prin precipitații 
puține, acestea au influențat nivelul scăzut al apei pe râul 
Tisa și au avut rezultate bune la plătică, pescuindu-se 
cu fir de 0,20 și forfac de 0,15. De asemenea, cârligele 
trebuie să fie foarte fine, nr. 12-14. Eu am folosit cârlige 
gata legate, produse în China, iar ca momeală râma roșie, 
dar și viermuși. La sfârșitul partidei, când am cântărit 
peștele, am constatat că am prins în câteva ore 2,8 kg de 
plătică. Un rezultat mulțumitor pentru această perioadă.

Condițiile din 2016 nu au semănat deloc cu cele din 
anul anterior. Astfel, aproape în tot timpul anului, nivelul 
apei a fost crescut, iar apa - tulbure, fiind prea puține 
zile bune de pescuit. Așa că în această iarnă sunt slabe 
speranțe să putem face o partidă de pescuit, chiar dacă, 
nu-i așa? condițiile meteo ar permite. În 2016, an pe care 
tocmai ne pregătim să-l închidem, pescarii cenăzeni s-au 
bucurat de organizarea a două concursuri de pescuit și de 
sărbătorirea Zilei Pescarilor din Cenad, manifestare care 
a devenit deja tradițională. Primul concurs s-a desfășurat 
în luna iunie, la amenajarea piscicolă a lui Lucian Jura, 
iar al doilea la amenajarea „Buciuman“ din Sânnicolau 
Mare. Organizarea și participarea din partea seniorilor a 
fost mulțumitoare, lucrul îngrijorător fiind participarea 
din ce în ce mai redusă a copiilor. Astfel, dacă la primul 
concurs din 2016 au luat parte nouă concurenți la categoria 
Juniori, la cel de-al doilea au participat doar trei. 

La competițiile viitoare ne vom strădui să stimulăm 
participarea tinerilor, dar și a seniorilor (pensionari) prin 
eliminarea taxei de participare la copiii de până la 16 
ani și la pensionari. Tinerii ar trebui educați să petreacă 

mai mult timp în aer liber, știut fiind că majoritatea stau 
prea multă vreme în fața calculatorului sau a tabletei. 
Pescuitul, pe lângă efectul de recreere și bucuria de a 
respira un aer curat, le oferă practicanților și posibilitatea 
observării florei și faunei foarte diverse de-a lungul 
cursurilor de apă. Dacă nu vom remedia această situație, 
nu e de mirare dacă de acum înainte juniorii vor deveni 
doar pescari... virtuali și în loc de „Fir întins!“ ne vom 
saluta cu „Tabletă întinsă!“

Și dacă tot ne aflăm la vremea poveștilor pescărești, 
de data aceasta vă voi spune o întâmplare strict autentică, 
petrecută acum câțiva ani, la un sfârșit de iarnă. Este bine 
știut că în această perioadă, când gradele din termometre 
trec la pozitiv, nerăbdarea pescarilor de a organiza o ieșire 
pe malul apei este tot mai mare. Așa s-a întâmplat și de 
data aceasta când, la un început de martie, am pornit, 
împreună cu doi prieteni, Ovidiu Popa și Sebastian Ioanid 
(Sebi), pe digul Mureșului, înspre un loc de pescuit aflat la 
5-6 km de Cenad, la cantonul lui Misi. Am ocupat fiecare 
câte un loc de pescuit cam la 30-40 m distanță unul de 
altul. Datorită cerului senin, în jurul orei 12, soarele a 
prins putere, reușind să ridice mercurul în termometre la 
5-6 grade Celsius. Eu am găsit un loc ferit de curent și, 
după ce am momit în prealabil, am amplasat două undițe 
la „grund“ și una la plută, pe cârligul căreia am pus doi 
viermuși. În scurt timp am început să prind obleți, plătici, 
chiar și ghiborți. 

După ora 12, Ovidiu și Sebi au venit lângă mine, 
să mâncăm împreună. Ei au făcut focul, pe care am prăjit 
slănină și cârnați, iar eu am mai prins între timp un oblete 
pe care i l-am oferit lui Ovidiu, sfătuindu-l să-l pună în 
cârlig, la o distanță de 10-15 m mai sus de locul unde 
luam masa de prânz. După ce ne-am cinstit cu o doză de 
tărie pentru poftă de mâncare, dar și cu titlu preventiv 
contra infecțiilor, am început să mâncăm. Între timp, la 
undițe... nicio activitate. 

După prânz, am luat două undițe și am plecat în 
josul apei, să mai încerc și alte locuri. Ovidiu și cu Sebi 
au rămas pe loc. Eram cam la 20-30 m când, la un moment 
dat, am auzit clopoțelul de la undița lui Ovidiu, dar și 
următoarea conversație între cei doi prieteni: „S-aude 
clopoțelul“ – zice Ovidiu. „Ăsta precis îi George, care 
a venit prin spatele nostru și scutură clopoțelul, că a 
mai făcut el d-astea“ – răspunde Sebi. Atunci am strigat 
din toate puterile, să audă unde sunt. Abia atunci au 
reacționat. Ovidiu a reușit să prindă undița în ultimul 
moment, căzând în apă până la brâu. 

După o luptă scurtă, de 10-15 minute, a reușit 
să scoată „monstrul“, care a fost un somn de 13,5 kg. 
Deci se poate și în această perioadă a anului! Ovidiu 
ne-a dat la fiecare câte-o felie bună de somn, pe care am 
mâncat-o cu plăcere, fiind cunoscut faptul că somnul are 
oase foarte puține.

În încheiere, le doresc tuturor cititorilor un an 2017 
cât mai bun, „La mulți ani!“ și FIR ÎNTINS!
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S-a tras cortina peste turul campionatului județean, 
iar echipa cenăzeană va ierna pe un onorant și nesperat loc. 
După mulți ani, echipa noastră a urcat pe podium, loc pe care 
la începutul campionatului nimeni nu spera să-l obțină cu 
aproape același lot ca și anul trecut, dar cu golgeterul Wilhelm 
jucând doar câteva meciuri, acesta fiind plecat la muncă în 
străinătate. Lipsa golgeterului a fost compensată printr-un 
joc colectiv mai elaborat, unde toți atacanții și plus mijlocașii 
s-au înscris și ei pe listele golgeterilor.

Poate campionatul e mai slab ca în alți ani, poate echipa 
cenăzeană e mai bună ca în mulți ani sau adevărul este undeva 
la mijloc, însă lucru cert este că clasarea pe locul 2 mulțumește 
atât publicul cenăzean, cât și Primăria și Consiliul Local 
Cenad, sponsorul principal al echipei. Faptul că meciurile se 
joacă duminica după-amiaza face ca spectatorii să meargă din 
nou pe stadion. Din nou marcăm multe goluri, dar și primim 
multe, adică marcăm 3,3 goluri de meci, însă se încasează 2 
goluri de meci. Păcat de ultimul meci, cel cu Sânnicolau Mare 
II, care s-a încheiat cu o înfrângere rușinoasă cu 2-6, dar fiind 
siguri de locul 2, ai noștri au ridicat piciorul de pe accelerație.

Liderul, Tomnatic, are o echipă bună, peste media 
celorlalte echipe, și și-a anunțat intenția de a promova în 
divizia a IV-a. Cenăzenii s-au comportat onorabil în meciul 
de la Tomnatic, cu toate că au pierdut cu 0-3. Au ratat un 
penalty, iar arbitrul a acordat gratuit un penalty gazdelor.

