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CUVÂNT ÎNAINTE 

Şi în 2007, ca în fiecare an, la început de decembrie, 
Asociaţia Culturală „CONCORDIA” din Cenad a organizat, 
sub egida Consiliului Local şi a Primăriei din localitate, o 
manifestare culturală de amploare, menită să încununeze 
activităţile din anul ce se apropia de fi nal.

În prima parte a întâlnirii au fost prezentate mai multe 
comunicări, incluse şi în volumul de faţă: lucrări legate de 
istoria Cenadului, semnate de Duşan Baiski şi Francisc Fodor; 
referate oferite de Ion Savu şi Gheorghe Doran, oglindind cei 
15 ani de apariţie neîntreruptă a publicaţiei „Cenăzeanul”.

Apoi, Lucian Oprea şi-a vernisat expoziţia de pictură, 
prezentată de Sorin Nicodim. Câteva reproduceri se regăsesc 
în paginile Anuarului.

După-amiază s-a desfăşurat o şezătoare literară. Felicia 
Ghica şi-a lansat cartea de versuri „Verbe la semafor”. Poeta 
a citit din lucrările proprii, iar invitaţii Alexandru Jurcan şi 
Geo Galetaru şi-au prezentat cărţile recente, lecturând, la 
rândul lor, mai multe poeme. Selecţii din versurile celor trei 
poeţi amintiţi se afl ă, de asemenea, în paginile acestui volum.

În încheierea Anuarului vă oferim, în premieră, o „Cronică a 
evenimentelor” anului 2007, aşa cum au fost ele consemnate, la 
vremea lor, în paginile „Cenăzeanului”.

      GHEORGHE DORAN
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Privire retrospectivă

Ajunşi la „venerabila” vârstă de cincisprezece ani, colegiul 
de redacţie şi-a propus o retrospectivă a eforturilor, realizărilor 
şi neîmplinirilor cuprinse în activitatea sa de un deceniu şi 
jumătate, timp destul de frământat şi plin de nesiguranţă.
Şi, cum e normal, vom începe cu începuturile, şi anume cu 

„naşterea” publicaţiei.
Ideea editării unui ziar local aparţine profesorului Gheorghe 

Doran, care a tipărit câteva numere din ziarul şcolar Abecedar, 
apărut la Şcoala generală din Variaş, judeţul Timiş, unitate 
şcolară în care vremelnic îşi desfăşura activitatea. O discuţie în 
acest sens a avut loc între Gh. Doran şi Ion Savu prin anii 1982. 
O adevărată utopie pentru acel timp !

Orice idee, oricât de bună şi generoasă ar fi  ea, rămâne 
simplă idee dacă nu este transpusă în practică. Aşa că meritul 
apariţiei publicaţiei revine întru totul celor care au parti-
cipat la naşterea primului număr şi a următoarelor, cât şi 
sponsorilor acestui act.

Primul număr a fost cu ghinion.
În biroul de la Dispensarul veterinar din comună, un grup 

de intelectuali din Cenad s-a strâns şi a hotărât editarea zia-
rului, formatul, numele şi conţinutul acestuia. Aceştia au fost: 
Alexandru Ambruş, Gheorghe Doran, Ion Savu, Ion Strungaru 
şi Vasile Târziu (senior). 

S-au strâns şi s-au dactilografi at materialele iar mapa cu 
acestea a fost încredinţată spre tipărire Editurii Popa’s Art din 
Timişoara. Neşansa, dar mai ales neseriozitatea editurii a făcut 
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ca întregul material să se „volatilizeze” fără urmă, luând cu sine 
şi un carneţel cu caricaturi din epoca interbelică realizate de 
către Blaj Ioan (Giani) din Cenad, pe atunci colaborator al zia-
relor „Adevărul” şi „Dimineaţa” din capitală, conduse de către 
M. Sadoveanu, Tudor Teodorescu-Branişte şi B. Brănişteanu.

În acel moment, totul era pierdut.
Dar, asemenea păsării Phoenix, ziarul a renăscut din propria 

cenuşă şi, cu o parte din vechiul colectiv de redacţie: Ion 
Strungaru, Gheorghe Doran şi Ion Savu, cărora li se alătură 
Gheorghe Anuichi, se reconstruieşte noul prim număr, care se 
pare că a fost mai norocos.

Metoda de lucru şi tehnica de tipărire au fost rudimentare. 
Materialele dactilografi ate au fost culese la calculator pe fâşii 
de hârtie, care au fost lipite pe coli A4. Pentru evidenţierea 
titlurilor s-a folosit letrasetul iar intervalele dintre articole au 
fost „umplute” cu desene în tuş. În felul acesta, numărul respec-
tiv a ajuns la Tipografi a Operei Române din Timişoara, unde a 
fost imprimat, prin  xeroxare, pe coli A3. Procedeul a fost folosit 
pentru toate cele 4 numere ale primului an (1993).