Având o echipă bună și ajutată de cavalerii în 
negru, promovarea va fi un vis realizabil pentru echipa 
din Tomnatic.Poate că iarna aceasta o să mai aducă unul, 
doi jucători și menținerea pe podium va fi realizabilă și 
totodată onorabilă pentru jucători și, de ce nu, pentru 
cenăzeni, mari iubitori de fotbal și în același timp și 
cunoscători ai fenomenului fotbalistic. 

Fie ca la sfârșitul campionatului echipa cenăzeană să 
se regăsească pe podium, să ne fălim și noi cu băieții noștri.

Clasament de pus în ramă

Asociația Crescătorilor de Păsări de Rasă și 
Ornament și Animale de Blană „Nako“ din Sânnicolau 
Mare a organizat în perioada 16-20 noiembrie 2016 o 
expoziție locală cu participare restrânsă, cu crescători 
doar din localitățile din zonă.

Spre deosebire de alți ani, când au participat și 
invitați din Ungaria și Serbia, precum și de la cluburi 
din țară, de data aceasta participarea a fost una mică 
din cauza planificării greșite a expoziției. Astfel, 
în România, în aceeași perioadă s-au mai organizat 
evenimente de acest gen la Lugoj, Cluj-Napoca și Sibiu, 
la Vârșeț (Serbia), iar Makó Club din Ungaria n-a fost 
lăsat de autoritățile maghiare deoarece pe teritoriul 
statului vecin s-a instalat gripa aviară.

La ce club puternic (ca număr de membri și 
exemplare de excepție) are orașul și la ce facilități i se 
oferă clubului, sânmicloșenii meritau o expoziție de o 
mai mare anvergură. Evident, cele mai multe exemplare 
au fost la porumbei, unde 45 de crescători au etalat 639 
de exemplare. S-au expus exemplare frumoase, dar și 
de înaltă clasă, care pot concura la orice manifestare 
de profil din țară și străinătate. Astfel, clasa King a 
crescătorului Ciprian Madan, rasa Texani a crescătorului 
Gheorghe Bradea sau porumbelul Voltat al crescătorului 
Dorin Serdineanțu pot lua parte la expoziții mult mai 
mari și ar obține rezultate remarcabile. 

La găini au expus 34 de crescători, cu un număr de 
306 exemplare, iar rasa Brahma a fost dominantă și ca 
număr și în special prin calitatea exemplarelor expuse. 

Cupa Banatului – Ediția a VIII-a

(Continuare în pagina 31)

Pagină realizată de: Gheorghe Anuichi

Găini din rasa Mii de Flori (sursa: gainirasa1.blogspot.ro/)
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Continui prezentarea 
aspectelor legale privind 
subiectul de actualitate din 
Europa şi din România, 
bineînţeles referitor la 
migraţie, refugiaţi, azil şi voi 
începe cu actul normative 
care legiferează problema 
azilului în ţara noastră, 
respectiv Legea nr. 122 din 
4 mai 2006 (sigur, în forma 
ei actualizată şi consolidată) 
-  privind Azilul în România.

  Prezenta lege stabileşte regimul juridic al străinilor 
care solicită protecţie internaţională în România, regimul 
juridic al străinilor beneficiari ai protecţiei internaţionale 
în România, procedura de acordare, încetare şi anulare 
a protecţiei internaţionale în România, procedura pentru 
stabilirea statului membru responsabil cu analizarea 
cererii de azil, precum şi condiţiile de acordare, excludere 
şi încetare a protecţiei temporare.

Pentru clarificarea multor termeni specifici, pe care 
cititorul i-a auzit cu siguranţă pe canalele mass-media ori 
despre care a citit în presă, de multe ori prea puţin explicaţi 
şi astfel neînţeleşi în totalitate, sigur că este necesară 
definirea corectă a acestora, aşa cum sunt ei regăsiţi în 
lege. Astfel, în sensul legii mai sus amintite, termenii şi 
expresiile de mai jos au următorul înţeles: 

formă de protecţie - protecţia internaţională sau 
protecţia temporară, acordate de statul român;

protecţie internaţională - statutul de refugiat sau 
statutul conferit prin protecţie subsidiară;

beneficiar al protecţiei internaţionale - cetăţeanul 
străin sau apatridul căruia i s-a recunoscut statutul de 
refugiat sau i s-a acordat protecţia subsidiară, în condiţiile 
prezentei legi;

solicitant de azil - cetăţeanul străin sau apatridul care 
şi-a manifestat voinţa de a obţine protecţie internaţională 
în România, atât timp cât procedura de azil cu privire la 
cererea sa nu s-a finalizat;

străin - cetăţeanul străin sau apatridul; 
cerere pentru acordarea protecţiei internaţionale 

sau cerere de azil - solicitarea făcută de un cetăţean 
străin sau de un apatrid în scopul obţinerii protecţiei 
internaţionale din partea statului român, atât timp cât nu 
solicită în mod explicit un alt tip de protecţie care poate 
face obiectul unei cereri separate;

ţară de origine - ţară al cărei cetăţean este, în 
cazul cetăţeanului străin, sau, dacă acesta deţine mai 
multe cetăţenii, fiecare ţară al cărei cetăţean este, iar 
în cazul apatrizilor, ţara sau ţările în care aceştia îşi au 
reşedinţa obişnuită;

Uniunea Europeană
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(Continuare în pag. 31)

procedura de azil - totalitatea actelor şi formalităţilor 
îndeplinite, precum şi a activităţilor desfăşurate de 
autorităţile competente, în vederea recunoaşterii statutului 
de refugiat sau, după caz, a acordării protecţiei subsidiare;

refugiat - cetăţeanul străin sau apatridul care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute în Convenţia privind statutul 
refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951 (Convenţia 
de la Geneva), la care România a aderat în anul 1991;

statut de refugiat - formă de protecţie internaţională 
prin care statul român recunoaşte calitatea de refugiat, în 
condiţiile prezentei legi (Legea nr. 122/2006);

protecţie subsidiară - formă de protecţie 
internaţională acordată de statul român, în condiţiile 
prezentei legi;

protecţie temporară - procedură cu caracter 
excepţional menită să asigure, în cazul unui flux masiv 
sau al unui flux masiv iminent de persoane strămutate 
din ţări terţe care nu se pot întoarce în ţara de origine, 
protecţie imediată şi temporară unor astfel de persoane, în 
special dacă există şi riscul ca sistemul de azil să nu poată 
procesa acest flux fără efecte adverse pentru funcţionarea 
sa eficientă, în interesul persoanelor în cauză şi al altor 
persoane care au nevoie de protecţie;

membri de familie - în măsura în care, la data depunerii 
cererii de către solicitantul principal, familia există în ţara 
de origine, următorii membri de familie ai beneficiarului 
statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare:
•	 soţul sau, după caz, soţia beneficiarului statutului de 

refugiat sau al protecţiei subsidiare; 
•	 copiii minori ai beneficiarului statutului de refugiat 

sau al protecţiei subsidiare sau copiii minori ai 
soţului/soţiei beneficiarului, cu condiţia ca aceştia 
să fie necăsătoriţi, indiferent dacă sunt din căsătorie 
ori din afara acesteia sau adoptaţi potrivit legislaţiei 
naţionale a ţării de origine;

•	 tatăl sau mama beneficiarului de protecţie 
internaţională sau o altă persoană majoră care este 
responsabilă pentru acesta potrivit legii române, 
atunci când respectivul beneficiar este minor şi 
necăsătorit.
minor neînsoţit - minorul, cetăţean străin sau 

apatrid, care intră pe teritoriul României neînsoţit de 
părinţi sau de o persoană majoră care să fie responsabilă 
pentru acesta potrivit legii române şi nu este luat efectiv 
în îngrijire de o astfel de persoană, precum şi minorul care 
este lăsat neînsoţit după ce a intrat pe teritoriul României;

persoane strămutate - cetăţeni ai ţărilor terţe sau 
apatrizi care au fost nevoiţi să îşi părăsească ţările ori 
regiunile de origine sau au fost evacuaţi, în special ca 
răspuns al apelului organizaţiilor internaţionale, şi care 
nu se pot întoarce în condiţii de siguranţă datorită situaţiei 
care persistă în acea ţară, care se pot încadra în domeniul 
de aplicare a art. 1 lit. A din Convenţia de la Geneva sau 
a altor instrumente naţionale ori internaţionale pe care 

Tiberiu-Ioan Bociat
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Plante medicinale, 
remedii miraculoase (IX)

Farmacist Rodica Pitic

Farmacie

Coada calului
(Equisetum arvense) 

Denumiri populare: barba sasului, barba ursului, 
brădişor. Este descendentul unor plante preistorice, 
care creşteau în perioada Carboniferă din Paleozoic şi 
avea înălţimea unui copac. Această plantă face parte 
din marea familie a ferigilor, deşi după aspect nu se 
aseamănă cu acestea. 

Numele de Equisetum a fost menţionat pentru prima 
dată de învăţatul roman Pliniu cel Bătrân pentru o specie ale 
cărei ramuri subţiri i-au sugerat forma unei cozi de cal, de 
unde şi denumirea populară coada calului. 

Planta creşte prin lunci umede, pe marginea apelor de 
munte, pe locuri nisipoase şi chiar în culturi, începând de la 
câmpie până la munte. 

În Cenad se găseşte în Lunca Mureşului, în culturile 
aflate dincolo de dig; am mai văzut şi pe lângă calea ferată. 
Recoltarea plantei din culturi nu este indicată, întrucât acolo 
solul este tratat cu îngrăşăminte şi ierbicide, substanţe pe 
care planta le absoarbe din sol. 

Planta are în pământ un rizom negricios prevăzut cu 
tuberculi. Tulpinile sunt rigide, aspre la pipăit. Primăvara 
apar tulpini fertile, cu un spic cilindric care, la maturitate, 
după răspândirea sporilor, se usucă. Mai apoi apar tulpinile 
de vară, sterile, de culoare verde deschis, cu numeroase 
ramificaţii, care îi dau aspectul unui brad în miniatură. 

Produsul vegetal folosit de la coada calului este 
tocmai acestă tulpină sterilă ce se recoltează din luna iulie 
până în septembrie, tăindu-se cu 5 cm deasupra solului. Se 
usucă în straturi subţiri, în locuri bine aerisite, la umbră, iar 
pentru a nu se înnegri se întoarce în fiecare zi. 

Părţile aeriene ale plantei conţin vitamina C, dioxid de 
siliciu, substanţe minerale, calciu, fier, mangan, flavonoizi, 
alcaloizi, taninuri, fitosteroli, glicozide. 

Coada calului este una din plantele cu cele mai 
puternice proprietăţi diuretice, crescând urinarea până la 30 
% mai mult decât în mod normal. Recent, s-a descoperit 
că această plantă este mai eficientă decât hidroclorotiazida 
(Nefrix). Datorită acţiunii diuretice, coada calului se foloseşte 
la pacienţi cu pietre la rinichi, în special la cei deurați, asociate 
de obicei cu gută. Consumul de 2-3 căni de ceai (1 linguriţă 
de plantă mărunţită la 250 ml apă fiartă, se lasă acoperit 15 
min.) ajută la eliminarea pietrelor de la nivelul rinichilor şi 
a vezicii urinare şi ameliorarea simptomelor neplăcute ale 
infecțiilor la nivelul tractului urinar. 

Extractul şi ceaiul de coada calului sunt benefice 
pentru pacienţii care suferă de incontinenţă urinară nocturnă, 
reduc nevoia stringentă de a urina în infecţiile urinare. Se 
beau 2 căni de ceai pe zi sau se consumă o capsulă cu extract 
de coada calului. În infecţiile urinare sunt benefice şi băile 
de şezut de 15 min. cu ceai de coadă calului. 

Datorită siliciului din conţinutul plantei, calciul se absoarbe 
mai bine în organism, îmbunătăţindu-se densitatea osoasă în 
osteoporoză, vindecându-se mai repede fracturile. 

Proprietăţile antiinflamatoare fac ca extractul să 
fie folosit în atritra reumatoidă, curele sunt de o lună, cu o 
săptămână de pauză. 

Se ştie că deficitul de silicați din organism duce la 
pierderea memoriei, coada calului fiind singura plantă care 
conţine siliciu şi poate îmbunătăţi memoria prin consolidarea 
ţesuturilor conjunctive ale creierului, a celulelor nervoase şi a 
măduvei spinării. Nicotina conţinută de coada calului este un 
stimulent al sistemului nervos. În acest scop se folosesc 1-2 
capsule cu extract de coada calului pe zi. 

Extern se folosesc cataplasme cu planta mărunţită înmuiată 
în apă călduţă, se lasă o oră. Cataplasmele se folosesc în furuncule, 
abcese, cicatrizarea rănilor, a ulcerului varicos, degerături, 
combaterea transpiraţiei excesive a picioarelor. Se scot din apă, se 
acoperă cu tifon şi se aplică pe locul care trebuie tratat, se lasă o oră. 

Tinctura de coada calului se prepară din 250 g plantă la 
1,2 l alcool etilic de 45 grade. Se pune într-un borcan de sticlă şi 
se lasă la macerat 10 zile, se agită din când în când, se strecoară 
şi se păstrează în sticluţe de culoare închisă, se administrează 3-4 
linguriţe pe zi, diluat în 50 ml de apă. 

Extractul gliceric se prepară din 250 g plantă la 1,2 l soluţie 
glicerină 60 %, se lasă 10 zile la macerat, se filtrează şi se păstrează 
în sticluţe de culoare închisă. 

În farmacii, coada calului se găseşte sub formă de tinctură, 
extracte, capsule, ceai, intră în compoziţia ceaiurilor antibronşitice, 
antidiareice, antireumatice şi hipotensive. 

Cârcelul 
(Ephedra distachya) 

Cârcelul este un arbust mic, care deşi nu seamănă cu 
molidul şi bradul, este rudă bună cu acestea. 

Creşte spontan pe terenurile nisipoase şi uscate de 
pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării. Tulpinile sunt 
ramificate de la bază, prevăzute cu noduri, la fiecare nod având 
frunze mici dispuse două câte două. Florile sunt grupate câte 
două-trei, iar fructul este o baca de culoare roşie-zmeurie, de 
mărimea unui bob de mazăre. 

Ca plantă medicinală, cârcelul a fost folosit din cele mai 
vechi timpuri de chinezi în tratamentul febrei, astmului, tusei şi 
infecţiilor pulmonare. 

În terapeutică se folosesc părţile aeriene ale plantei, care 
conţin efedrină, pseudoefedrină, taninuri, substanţe răşinoase. 

Efedrina stimulează respiraţia, are proprietăţi bronho-
dilatatoare, antispastice, fiind recomandată în tratarea asmului 
bronşic, bronșitelor. 

Sub formă de extracte, siropuri, tincturi, poţiuni calmante, se 
utilizează la creşterea presiuni sanguine şi stimularea miocardului. 