Cu aceasta am putea spune că, sub o înfăţişare modestă, 
s-a născut ziarul. Pe pagina a doua a primului număr apare un 
„articol-program” intitulat „La început de drum”, în care se arată 
scopul şi intenţiile colegiului de redacţie, stipulându-se expres 
că nu vom accepta în paginile publicaţiei atacul la persoană, dar 
nici, mai ales, ingerinţa politică a vreunui partid, indiferent de 
culoarea sau situarea lui pe eşichierul politic al timpului respec-
tiv. Lecturarea exemplarelor tipărite până în prezent poate con-
fi rma respectarea celor prevăzute în programul publicaţiei, deşi 
nu rareori s-au făcut presiuni pentru afi lierea ziarului la un anu-
mit partid politic. Pentru că am rezistat tentaţiilor, a rezistat şi 
ziarul. O subordonare a foii de către un partid ar fi  dus la dispa-
riţia acesteia odată cu intrarea în opoziţie a partidului respectiv. 
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Numai faptul că nu am cedat presiunilor din partea vreunui 
partid (ele au existat, şi nu puţine) a prelungit perioada de apari-
ţie a publicaţiei până în actualitate. Rezultatul face cinste cole-
giului de redacţie, care, în unele cazuri, a pus bani din propriul 
salariu pentru ca ziarul să apară.

 

Tipografi i şi edituri la care s-a tipărit ziarul

După cum am arătat mai sus, prima tipografi e a fost aleasă 
cea a Operei din Timişoara. De ce ? Fiindcă preţurile erau accep-
tabile, deşi calitatea tiparului (xerox) şi a hârtiei lăsau mult de 
dorit. Undeva şi cumva trebuia să începem ! 

În anul al doilea (1994), tipărirea s-a făcut de către S.C. 
Helicon Banat S.A. Timişoara. Ziarul era cules digital, apoi 
era transpus, cu ajutorul hârtiei de calc, pe plăci tipografi ce şi 
abia atunci imprimat. Normal că aspectul grafi c a fost simţitor 
îmbunătăţit. Se puteau reproduce şi fotografi i alb-negru, lucru 
care prin xeroxare era imposibil. 

Colaborarea cu S.C. Helicon Banat continuă în anii 1994, 1995 
şi 1996, până la numărul 5 inclusiv, când, în urma unui confl ict 
apărut între sponsor (S.A. Morisena din Cenad) şi tipografi e, o 
întreagă ediţie (nr. 5) nu este achitată de sponsor şi exemplarele 
tipărite rămân în depozitul tipografi ei, provocându-i acesteia un 
prejudiciu. Lipsa unui contract ferm între sponsor şi tipografi e 
îl salvează pe primul de plata unor substanţiale despăgubiri. 
Prin bunăvoinţa unor oameni cumsecade, s-a recuperat de 
către Gheorghe Anuichi un număr de exemplare necesar pentru 
colecţia redacţiei. 

Numerele 6, 7 şi 8 din anul 1996 sunt tipărite la Imprimeria 
„Mirton” din Timişoara. Se remarcă în special nr. 7, care a fost 
tipărit color, cu ocazia sărbătoririi Zilei Cenadului.
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Colaborarea cu această editură continuă pe întregul an 1997, 
până când, subit (nici azi nu ştim motivul !), sponsorul, ca în 
cazul precedent, refuză plata numărului tipărit deja. În acel 
moment, publicaţia se găsea la un pas de dispariţie. Trezit la rea-
litate, colegiul de redacţie se mobilizează şi, numai el ştie cum, 
reuşeşte ca în anul 1998 să tipărească două ediţii (nr. 1 şi 2), la 
aceeaşi tipografi e Mirton. Colaborarea cu aceasta continuă şi în 
anul 1999, ca în anul 2000 să înceapă o îndelungată şi fructuoa-
să colaborare cu Tipografi a şi Editura Marineasa din Timişoara, 
care s-a prelungit până astăzi, cu excepţia nr. 5 şi 6 /2007, tipă-
rite la Editura şi Tipografi a Eurostampa, tot din Timişoara. 

În anul 2001, prin mijlocirea dlui Viorel Matei, se obţine o 
importantă sponsorizare din partea Întreprinderii „Zoppas 
Industries Romania” din Sânnicolau Mare, datorată manage-
rului principal, dl Gianluca Testa. 

În acel an tipărirea se face policolor, în întregime pe hârtie 
super-velină, în 12 pagini.

Începând cu anul următor (2002), până în prezent, publica-
ţia apare color doar cu paginile 1 şi 12, restul fi ind imprimat 
alb-negru la aceeaşi tipografi e Marineasa.

Numărul de ediţii din fi ecare an
    
Oscilaţiile sponsorilor şi ale fondurilor primite au dus la 

tipărirea ziarului în tiraje diferite şi, mai ales, într-un număr 
diferit de ediţii în fi ecare an. Ele au alternat de la 2 numere în 
anul 1998, la 8 numere în anii 1994 şi 1995.

Apariţia periodicului este neregulată. De exemplu, în anii 1994 
şi 1995, primul număr apare cu ocazia sărbătorilor pascale.

Din lipsa materialelor, primite uneori cu întârziere, au apărut 
unele numere duble (5-6 sau 7-8) în anii 1993, 1994 şi 2001.
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Sponsorii

Am pomenit ici-colo despre sponsorii pe care i-a avut publi-
caţia de-a lungul acestui interval de timp. Perioada cunoaşte o 
repetată schimbare a lor, din motive lesne de înţeles. Dacă nu 
am cedat presiunilor de a deveni „trompeta” vreunui partid, am 
fost sancţionaţi prin neachitarea costurilor de tipărire ale unor 
ediţii întregi, de către sponsor, editurilor sau tipografi ilor care au 
imprimat numărul în cauză sau, pur şi simplu, nu am mai primit 
fondurile promise.

În acele momente a trebuit, deseori, să apelăm la cenăzenii 
din străinătate, chiar de peste ocean.

Pentru a evidenţia contribuţia materială a sponsorilor, ca 
o mulţumire, redăm în cele ce urmează numele fi rmei sau al 
persoanelor fi zice, pentru fi ecare an şi număr:

1993: Primul număr a fost plătit de către membrii colegiului 
de redacţie, banii fi ind recuperaţi de la S.A. Morisena Cenad, 
care continuă un timp sponsorizarea.

1994-1997: Sponsor, în continuare, Asociaţia Agricolă Mori-
sena.

1998: dl Adrian Anuichi, cu un grup de colegi care au refuzat 
să-şi decline identitatea.

1999:  nr.1: S.C. Tomscar S.R.L. Sânnicolau Mare
           nr. 2: S.C. Discoschafer S.R.L. Sânnicolau Mare
           nr. 3: S.C. Leu Impex S.R.L. Sânnicolau Mare
           nr. 4: dl Vasa Vlascici (Brisbane, Australia)
 2000: nr. 1: dl Adrian Anuichi
           nr. 2: dl Emil Jivici (Wuppertal, Germania)
           nr. 3: dl. George Blaj (Philadelphia, S.U.A.)
           nr. 4:  dl. Miomir Jivici (Sidney, Australia)
2001: nr.1-8 Zoppas Industries Romania – Sânnicolau Mare



12

2002 – 2004, toate ediţiile: de o parte din oamenii care 
iubesc Cenadul cu adevărat: Nicolae Crăciun (primar), Vasa 
Ştefanovici (viceprimar), Ioan Radu (secretarul primăriei), 
consilierii: Gheorghe Cornut, Dimitrie Sivacichi, Marius Isac, 
Francisc Fodor, Gheorghe Vancu, George Ivaşcu.

2005 – până în prezent: sponsorizarea tipăririi publicaţiei se 
face de către Consiliul comunal şi Primăria Cenad, costurile 
fi ind cuprinse în Agenda culturală din fi ecare an.

 Am înşirat numele diferiţilor sponsori, cu riscul de a-i plictisi 
pe unii sau a-i înfuria pe alţii, pentru a arăta că numai tenaci-
tatea şi tăria de caracter a membrilor colegiilor de redacţie au 
permis supravieţuirea publicaţiei. De multe ori, am primit ajutor 
fi nanciar de la persoane care au intuit că ceea ce facem noi nu 
este o joacă, este un lucru frumos, bun şi înălţător.

Colegiile de redacţie

La fel de oscilante sunt şi numele celor care s-au ostenit să 
scrie şi să tipărească ziarul.

Primul număr şi următoarele din anul 1993 i-au avut ca 
redactori pe următorii: Gh. Anuichi, Gh. Doran, I. Strungaru, 
I. Savu. Dintre aceştia, rămân în continuare pentru anii 1994 şi 
1995: Gh. Doran, Gh. Anuichi, cărora li se alătură Ioan Popovici, 
domiciliat în Timişoara, ca în anii 1997 şi 1998 colegiul de re-
dacţie să se mărească, fi ind format din: Gh. Anuichi, Gh. Doran, 
Dan Groza, Elena Flonta (care, începând cu numărul 5/1997, 
abandonează colaborarea), Carmen Giuricin, Ioan Popovici, Ion 
Savu şi Sava Vlaşcici (care nu a scris nici măcar un rând, fi ind 
impus de către sponsor). 

În următorii doi ani (1998 şi 1999), travaliul apariţiei ziaru-
lui este asumat de către Gh. Anuichi, Gh. Doran, Dan Groza, 
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Ioan Popovici şi Ioan Radu. În anul următor colegiul se restrân-
ge la patru redactori: Gh. Anuichi, Gh. Doran, Dan Groza şi 
Radu Ioan. Ioan Popovici se retrage pentru totdeauna. Începând 
cu anul 2001, celor patru li se alătură Lucian George Doran, ca 
redactor, şi Lăcrămioara Ghica, Corina Nani şi Diana Perian, în 
calitate de colaboratoare permanente.

Anul 2003 este anul în care revine în colegiul de redacţie Ion 
Savu, care colaborează permanent cu fl ash-uri şi însemnări de 
călătorie, până în prezent.

Am cules cu asiduitate numele celor care, pentru o perioadă 
de timp mai lungă sau mai scurtă, fi gurează în colegiile de re-
dacţie. Am făcut acest gest pentru a ilustra câteva lucruri.

În primul rând, se poate lesne observa că o mare majoritate 
dintre redactori au crezut că munca la tipărirea unei publicaţii 
este o joacă. Când li s-a cerut să redacteze cu regularitate arti-
colele necesare numărului respectiv, „au dat bir cu fugiţii”. Se 
pare că adunarea într-un rând a unor cuvinte şi formarea unor 
propoziţii au devenit pentru ei un calvar.