Extern se utilizează în soluţii diluate, având acţiune 
vasoconstrictoare în catarul nazal. Are efect antialergic, ajută la 
scăderea inflamațiilor, în tratarea erupțiilor cutanate, folosind în 
acest scop cataplasmele.
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Euforia șvabilor bănățeni după succesele armatei 
germane, înregistrate prin invadarea Poloniei (1939), 
a Danermarcei, Norvegiei, Franței, Belgiei, Olandei, 
Luxemburgului și Franței (1940), a Iugoslaviei (1941), 
apoi după cele ale ale Operațiunii Barbarossa din Uniunea 
Sovietică (1941), a început să scadă imediat după primele 
vești despre faptul că forțele armate ale Wermacht-ului nu 
erau tocmai invincibile. Predarea  Armatei a VI-a, condusă 
de mareșalul Friedrich Paulus, ajuns în mâinile sovieticilor, 
a deschis practic seria de mari înfrângeri și, odată cu aceasta, 
euforia s-a transformat în îngrijorare. Conflictele în sânul 
minorității germane din Banat au început să câștige în număr 
și intensitate, îndeosebi când a fost vorba de recrutările mai 
mult sau mai puțin voluntare și de încorporările șvabilor 
bănățeni cu deosebire în Divizia a 7-a de infanterie de 
munte Waffen S.S., denumită Prinz Eugen (după numele 
feldmareșalului Eugeniu de Savoya, cel care a eliberat în 
1716 Banatul de sub ocupația otomană), înființată în 1941 
și formată din etnici germani voluntari din România, Serbia, 
Statul Independent Croat și Ungaria. 

Recrutările, făcute până atunci cu mare fast, devin 
tot mai tensionate și marcate de violențe, zvonurile și 
mărturiile de pe front ale militarilor șvabi veniți în permisii 
și concedii și politica neloială și duplicitară a șefilor 
organizațiilor locale ale Grupului Etnic German (G.E.G.) 
amplificând nemulțumirile populației șvabe din Banat. Și 
nu de puține ori, organele de represiune din zonă au trebuit 
să intervină, dovadă fiind sutele de pagini aflate în dosarele 
din custodia Arhivelor Naționale (în cazul nostru, Direcția 
Județeană Timiș a Arhivelor Naționale, D.J.A.T.N.).

Astfel, într-o notă informativă1 datată 22 februarie 
1943, plutonierul-major Nicolae Duma, șeful Secției de 
Jandarmi Sânandrei, înștiința Legiunea de Jandarmi Timiș-
Torontal despre un caz deosebit petrecut în localitate:

„Tinerii șvabi Weber Petru2 de 15 ani, Neduhal 
Petru de 16 ani, Noll Francisc de 15 ani și Hinterholcz 
Matei de 15 ani, toți din comuna Sânandrei, pentru că 
nu s-au prezentat regulat la ședințele de instrucție ce se 
fac cu tineretul șvăbesc de către conducătorii locali, au 
fost trecuți de către aceștia pe o listă nominală care a 
fost afișată pe tabla de afișaj pusă la stradă pe peretele 
sediului organizației.-

Unii dintre acești tineri văzându-se trecuți pe listă, 
probabil pe timpul nopții au spart sticla de pe tabla de 
afișaj, iar lista au luat-o și strâns în mână, apoi au 
aruncat-o în tabla de afișaj.-

1  Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale 
(D.J.T.A.N.), Fondul 161 – Legiunea de Jandarmi Timiș-
Torontal, inv. nr. 573, dosarul nr. 75/1943, fila 46.

2  Numele persoanelor au fost preluate întocmai, deși 
majoritatea sunt scrise greșit, nicidecum conform grafiei germa-
ne (n.a.).

Individul Brüch Josif de 43 ani, conducătorul 
organizației șvăbești locale, văzând sticla spartă la tabla 
de afișaj, în loc să reclame  postului de jandarmi cazul, a 
început singur cercetările pentru aflarea celor ce au spart 
sticla și bănuind că a fost spartă de către cei care au fost 
trecuți pe listă, în seara zilei de 16 februarie 1943, a dat 
ordin individului Rausch Josif, Manhercz Francisc, Müller 
Josif, Karbach Emerich și Jost Jacob să meargă să caute 
pe bănuiți. Aceștia au mers la domiciliul locuitorului Noll 
Mihai și cu forța i-au dus la o casă nelocuită a lui Noll Joan, 
care este închiriată de către organizație, unde erau așteptați 
de către acest Brüch, care cercetându-i pe fiecare în parte, 
aceștia negând, Brüch i-a lăsat și plecat, rămânând cu ei ce 
cei ce i-au adus, cari i-au bătut cu palmele peste față spre 
a spune că ei au spart sticla, iar individul RauschJosif cu o 
sfoară a legat cu mâinile la spate pe tânărul Neduhal Petru, 
ținându-l astfel sechestrat până dimineața la orele 5, când 
le-a dat drumul să meargă acasă.-

Acest tânăr a fost schingiuit și maltratat în mod 
atât de barbar de către acești indivizi încât înainte de a-l 
lega n-a mai fost în stare să-și stăpânească simțurile ci 
s-a urinat pe sine stând astfel cu hainele ude dela orele 22 
seară, până dimineața la orele 5 în casa rece fără căldură 
încât s-a îmbolnăvit.-

Trei din cei 4 tineri sechestrați și bătuți sunt 
copiii unor oameni mobilizați pe front, fapt pentru care 
populația nesimpatizantă a organizației șvăbești amenință 
cu răzbunarea pe maltratori.

Perntru aceste fapte li s-au dresat acte de postul 
Jandarmi Sânandrei, cari cu raportul Nr. 1935 din 22 febr. 
1943 a fost înaintat Curții Marțiale Timișoara.“

Un alt caz notoriu s-a întâmplat la Giarmata și 
despre acesta avea să scrie același subofițer N. Duma în 
nota3 informativă din 21 mai 1943:

„În ziua de 19 și 20 mai 1943, s-a ținut recrutarea 
șvabilor în comuna Giarmata. La această recrutare care 
s-a făcut cu o mare propagandă și amenințări din partea 
conducătorilor organizației șvăbești au luat parte toți 
șvabii înscriși pentru acest scop.-

Locuitorul Richert Mihai, înapoiat de curând după 
o ședere de 20 luni de zile pe front, neprezentându-se în 
ziua de 19, la recrutare, în ziua de 20 a fost dus cu forța în 
fața comisiei unde a fost bătut de către profesorul Kindel 
din Timișoara, care făcea parte din comisia de recrutare, 
iar seara un grup de 7 tineri în frunte cu individul Pfeifel 
Mihai, înarmați fiecare cu câte-un par de lemn au mers la 
domiciliul acestuia și i-au spart patru ferestre dinspre stradă 
de la casă, producându-i o pagubă de circa 25.000 lei.-

În ziua de 20 l.c. acest locuitor, în urma bătăii 
suferite, a pagubei ce i s-a făcut prin spargerea ferestrelor 
la casă, precum și în urma amenințărilor cu moartea, a 
plecat singur la grupul etnic german din Timișoara, unde 
și-a dat declarația că vrea și el să plece voluntar în armata 
germană, cerând să fie recrutat.-

3  D.J.T.A.N.), Fondul 161 – Legiunea de Jandarmi 
Timiș-Torontal, inv. nr. 573, dosarul nr. 75/1943, fila 111.

Dușan Baiski

Război în Banat*

Documentar
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Cercetat de noi și șeful postului Giarmata, acesta 
de frică a refuzat să dea vreo declarație despre faptul cum 
a fost bătut și cum i-au fost sparte ferestrele de la casă, 
spunând că nu dă nici o declarație și nu are nici o pretenție 
pentru paguba ce i s-a cauzat.-