În al doilea rând, faptul că nu au fost remuneraţi şi că li s-a 
cerut să participe în mod voluntar i-a îndepărtat pe cei care au 
văzut în colaborare o sursă uşoară de câştig.

O parte dintre redactori au venit în colegiu crezând că, prin 
intermediul revistei, se pot răfui cu „antipatiile” lor. Ei au 
crezut că pot face ceea ce articolul program al publicaţiei in-
terzicea: atacul la persoană. Văzând că nu pot realiza ceea ce 
aveau de gând, au părăsit redacţia. Nu s-a făcut nici o „gaură în 
cer”, mai ales că nu erau bântuiţi de talent.

Plecarea pentru o perioadă a lui Ion Savu s-a resimţit. Omul 
are talent şi materialele lui sunt scrise cu multă dăruire. Ne 
bucură că-l avem din nou în rândurile noastre.
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Colaboratorii ocazionali

Atraşi de mirajul publicării numelui în coloanele ziarului 
sau fi ind în trecere prin comună, unii colaboratori, după câteva 
articole, au abandonat scrisul. Alţii, mai ambiţioşi, s-au retras 
singuri. Deoarece colaborările lor au fost deseori bine primite 
de public, am spicuit numele lor şi, în continuare, le redăm în 
dreptul anului în care au colaborat. Am considerat colaborator 
persoana care a semnat în ziar articole, fără să fi e membru al 
colegiului de redacţie.

Iată aceste nume:
1993: Alexandru Ambruş, pr. Gheorghe Covaci, dr. Petru 

Velciov, Colţ Alb, Liubomir Popovici, Lucian Popescu, Argentina 
Roncov, Ioan Popovici.

1994: Florica Biro, Ioan Covaci, Ion Savu, Ion Strungaru, 
Ovidiu Popa, pr. Gheorghe Plavsity, Margareta Ecsedi, Colţ Alb.

1995: Geo Galetaru, Ioan Covaci, Gh. Plavsity, Diana Pitic, 
Alina Vingan (Cluj-Napoca) Elena Flonta, Liubomir Mendebaba, 
Colţ Alb.

1996: Argentina Roncov, Luminiţa Boldovici (SUA), Liubomir 
Mendebaba, Florica Biro, Timea Ana Niţu (Sânnicolau Mare), 
Gheorghe Plavsity, Alina Vingan, Vasile Ursachi (Bucureşti), 
Sonia Dragana Petcov (Sânnicolau Mare), Dan Poenaru (Timi-
şoara), Viorel Coifan (Timişoara), Sigfried Thiel (Timişoara), 
Colţ Alb.

1997: Diana Perian, Florica Biro, Gh. Covaci, Liubiţa Nyari, 
Slavomir Gvozdenovici (Timişoara), Sfetozar Jivanov (Timi-
şoara), Dragan Ristici (Timişoara).

1998: Diana Perian, Ioan Haţegan (Timişoara) Zeno Firan 
(Variaş).

1999: Florin Zamfi r (Variaş), Gheorghe Covaci, Florica Biro, 
Adelina Daroţi, Marioara Clişic. 
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2000: Liliana Micu (Saravale), Lăcrămioara Ghica, Gheorghe 
Covaci, Geo Galetar (Timişoara), Marioara Clişic, Ana Păducel 
(Craiova), Al. Jurcan (Huedin), Nicolae Crăciun, Ancuţa Maria 
Puşcaşu (Saravale).

2001: Radoica Brad, Crina Todos (Saravale), Ana Maria 
Puşcaşu (Saravale), Liubomir Mendebaba, Loredana Mirela 
Suciu, pr. Pera Ilievici, Corina Nani (Timişoara), Alexandru 
Ambruş, Felicia Ghica, Liliana Micu (Saravale) Geo Galetaru 
(Timişoara), Rodica Pandi şi Ştefan Pandi (Baia Mare),        

2002: Liliana Micu (Saravale), pr. Pera Ilievici, pr. Gheorghe 
Covaci, Mihaela Hotea (Baia Mare), Florentina Manolache, 
Cristina Iovănuţ. 

2003: Sabrina Nădăban, Oana Suciu, Alexandru Jurcan 
(Huedin), Liliana Micu (Saravale), Vasa Ştefanovici, Alina 
Lăţan (Timişoara), Duşan Baiski (Timişoara), Mihai Cordaş 
(Bucureşti), Diana Perian, Lăcrămioara Ghica, Felicia Ghica, 
Corina Nani (Timişoara), Eroftei Simplicean (Huedin), Adelina 
Daroţi.

2004: Dorin Dronca, Geo Galetaru (Timişoara), Gheorghiţă 
Brebenar (Ocna de Fier).

2005: George Ivaşcu, pr. Gheorghe Berciu, Lucian Oprea, 
Eroftei Simplicean (Huedin), Rozalia Savu, Felicia Ghica.