La fel în comuna Sânandrei, în ziua de 20 l.c. 
locuitorul Filip Focht, nevoind a se prezenta pentru 
recrutare în fața comisiei, un grup de circa 70 de tineri și 
cincizeci de fete în coloană de marș și cu muzică au mers 
la locuința numitului, unde l-au batjocurit cu fel și fel de 
vorbe murdare, huiduindu-l în cor și scuipând cu toți pe 
casa acestuia.“

 Primarul din Sânandrei a fost anunțat de guardul 
Iosif Endres despre ceea ce se întâmpla la casa lui Focht, 
însă nu s-a dus acolo, continuându-și odihna și somnul. Abia 
atunci când jandarmii au reținut câțiva turbulenți, s-a sculat 
și s-a dus la postul jandarmeriei locale pentru a interveni 
pentru eliberarea acestora. A doua zi, la fața locului, pentru a 
vedea casa devastată, a fost însuși prefectul județului Timiș-
Torontal, dând dispoziție ca Focht și familia acestuia să fie 
mutați în altă parte, să se repare stricăciunile făcute, iar casa 
să fie păzită 24 de ore din 24. 

În noaptea de 24 spre 25 mai, membri ai G.E.G. 
din Periam4 s-au deplasat la prăvălia lui Ioan Niderkern 
din aceeași localitate și deoarece acesta nu s-a prezentat la 
recrutare, „...au găsit de cuviință să-i deseneze pe pereți(i) 
prăvăliei semne comuniste și de amenințare, făcându-l că 
este trădător pentru că nu se supune ordinelor Grup. Et. 
German.- Anexăm fotografii luate după semnele desenate 
pe pereți(i) prăvăliei sale...“.

La 26 mai 1943, maiorul I. Peșchir, comandantul 
Legiunii de Jandarmi Timiș-Torontal, raporta5 către Pretura 
Județului Timiș-Torontal și Parchetul Tribunalului Timiș-
Torontal despre manifestările contra liniștii și ordinii 
publice înfăptuite de către membri ai Grupului Etnic 
German din județ cu prilejul recrutării voluntare a șvabilor 
pentru armata germană, aceasta în baza unei convenții 
româno-germane încheiată în acest scop.

În principiu, scria el, „...organizațiile germane și 
chiar comisiile de recrutare folosesc, pentru convingerea 
conaționalilor ca să se înscrie voluntari, metode brutale 
ca: amenințări cu moartea, loviri grave, violări de 
domiciliu, sechestrare, distrugeri de locuințe, spargeri de 
geamuri etc.“

Seria de exemple este lungă. Astfel, la Voiteg, 
locuitorii Ioan Holz, Ioan Bughi, Frideric Ditrich, Nicolae 
Muschong și Filip Mirsch au fost amenințați cu moartea 
prin împușcare de către șefii organizației G.E.G. din 
localitate și din Timișoara. Aceștia le-au spart geamurile 
și i-au avertizat că le vor da foc la case. Cei cinci cetățeni 
șvabi au scăpat de bătaie și sechestrare datorită intervenției 
jandarmilor, cei din urmă trebuind a-i identifica pe 
turbulenți și a-i trimite la Curtea Marțială.

4  D.J.T.A.N.), Fondul 161 – Legiunea de Jandarmi 
Timiș-Torontal, inv. nr. 573, dosarul nr. 75/1943, fila 79.

5  Ibidem. fila 64.

De Curtea Marțială n-au scăpat nouă tineri din 
Sânandrei, recrutați pentru armata germană, care au făcut 
pagube atât de mari casei guardului comunal Filip Focht, 
încât acesta nu a mai putut locui acolo.

La Bencecu de 
Sus, membrii comisiei 
de recrutare i-au spart 
șvabului Nicolae Shic 
geamurile locuinței, 
scriindu-i pe pereți că 
este bolșevic. Pentru 
a scăpa de teroare și 
a nu fi găsit, acesta a 
fugit la Timișoara. Trei 
indivizi s-au ales cu 
întocmirea de dosare 
pentru a fi trimiși la 
Curtea Marțială.

Un caz aproape 
identic i s-a întâmplat și 
lui Melchior Schreider 
din Tomnatic, acestuia 
fiind-i pe deasupra 
devastată locuința. 
Iar Nicolae Schleisch 
a fost amenințat cu 
moartea. La fel, trei 
indivizi s-au ales cu dosare pentru Curtea Marțială.

La Lenauheim, 20 de șvabi au spart geamurile și au 
devastat casa lui Johann Bohn, făptuitorii dovediți fiind 
pasibili de trimitere la Curtea Marțială.

Francisc Muschof și Martin Kizer din Deta au fost 
amenințați de către un plutonier din armata germană, care 
făcea parte din comisia de recrutare. 

Alți doi șvabi, de data aceasta din Pișchia, și anume 
Filip Mirsch și Ioan Nikhauser, au semnat declarația 
pentru recrutare voluntară fiind aduși cu forța în fața 
comisiei, după ce, în prealabil, au fost amenințați că vor 
fi bătuți, le vor fi sparte geamurile la locuințe, iar ei dați 
afară din comună.

Abia venit de pe front de două luni, Ioan Lahni din 
Biled a fost ridicat de acasă și dus la comisie, unde l-au 
recrutat forțat. Cele 40 de persoane care s-au deplasat la 
el acasă au fost instigate și conduse de trei concetățeni: 
Viliam Ghimpel, Iosif Marin și Nicolae Slavic.

Amenințat cu moartea dacă nu se prezintă ca 
voluntar, Martin Klein din Șag s-a trezit cu pereții casei 
pictați cu steaua lui David, cu secera și ciocanul și 
inițialele C.N.R.

Aflat într-un concediu de 30 de zile, venit din 
Transnistria, Iosif Rausch din Pustiniș a fost luat de acasă 
cu forța de trei militari germani înarmați și dus în fața 
comisiei de recrutare. Obligat să se înscrie voluntar s-a 
trezit și șvabul Matei Graff din Peciu Nou.

*Fragment din cartea în lucru, cu același titlu.

Imagine de la Periam

Documentar
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Geo Galetaru

Amnezia*
Ceva parcă se estompează. Ca o ceaţă uşoară, 

care se aşează pe lucruri, diminuându-le consistenţa şi 
strălucirea. E ca şi cum aş merge prin camerele unei case 
cu ochii închişi, păşind încet, de teamă să nu mă lovesc 
de mobilierul acelor încăperi impersonale. La un moment 
dat, totul începe să devină o deplasare în cerc, dându-
mi impresia că mă întorc, de fiecare dată, în locul de 
unde am plecat. Poate că este o simplă senzaţie. Nu ştiu. 
Lucrurile bizare din viaţa mea se înmulţesc cu trecerea 
anilor, aşa cum, în copilărie, adunam timbre şi le ordonam 
conştiincios în clasoare cu coperţi tari, albastre sau negre 
sau verzi. Erau timbre din Madagascar şi Martinica, din 
ţări africane, exotice, sau din ţări europene (pe atunci 
mă fascinau anumite denumiri, ca Nederland, care 
stârneau în imaginaţia mea uimiri contrariate, lăsându-
mă mut de invidie în faţa necunoscutului abia întrezărit 
în spatele acelor ciudate împerecheri de sunete). Priveam 
acele mici dreptunghiuri lucioase şi intens colorate, cu 
marginile zimţate, şi visam la călătoriile miraculoase pe 
care n-aveam să le fac niciodată. Dar pe atunci nu ştiam 
încă aceste lucru. Pe-atunci lumea mea încăpea şi în acele 
imagini, care-mi vorbeau cu forţa unei minuni oricând 
posibile, oricând tangibile. Aproape sau departe, nu 
mai avea nicio importanţă, din moment ce era suficient 
să închid ochii, pentru ca privirea mea interioară să 
desfiinţeze distanţele şi să-mi aducă acele ţări şi acele 
oraşe în dosul pleoapelor, făcându-le accesibile şi chiar 
familiare, cu o acuitate dureroasă.

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

De pildă, pozele din copilărie. Au un aer nostalgic 
sau poate că aşa ţi se pare acum, când depărtarea în timp a 
aşezat între tine şi ele o melancolie nedefinită, o vetusteţe 
pe care o consideri, desigur,  un efect al vârstei. Am mai 
vorbit despre acele fotografii. Inocenţa lor îmi transmite  
o siguranţă neviciată de trecerea anilor, siguranţa că 
bucuriile efemere  sunt încă posibile, că întoarcerea la ele 
este dictată doar de implacabila lege a sufletului. Da, acele 

fotografii transmiteau un sentiment de siguranţă. Era bine 
lângă fiinţele care zâmbeau timid de acolo sau se încruntau 
fără să ştie ce le aşteaptă în secunda următoare, după ce se 
desprindeau de mirajul acelei clipe unice, imortalizate în 
cartonul îngălbenit de timp. Tot mai des, privesc fotografiile 
făcute pe când eram copil şi încerc să descifrez, din acele 
mici cartoane dreptunghiulare, uşor îngălbenite de timp, un 
mesaj clar din tunelul anilor care au fugit pe lângă mine, un 
sens luminos, care să-mi satisfacă nostalgiile prezentului, 
să mă trimită la mireasma acelui timp. Privirea mea se 
fixează pe chipurile prezente în acele fotografii, încercând 
să surprindă expresia unei stări fulgurante, înţelesul unui 
moment căruia i-am dăruit încrederea şi speranţa noastră 
de atunci. În câteva dintre aceste fotografii apar doar eu 
cu Traian. Fiecare poză are menţionată, pe verso, data 
la care a fost făcută sau, dacă nu, vârsta noastră. Prima 
fotografie a fost adnotată de Tete, cu următorul text: 
„Traian şi Ghiţă Găletariu, etatea Traian 5, Ghiţă 3 ani, 
1950 V”. Eu şi Traian ne ţinem de mână şi privim drept 
înainte, spre obiectivul aparatului de fotografiat. Suntem 
îmbrăcaţi în costumaşe la trei nasturi, cu patru buzunare: 
două sus şi două jos. Buzunarele, mai ales cele de sus, 
sunt foarte mari şi ies binişor în evidenţă. Gulerul alb al 
cămăşii este scos peste reverul hainei în carouri. Hainele 
sunt încheiate la toţi cei trei nasturi, iar buzunarele de sus 
au şi ele, fiecare, câte un nasture. Avem pantaloni scurţi, 
dotaţi în părţile laterale cu încă doi nasturi, mult mai 
mici însă decât cei de la haină. Traian poartă în picioare 
sandale, cu o curea destul de lată care le leagă deasupra, iar 
eu am pantofi înalţi, un fel de ghete care seamănă cu nişte 
bocanci. Stăm pe rândul de jos al unor trepte de piatră, iar 
în spatele nostru se vede o uşă închisă. Nu reuşesc să-mi 
aduc aminte unde a fost făcută poza, în orice caz nu la 
noi acasă. Probabil că la locuinţa fotografului, căci aşa era 
moda pe atunci. Noi locuiam încă în casa aceea pe atunci 
modestă, cu geamuri micuţe şi cu celebrul păr pădureţ din 
curte, ale cărui crengi bogate umbreau o mare parte din 
suprafaţa curţii. Nu ştiu ce am simţit în ziua când am făcut 
poza aceasta, care mă încântă şi mă înduioşează de fiecare 
dată când o privesc. Căci, în ciuda privirilor noastre un 
pic speriate, micul carton cu margini zimţate comunică 
un sentiment de linişte şi seninătate, de sărbătoare. Şi 
cum să nu pară totul o sărbătoare, când părinţii ne-au 
îmbrăcat în haine frumoase, de duminică, iar frizurile 
noastre sunt aranjate la milimetru, cu binecunoscutul 
breton acoperindu-ne aproape jumătate din frunte. Poate 
că zâmbetul uşor mălăieţ al lui Traian şi încruntarea mea 
către cineva nevăzut (desigur, către acel nene care ne făcea 
semne disperate să privim spre el) nu erau decât semnele 
unei curiozităţi grave şi oarecum timorate de unicitatea 
momentului. Căci, pe atunci, nu dădeai fuga, una-două, 
la fotograf, să te tragă în poză. Şi parcă, parcă, îmi aduc 
aminte acum, la atâta timp de la acel episod, motivul pentru 
care mă încruntam în acea primă poză a copilăriei şi vieţii 
mele. O privire, cum am spus, vizibil speriată de ceva şi, 
mai mult ca sigur că, din această cauză, încruntată. La cei 
trei ani pe care-i aveam atunci, când mama şi tata m-au 
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dus în faţa fotografului, în mintea mea se născuse ideea 
teribilă că omul care trebuia să mă pozeze avea un carton 
mare cam cât înălţimea clientului, pe care, în momentul 
decisiv, ţi-l aplica pe figură, ţi-l lipea cumva de corp şi 
pe el se imprimau, apoi, trăsăturile tale, iar toată chestia 
asta înspăimântătoare urma să fie prelucrată ulterior 
într-o cameră specială, întunecată. Deci, eu trebuia să mă 
abţin să plâng (plânsesem, probabil, destul înainte de a 
fi adus, de mână, de mama şi tata în faţa lui nenea ăla cu 
cartonul lui terifiant), să mă uit fix la posesorul cartonului 
şi să aştept, fără să clipesc, ca omul să mi-l turtească de 
figură. De aceea priveam, în acea primă poză a copilăriei 
şi vieţii mele, încruntat, dar şi speriat, drept înainte, cu 
o nuanţă de resemnare în ochi. Mai mult ca sigur că am 
fost foarte surprins când fotograful, în loc să vină cu 
cartonul lui imens şi să mi-l apropie de nas şi de gură, şi-a 
vârât capul în cutiuţa unui aparat ciudat, a ridicat mâna 
stângă, cu degetul arătător îndreptat în sus, şi ne-a spus, 
mie şi fratelui meu, cu o voce cât mai prietenoasă: „Copii, 
uitaţi-vă la degetul meu!”, iar cu mâna dreaptă a acţionat 
declicul aparatului. „Ţac”, şi toată spaima năvalnică ce a 
însoţit fulgerătoarea operaţiune a dispărut, luată de vântul 
uşor al după-amiezii. 