2006: George Ivaşcu, Traian Galetaru (Comloşul Mare) 
Felicia Ghica, Liliana Micu (Saravale), Maria Mândroane Ci-
clovan (Timişoara), Maria Drulă Suciu (Motru), Dorin Dronca, 
Zeno Gozo (Timişoara) 

2007: Manase Groza (Hodoş - Bodrog), Nicolae Murgu (Ora-
viţa), Slaviţa Bojin (Sânnicolau Mare), Ion Colojoară (Vrani, 
Caraş-Severin), Eugen Predescu, Elena Fecioru-Scânteioară 
(Bilciureşti, Dâmboviţa), Ion Almăjan-Bănăţanu (Reşiţa).
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Un fel de concluzii

Bazându-ne pe o perioadă sufi cient de îndelungată petrecu-
tă între primirea articolelor, culegerea lor computerizată, pagi-
narea publicaţiei, apariţia şi distribuirea acesteia, încercăm să 
formulăm câteva concluzii referitoare la tipărirea unei publicaţii 
apărute în mediul rural. 

Nu cunoaştem o cronologie referitoare la apariţia unor pu-
blicaţii în perimetrul judeţului Timiş, după anul 1989, dar 
bănuim că, printre primele ziare, Cenăzeanul ocupă un loc de 
frunte. Dacă nu cumva este, cronologic, primul.

Cenăzeanul nu a benefi ciat de o tradiţie în comună, ca alte 
ziare care apar acum.

Nicicare dintre redactorii lui nu are la bază studii superioare 
de jurnalistică. Ei s-au format din mers, cum s-ar spune. Ceea ce 
„îi mâna pe ei în luptă” era o dorinţă neţărmurită de comunicare 
cu semenii lor, pe calea tiparului. Nicicare dintre noi (cei care 
am fost totdeauna prezenţi) nu am pornit la drum bântuiţi de 
gânduri mercantile. Crezul nostru a fost mereu să contribuim la 
îndreptarea unor lucruri, să sădim în conştiinţa concetăţenilor 
noştri aspiraţia spre bine, spre frumos, spre împăcare între noi. 
Nu ştim cât de mult am reuşit să facem acest lucru, dar câte ceva 
s-a mişcat. Acest lucru se vede din întrebările mai multor cenă-
zeni despre data apariţiei numărului următor. Au fost momente 
când nu le-am putut oferi răspunsuri concrete şi certe, inde-
pendent de voinţa noastră şi asta se poate vedea din cele relatate 
mai sus. 

Nu ne arogăm merite deosebite. Dar ştim că suntem nişte 
deschizători de drumuri. La începuturile apariţiei publicaţiei, 
întâmplător, m-am afl at într-o maşină cu o reporteră de la Radio 
Timişoara şi am fost întrebat dacă avem curajul necesar să pornim 
pe acest drum, deoarece vom pătrunde pe un teren nedefrişat 
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şi lipsa tradiţiei va pune în calea noastră multe greutăţi. I-am 
răspuns că fi ecare dintre tradiţiile existente a avut un început 
ca al nostru. Dacă nu avem o tradiţie, o vom isca. Şi iată că am 
reuşit să dăm viaţă unei tradiţii. Azi, Cenadul se poate lăuda că 
s-a născut şi viază în perimetrul său o tradiţie: Cenăzeanul.

Parcurgând atent conţinutul acestui material, oricine poate 
observa că o parte dintre cei care au încercat să meargă în 
pasul nostru şi alături de noi au abandonat, mai devreme sau 
mai târziu, drumul pe care au pornit. Motivele concrete ne sunt 
necunoscute. Bănuim că unii au fost mânaţi de gândul apari-
ţiei numelui în ziar. Alţii au abandonat pentru că nu se simţeau 
capabili să aştearnă pe hârtie ideile pe care, oral, le vehiculau 
mai uşor. Câţiva nu doreau să „robotească” fără să aibă un 
oarecare venit. Entuziasmul lor s-a topit „ca tina de la faţa 
soarelui”, deoarece nu aveau o motivaţie intelectuală. O parte 
au intrat în confl ict cu programul publicaţiei, deoarece au venit 
mai târziu, când articolul-program era apărut cu mult timp îna-
inte. Cei de la începuturi şi-au dat seama că, trecând peste acest 
lucru, vom ajunge la impasuri catastrofale.

Se spune că orice vis „moare în biroul şefului contabil”. 
Există în acest slogan mult adevăr. Nu că şeful contabil ar fi  
un încuiat la minte, ci datorită unor constrângeri fi nanciare 
greu de surmontat. Dar ca visul să trăiască este nevoie de mult 
entuziasm, de multă diplomaţie, dar mai ales să poţi demonstra 
că ceea ce faci nu este un lucru banal, fără nici o noimă, ci unul 
care vine în ajutorul comunităţii în care trăieşti, un lucru făcut 
cinstit, curat.

Am lăsat la urmă o problemă importantă. Chiar primordială. 
Este vorba de unitatea de idei şi aspiraţii a colegiului de redacţie. 
Din cele relatate mai sus, se observă uşor că „o mână de oameni” 
au început tipărirea ziarului şi că aproape aceeaşi „mână de 
oameni” i-a însoţit apariţia de-a lungul timpului. 
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Aici e momentul să amintim câteva nume. Facem acest lucru 
în ordine alfabetică, pentru a nu supăra pe cineva.

Gheorghe Anuichi se regăseşte pe întreaga perioadă de 
apariţie a ziarului, prezent în colegiul de redacţie şi cu articole 
bine concepute şi bine scrise. Nu are studii de ziaristică. S-a 
format în timp şi întotdeauna a fost unul care a pus umărul când 
a fost greu.

Gheorghe Doran este cel care a lansat ideea editării unui 
ziar local. A ştiut să gestioneze cu îngăduinţă şi diplomaţie 
situaţiile critice ivite în faţa publicaţiei, mobilizând pe fi ecare 
în parte să colaboreze la scrierea şi tipărirea ziarului. El a fost şi 
este „fermentul” care a dospit fi ecare număr, an de an.

Dan Groza a venit în colegiu puţin mai târziu. Dar de atunci, 
până în prezent, număr de număr, conduce o rubrică (cât o 
pagină) în care dezbate probleme religioase într-un mod deosebit 
de atent. Porneşte în fi ecare articol de la o problemă de viaţă, pe 
care o plasează cu multă măiestrie în domeniul biblic. Şi reuşeşte 
de fi ecare dată.

Ion Savu este cel care a îmbrăţişat printre primii ideea edi-
tării unei publicaţii. A ştiut întotdeauna să prindă aspectul din 
realitate, să-l pritocească şi să obţină esenţialul. Cu călătoriile 
lui prin ţară, descrise alert şi cu mult bun gust, a atras mulţi citi-
tori, dar mai ales a reuşit să schimbe ceva din gândirea cenă-
zenilor, luându-i în peregrinările sale prin munţi şi trezindu-le 
„dorul de ducă”. Nu este lipsit de umor şi nu-i lipseşte un oare-
care spirit acidulat. Asta la modul cel mai elegant.      

COLEGIUL DE REDACŢIE
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ION SAVU

Ceea ce trebuie spus

Cenad, vara anului 1982. Îl cunosc pe dl profesor Doran, 
proaspăt „propagandist” al comunei. M-am împrietenit „din 
prima”. Omul acesta era altceva. De pildă, în acelaşi an, eu am 
pregătit câteva formaţii artistice ale tinerilor români din Cenad. 
Textele erau usturătoare pentru unii, pentru dl profesor, nu. 
Ba mai mult, a iniţiat un turneu prin satele din jur şi, cu banii 
câştigaţi, ne-a dus la Herculane, unde au încăput şi unguri, şi 
sârbi. De la unguri a participat o excelentă echipă de dansuri 
populare, formată şi condusă de înv. Rozalia Dinieş (Savu, 
actualmente). Au încăput toţi, fi reşte. Inclusiv nea Petrică Mizu, 
care, fascinat de ceea ce făcea nepoata sa, Carmen, la întoarcere 
ne-a pregătit un chef la casa sa cea veche, de lângă Vema. 

Nu după mult timp, în grădina de vară a restaurantului mare, 
la o bere, i-am propus dlui profesor Doran să redactăm un ziar 
în Cenad. Unul mic, dar să fi e ! Mi-a spus că sunt un entuziast 
incurabil şi că ideea este o utopie. Am lăsat-o baltă. Dar nu de 
tot, pentru că, la Comloşu Mare, aceleaşi discuţii le-am purtat 
cu prietenii noştri de acolo, Traian Galetaru şi Iulian Ţihoi. Ei, 
într-o formă care se „permitea” atunci, publicau „Sufl et nou” la 
gazeta de perete a şcolii. Am văzut-o şi eu. Cred că la vremea 
aceea era una dintre cele mai curajoase din ţară. Da. Comloşenii 
aveau şi avantajul că, la ei, „Sufl et nou” apăruse câţiva ani 
înainte de război. Ori la Cenad nu aveam cunoştinţă măcar de 
o încercare. 
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A venit, hai să-i zicem, Revoluţia. 
După ce s-au mai limpezit apele, m-am întâlnit, în toamna 

anului 1992, cu dl profesor Doran şi, fi reşte, i-am amintit de 
înfi inţarea unui ziar. A fost entuziasmat de idee şi tot atunci am 
hotărât ca publicaţiei să-i spunem simplu „CENĂZEANUL”. 
Desigur, a trebuit să ne mai căutăm oameni. Dl profesor i-a adus 
în şedinţele de constituire pe ing. Vasile Târziu, pe prof. Ion 
Strungaru şi pe Gheorghe Anuichi. Eu l-am adus pe Alexandru 
Ambruş, care avea să fi e gazda şi „argintul viu” în demersurile 
noastre. Nici unul dintre noi nu avea experienţă gazetăreas-
că. Aveam, însă, entuziasm. La fel cum am avut atunci când, 
împreună cu Sandu Ciurte, am pus temelia corului bisericii 
ortodoxe. 

Dacă pentru întemeierea unui cor nu era nevoie de bani, 
pentru „Cenăzeanul”, de acum, se impunea găsirea unor spon-
sori. M-am întâlnit cu Bata Isacov la hotelul său din Sânnicolau 
Mare. „Mareşale, vrei să ne ajuţi ?” i-am spus, la care omul mi-a 
răspuns că agreează ideea, dar să-i dau răgaz câteva zile, să se 
mai gândească. N-am mai avut răbdare şi, a doua sau a treia zi, 
l-am contactat pe Viorel Matei, pe atunci afl at la conducerea 
Asociaţiei Agricole Morisena. Omul a fost de acord şi tot atunci 
ne-a propus ca membrii asociaţiei să primească, la apariţie, câte 
un exemplar. Era un mare câştig pentru difuzarea publicaţiei, 
în sensul că aproape 600 de oameni puteau avea acces la ziar, 
nu de altceva, dar tot din veniturile lor se plătea „Cenăzeanul”.