Sunt imagini ce revin cu intermitenţe, la anumite 
intervale, şi-mi tulbură apatia care a devenit regula generală 
a acestor ani. Ca şi cum, brusc, în întunericul compact al 
unei nopţi de vară, ar izbucni un fascicul orbitor, o dâră 
proeminentă de lumină care sfâşie obscuritatea din jur şi 
readuce primatul auster al unei bucurii reţinute, de scurtă 
durată. Şi mă asaltează alte şi alte imagini, care îmi aduc 
aminte de lucruri pe care le credeam uitate şi care, cu o forţă 
nebănuită, îşi cer dreptul la existenţă. Curtea casei noastre, 
cu părul pădureţ care-şi arunca umbra coroanei bogate 
până departe, formând un cerc de răcoare şi linişte. Acel 
păr pădureţ, la care revin din când în când, ca la un reper  
luminos şi sigur, care nu mai are nevoie de alte detalieri în 
afara propriei prezenţe. Apoi, însăşi casa noastră, micuţă şi 
cu pereţii din pământ, cu ferestre de asemenea mici, prin 
care, în zilele de iarnă, priveam fascinaţi fulgii uriaşi ce 
năvăleau dintr-un cer îndepărtat în lumea noastră fără prea 
multă strălucire. Aşa spun acum, când surdina zecilor de ani 
trecuţi a aşezat o barieră de impersonalitate între mine şi 
modestia unei vieţi intrate în inevitabilul ei con de uitare. 
Dar, aşa micuţă şi lipsită de strălucire cum părea, casa 
noastră de atunci era, pentru mine, o entitate miraculoasă, 
un tărâm cu un farmec pe care nu-l putea risipi nimic, nici 
măcar impresia aceea de ceva neînsemnat ce mai persista 
uneori în mintea şi în imaginaţia mea, dornice de spaţii 
impunătoare şi întâmplări speciale. Există, desigur, pentru 
fiecare copil un loc anume, nu neapărat neobişnuit prin 
dimensiuni sau legende create în legătură cu el, dar care 
emană o ciudată reverie, o forţă constantă de atracţie peste 
ani, făcându-l să se ridice din amintire asemenea unei 
insule fremătătoare, care domină peisajul dezolant din jur, 
salvându-l de marasmul uitării şi de ruina indiferenţei. Ne 
desprindem mereu de acel loc, dintr-un sentiment de jenă 
neînţeleasă sau împinşi de micile seisme ale existenţei, 

dar mereu revenim la el, cu lăcomia celui alungat de la o 
masă îmbelşugată şi care încearcă să recupereze, din pliurile 
memoriei, măcar o firimitură, care să-i dea iluzia că şi-a 
potolit, în acest fel, foamea. Tata ducându-şi caii în grajd, 
pe Bubi şi Sura, cu o mândrie tăcută, după ce o zi întreagă 
îi folosise la muncă, silindu-i să poarte povara unei căruţe 
pline, fără grabă, ca să nu-i obosească, dar cu o tenacitate 
doar de el înţeleasă. Mama dând de mâncare găinilor, în 
curtea cealaltă a casei, sau pregătind prânzul ori cina, când 
ne adunam toţi în jurul mesei şi mâncam uneori în tăcere, 
alteori ascultând ce ne povestea tata, cu glasul lui neutru, 
vesel sau precipitat, după caz.

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

Uneori, mi se pare că toate lucrurile acestea mă vor 
urmări mereu, apăsându-mă cu povara lor de o strivitoare 
melancolie. Anii au estompat anumite ecouri, au trimis în 
uitare unele aşchii din trunchiul tot mai fragil al amintirilor, 
dar lumina acelor zile se încăpăţânează să stăruie în sufletul 
meu, ca un musafir neaşteptat care soseşte la anumite intervale, 
răvăşind cu o mână grăbită întâmplări vechi şi scoţându-
le la suprafaţă. Îmi repet atunci, ca şi altădată, că nu e totul 
pierdut şi că trecutul, cu o tenacitate pe care nu i-o bănuim, se 
răzbună în acest fel pe memoria noastră. Şi mă întreb, atunci, 
când mă voi mai întâlni cu imaginile acelui trecut, ale cărui 
semne rămân totuşi presărate în urma mea, dovezi vagi şi 
pâlpâitoare că nimic nu dispare în neantul uitării, că oricând 
se mai poate salva ceva: o urmă, o voce, un peisaj sau conturul 
unui chip cunoscut. Pe străzile Cenadului, pe faţadele caselor 
sau pe chipurile oamenilor se disting semnele trecerii anilor, 
timpul nu stă în loc nici pentru satul acesta şi oamenii lui, 
totul intră în vârtejul necruţător al rotirii anotimpurilor, doar 
eu încerc să descifrez, cu încăpăţânarea celui ce simte că e 
pe cale să piardă ceva drag, înţelesul unui alt timp, cu alte 
ecouri şi cu o strălucire de neconfundat. Lumina care scoate 
din uitare chipurile şi întâmplările de altădată păleşte însă tot 
mai mult şi fidelitatea memoriei mele începe să se clatine, 
sub asaltul insolit al clipei prezente, care mă destinează unei 
perplexităţi mute şi neputincioase, prizonier definitiv al unor 
iluzii neîmpărtăşite.

*Fragment din romanul autobiografic cu același titlu, 
a cărui acțiune are loc în satul natal al autorului, 
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Rețete de bucătărie

Pagină realizată de
Cornelia Varga

Rol de cartofi la cuptor

Ingrediente: 
• 4 cartofi rași
• 3 morcovi rași
• 30 grame arpagic tăiat mărunt
• 2 șalote tăiate mărunt
• 3 ouă întregi bătute 
• sare
• piper
• nucșoară după gust
Umplutură: 400 grame de cremă de brânză cu 

verdeață, 200 grame șuncă fiartă sau de Praga.
Din ingredientele de mai sus se prepară o compoziție, 

care se întinde într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se 
coace timp de 30 de minute la 160 de grade.

Se lasă puțin la răcit și se unge cu jumătate din cele 
400 de grame de cremă de brânză amestecată cu verdeață. 
Deasupra se pun felii subțiri de șuncă fiartă sau șuncă de 
Praga. Se mai unge cu un strat de cremă de brânză și se 
rulează „blatul” cu ajutorul hârtiei de copt. Deasupra se 
pun 100 de grame de cașcaval ras și se mai pune la cuptor 
pentru 15 minute la 160 de grade.

Prăjitură „Greta Garbo“

...dar care nu are legătură cu renumita actriță. 
Denumirea prăjiturii este, de fapt, Gerbeaud, adică „Jerbo“, 
fiind pregătită pentru prima dată în cofetăria fondată de 
Emile Gerbeaud din Budapesta.

Ingrediente pentru foi:
• 1/2 kg de făină
• 200 g unt
• 2 ouă întregi
• 250 g smântână groasă
• 100 g zahăr pudră
• 25 g drojdie proaspătă, un vârf de cuțit de sare
• coajă rasă de lămâie
Umplutură: 500 g marmeladă fină de caise (gem de 

caise), 400 g nuci măcinate, 200 g zahăr
Decor: 100 g de ciocolată cu lapte, o lingură de 

frișcă lichidă, o linguriță de unt.
Mod de preparare:
Se freacă drojdia cu zahărul până se lichefiază. Se 

adaugă untul la temperatura camerei, cele două ouă, pe 
rând, și se amestecă bine cu mixerul. Se toarnă și smântâna, 
coaja de lămâie și făina. Se amestecă puțin mai ușor si apoi 
se lasă aluatul la crescut cam 40 de minute. Aluatul pufos 
se împarte în 4 părți egale și se întind 4 foi cu grosimea de 
o jumătate de cm, pe hârtie de copt.

Fiecare foaie se întinde pe hârtie de copt de aceeași 
mărime cu tava. Procedând așa, foaia se poate transporta 
ușor în tavă, fără să-și piardă forma. Se dezlipește foaia de 
pe hârtie, după ce se așază în tavă. Se întinde destul de ușor. 

Nuca se amestecă cu zahărul vanilat și zahărul tos. 
Se împarte în 3 părți egale.