După multe peripeţii, la începutul anului 1993, am scos 
primul număr. A fost un şoc pentru cenăzeni. „Ce, mă, s-au găsit 
şi viniturile să scrie despre cenăzeni?” „De ce nu scrieţi voi?” 
– a fost schimbul de replici.

Au fost apoi mulţi şi mulţi alţi sponsori. „Cenăzeanul” s-a 
chinuit destul, de cum a ieşit. Totuşi, a fost una dintre primele 
publicaţii săteşti din Banat.
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Numărul doi a avut şi el istoria lui. A trebuit să scoatem din 
buzunar câte cincisprezece mii de lei, ca să apară. Ulterior, banii 
au fost recuperaţi. 

Începând cu numărul trei, lucrurile s-au mai aşezat. Conţi-
nutul publicaţiei a devenit mai viguros, ne-am trezit cu mulţi 
colaboratori din Cenad şi de aiurea. Câţiva ani buni am dus-o 
bine sau relativ bine. Vreau să spun că, încet-încet, „Cenăzea-
nul” tindea să devină proprietatea cuiva. La tipar se mergea cu 
articole trunchiate sau se întâmpla să fi e cenzurate în întregime. 
În cazul meu, a fost vorba despre un articol în care se povestea 
viaţa veteranului de război Ioan Herbei. Eu n-am suportat astfel 
şi mi-am părăsit „copilul”, cu regretul imens că nu se mai putea 
continua. 

Ce ar mai fi  de spus?
Numărul 3/2000 a fost sponsorizat de către George Blaj din 

Philadelphia – S.U.A. Ulterior, un an de zile, banii au venit de 
la „Zoppas”, ca apoi să trecem la Consiliul local. La început, au 
contribuit doar o parte din membrii Consiliului, din drepturile lor 
de şedinţe, ca apoi să fi m sponsorizaţi din fondurile Primăriei. 

De atunci, atmosfera în redacţie a fost una normală, fără pre-
siuni sau amestec în treburile noastre. 

Doresc să amintesc că doctorului Alexandru Ambruş, unul 
care a pus cel mai mare sufl et la apariţia publicaţiei, i s-a inter-
zis să scrie. Păcat. Era un om inteligent, cult, blând, dar ce conta 
aceasta pentru unii ? Ce vină a avut omul acesta ?

Ce ar mai fi  de spus ?
Iată, dl profesor Doran e tot mai bătrân. Omul acesta adună 

materialele de la redactori sau colaboratori, le culege pe calcu-
lator, le pune în pagină (fi reşte, după ce, în prealabil, ne consultă) 
şi face naveta Cenad-Timişoara. Numai Dumnezeu ştie cum se 
bate pentru apariţia publicaţiei la timp. Este nevoie de cineva 
care să preia din mers „prerogativele” dlui profesor.  
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În sfârşit sunt bucuros că „băiatul” nostru a împlinit 15 ani, 
o vârstă, să recunoaştem, frumoasă. 

Cu parohul Dan Groza „în formaţie”, ne este şi mai bine. 
Părinte, binecuvântează demersul nostru şi dă-ne speranţa că 
„Cenăzeanul” va mai apărea încă 15 ani.

LA MULŢI ANI, „CENĂZEANUL”!              
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DUŞAN BAISKI

I.C.A.R. 
Staţiunea experimentală Cenad.

Cartea de aur 1911-1960

O carte de aur, respectiv de onoare, este pentru istorici o 
mină de aur în lipsa ori chiar în prezenţa unei alte documentaţii 
privind evoluţia în timp a unei anumite entităţi, în cazul nostru 
a Institutului de Cercetări Agronomice al României – ICAR 
din Cenad. Cartea de aur a ICAR-ului a ajuns la mine absolut 
întâmplător. Pe 6 martie 2007, am primit un scurt mesaj prin 
poşta electronică, având trecut la subiect cuvântul „Cenad”. Fac 
public conţinutul acestuia tocmai fi indcă nu consider că mesajul 
este strict privat, el privind Cenadul în ansamblu : „Bună ziua, 
Mă numesc Valentin Arfi re şi sunt fi ul lui Neculai Arfi re, care a 
fost o vreme directorul staţiunii Cenad. Din acest motiv a ajuns 
la mine Cartea de Aur a Staţiunii, care – sunt încredinţat – 
prezintă interes pentru cei apropiaţi de localitate. În cazul în 
care credeţi că puteţi folosi informaţiile pe care le cuprinde, 
v-aş putea-o oferi. Cu stimă, Valentin Arfi re”. Iată şi răspunsul 
pe care i l-am trimis dlui Valentin Arfi re în aceeaşi zi : „Mesa-
jul dumneavoastră este mai mult decât binevenit. Ştiu că cenă-
zenii pregătesc o monografi e a localităţii şi orice document 
poate servi acestui scop. Când spuneţi «staţiune» eu înţeleg că 
este vorba despre ICAR, fosta staţiune de cercetări agricole. 
Dacă ne puteţi oferi chiar cartea sau o copie a acesteia, aveţi 
mai jos datele mele de identifi care”. O zi mai târziu, primesc 
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următoarele rânduri : „Da, este vorba de vechiul ICAR. Am să 
o caut şi o voi lăsa la redacţie. Am văzut şi situl dumneavoastră 
– felicitări pentru conţinut şi realizare”. De aici am tras con-
cluzia că ceea ce l-a determinat pe dl Valentin Arfi re să mă 
abordeze a fost Proiectul Banaterra, iniţat de mine şi dedicat 
Banatului istoric. După un anumit număr de zile, ne-am întâlnit 
în holul de intrare al redacţiei „Agenda”. A fost o întâlnire scurtă. 
Mi-a predat Cartea de aur cu rugămintea să-i menţionez numele, 
ceea ce fac şi în clipa de faţă şi am făcut-o şi pe site-ul ofi cial al 
comunei Cenad (www.cenad.ro).