Se unge tava cu unt și se face prăjitura, punând 
o primă foaie, peste care se întinde o parte din gem, se 

presară din amestecul de nucă și zahăr, se continuă cu 
cealaltă foaie și tot așa până la ultima, care rămâne curată. 
Lăsăm tava cu prăjitura la cald timp de 30 de minute să 
dospeasca și apoi o dăm la cuptorul preîncălzit timp de o 
oră, la foc potrivit.

Glazura lucioasă se toarnă peste prăjitura rece și 
se pregătește la cuptorul cu microunde, punându-se toate 
ingredientele într-un castronel și amestecând, din 30 de 
secunde în 30 de secunde, până când se formează un sos gros.

Bombe Gerbeaud 

O variantă a renumitei prăjituri pentru cei grăbiți 
sau pentru cei care nu dispun de un cuptor corespunzător.

Ingrediente:
• 150 g nuci măcinate
• 150 g biscuiți digestivi măcinați
• 50 g zahăr
• 200 g caise uscate date prin mașină
• 100 g gem de caise
• 10 ml rom (după gust)
• 100 g ciocolată  (poate fi și amăruie)
Se toarnă romul peste caisele uscate, apoi se dă prin 

mașină sau prin blender. Se amestecă toate ingredientele cu 
excepția ciocolatei.  Din compoziția rezultată se formează 
bile, care se pun la frigider pentru 20 de minute. Ciocolata 
se topește în bain-marie sau în cuptorul cu microunde 
(având grijă să nu se ardă). Se rostogolesc bilele pe rând 
prin ciocolată, apoi se pun  din nou la frigider.

Dovlecei în ulei

 Ingrediente:
• 8 dovlecei mari; 
• 2 căpățâni cu usturoi;
• 6 frunze de busuioc verde; 
• 6 frunze de mentă verde; 
• 2 lingurițe cu oregano uscat; 
• 2 ardei iuți; 
• sare după gust; 
• ulei cât cuprinde (de măsline sau de floarea-

soarelui).
Se spală bine dovleceii, se usucă și se feliază pe lung 

ori în rondele. Se sărează după gust, se așază într-o sită și se 
lasă pentru 20-30 de minute, cât să elimine sucul propriu. 
Se coc apoi uniform, pe ambele părți, pe o tavă de aragaz, 
un grill sau pe jar, în funcție de posibilitate. În borcanele 
curate, așezăm în straturi dovleceii copți, usturoiul feliat, 
frunzulițele de busuioc și mentă verde, presărăm oregano 
și adăugăm ulei de bună calitate. Dacă mai este necesar, 
se mai poate adăuga puțină sare. Se strâng bine capacele 
borcănelelor, pe care le vom așeza apoi într-un vas cu apă 
rece și le vom fierbe la foc mic până ce apa începe să dea în 
clocot. Din acest moment, continuăm fierberea pentru încă 
20-30 de minute aproximativ. Le păstrăm în vasul cu apă 
pentru a se răci treptat.
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Amalgam

Uniunea Europeană...
(Urmare din pag. 24)
România este obligată să le respecte, prin care se acordă 
protecţie internaţională, în special:
•	 persoane care au părăsit zone de conflict armat sau 

de violenţă generalizată;
•	 persoane expuse riscurilor majore sau care au fost 

victime ale încălcărilor sistematice ori generalizate 
ale drepturilor lor;
flux masiv - sosirea în Uniunea Europeană a unui 

număr mare de persoane strămutate care vin dintr-o ţară sau 
dintr-o zonă geografică specifică, indiferent dacă sosirea 
lor în Uniunea Europeană a fost spontană ori ajutată;

zona de tranzit - suprafaţa situată la frontiera 
de stat ori în apropierea acesteia, destinată staţionării 
persoanelor care nu au primit aprobarea de intrare în 
teritoriu, a mijloacelor de transport şi a bunurilor, până la 
stabilirea regimului lor juridic la trecerea frontierei de stat. 
În cazul aeroporturilor internaţionale, prin zonă de tranzit 
se înţelege suprafaţa situată între punctul de îmbarcare/
debarcare şi locurile destinate efectuării controlului pentru 
trecerea frontierei;

centru de cazare - orice spaţiu folosit pentru 
cazarea colectivă a solicitanţilor de azil.

condiţii de primire - ansamblul măsurilor luate 
de statul român în favoarea solicitanţilor de protecţie 
internaţională, în conformitate cu prezenta lege;

condiţii materiale de primire - asistenţa acordată 
solicitanţilor de protecţie internaţională, incluzând cazare, 
hrană, materiale de întreţinere şi igienă, îmbrăcăminte 
şi încălţăminte, transport, care pot fi acordate în natură, 
sub formă de alocaţii financiare sau tichete ori printr-o 
combinaţie a acestor 3 elemente, în condiţii stabilite prin 
hotărâre a Guvernului.

Subsemnatul a vizitat și văzut o sumedenie de 
expoziții, dar așa o varietate și calitate nu am văzut nicăieri, 
chit că am fost în România, Ungaria, Serbia sau Germania. 
Cei mai buni crescători de Brahma, cu titluri de campioni, 
au fost Marius Anton, Sebastian Seculici și Dănuț Apostol. 
Nu doar rasa Brahma a fost bine reprezentată, ci și cele 
încă 15 rase de găini, din care s-au mai făcut remarcate 
cele de Susex,  Australorp sau Mii de Flori.

Iepurii au fost în număr de 81 de exemplare, aduse 
și expuse de 18 crescători din Timiș și județele învecinate. 
S-au remarcat Uriașul Gri al crescătorului Constantin 
Humă, rasa Hermelin a lui Ioan Radu și rasa Neozeelandez 
a crăscătorului Cristian Țigu.

Poate nu elogiam calitatea exponatelor de la 
manifestarea expozițională din Sânnicolau Mare dacă nu 

(Urmare din pag. 23)

Cupa Banatului...

participam la expoziția națională a Austriei de la Krems, 
din data de 27 noiembrie 2016. Organizatoric a fost de 
nota 10, în stil nemțesc, curățenie, aranjamente, cuști 
speciale, căldură, furajare 
și adăpare automate. Am 
fost bine primiți, tratați de 
asemenea, dar am rămas 
cu un gust amar în ceea ce 
privește calitatea exponatelor. 
La porumbei, doar 10-15 
exemplare de excepție la un 
număr de 1.800 de exemplare, 
la păsări doar patru rațe 
Leșești ceva de excepție, iar 
la gâște de Emden, ceva nou, 
nevăzut la alte expoziții, ne-
au atras atenția doar câteva.. 
Iepurii, în număr mare, au 
atras atenția doar prin rasa 
Rex Castor, în multe culori și 
variante. Păsărelele exotice, aduse în număr mare, într-o 
sală încălzită și splendid aranjată, au fost de diferite rase 
și culori, dar să-mi dau cu părere cu privire la calitatea 
lor nu o pot face, deoarece sunt novice în ceea ce privește 
varietatea acestora.

Porumbel rasa King



Ziua Asociației Culturale „Concordia“ din Cenad, 
12 noiembrie 2016

Simona Regep Ioan Hațegan Geo Galetaru Florica Vaida Dușan Baiski

George Ivașcu Nicolae Crăciun Denis Pop Alisa Iancu Cornelia Varga Peter Weber

Mihaela Bucin Tiberiu Buhnă Mihaela Zamfir Florin Zamfir

Miroslav Rosici Constantin Stan Dumitru Tomoni Sorin Forțiu