Fireşte că, o dată ajuns acasă, am răsfoit Cartea de aur din 
scoarţă în scoarţă, curios de cele scrise de-a lungul timpului de 
către diversele persoane anonime ori personalităţi care au vizitat 
această cândva atât de cunoscută staţiune de cercetări agricole.

Cele 104 file format A4 sunt legate şi numerotate prin 
ştampilare, de legătorul de cărţi, cu numere de la 1 la 200. 
Primele şi ultimele două fi le nu sunt însemnate. Judecând după 
faptul că prima semnătură datează din 1911, iar pe coperta car-
tonată şi învelită în pânză neagră este gravată cu litere majus-
cule aurite denumirea CARTEA DE AUR, putem afi rma cu 
certitudine că respectiva carte a trecut de cel puţin două ori pe 
la legătorul de cărţi, ultima dată după 1918, anul unirii Tran-
silvaniei şi Banatului cu România. Ca atare, putem deja vorbi 
de două părţi temporale distincte ale Cărţii de aur: perioada 
de dinainte de Marea Unire şi perioada de după Marea Unire 
din 1918. Şi sub aspect politic există două perioade şi anume: 
perioada capitalistă, de la înfi inţarea staţiunii şi până la 6 martie 
1945, şi perioada comunistă, între 6 martie 1945 şi data desfi in-
ţării staţiunii, cu siguranţă alta decât data ultimei însemnări 
în carte. Ultima însemnare se afl ă pe pagina 109, datează din 
2 august 1960 şi aparţine unei delegaţii maghiare de la Acade-
mia de Ştiinţe Agricole din Martonvásári. 
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Pentru a rămâne la domeniul de curiozităţi sau, mai corect 
spus, la elementele mai deosebite ale cărţii, trebuie să precizăm 
faptul că, dacă majoritatea fi lelor sunt integre, atragem atenţia 
asupra paginilor 11-12 (ultima însemnare accesibilă este datată 
20 octombrie 1919 şi aparţine membrilor unei delegaţii de la 
Regimentul 1 Artilerie Grea din Craiova) şi, respectiv, 79-80 
(aici, ultima însemnare vizibilă în partea de jos a paginii datea-
ză din 24 noiembrie 1942). La ambele fi le lipseşte, în partea de 
jos, câte o fâşie de aproximativ 4-5 cm. Desigur, nu cunoaştem 
motivele tăieturilor respective, dar, judecând logic, nu puteau fi  
făcute decât de cineva din personalul staţiunii, convins de către 
vreun superior pe linie ierarhică să îndepărteze dovada prezenţei 
în data şi la locul respectiv a uneia sau unor anumite persoane. 
În acelaşi context trebuie remarcat şi faptul că, iniţial, colile de 
hârtie au fost mai mari decât sunt acum, legătorul tăind destul 
de mult din margini, astfel că la o serie de pagini ultimele în-
semnări sau semnături sunt serios afectate. În altă ordine de idei, 
pe pagina 17, peste jumătatea de jos, a fost lipită o jumătate de 
coală, cu un text şi semnături aparţinând câtorva profesori şi 
studenţi de la Academia de Agricultură din Cluj, care au vizitat 
Cenadul pe data de 4 iunie 1924. O altă foaie, ruptă dintr-un 
maculator, este lipită pe pagina 30. Semnăturile aparţin unui 
grup de germani şi datează din 27 iunie 1926. 

În deschiderea paginii 37 apar două ştampile, una dreptun-
ghiulară, fără chenar, şi una rotundă. În prima sunt înscrise 
cuvintele: STAŢIUNEA EXPERIMENTALĂ A BANATU-
LUI. CENAD (BANAT). În cea de-a doua, mărginită de două 
cercuri concentrice, unul gros şi unul, spre interior, subţire, 
apar scrise în două cercuri concentrice următoarele cuvinte: 
pe cercul dinspre exterior – „ROMÂNIA.  Staţiunea Experimen-
tală a Banatului Cenad”; pe cercul dinspre interior scrie: 
„Minist. Agr. Şi Domeniilor”. În centru apare stema României, 



27

cu vulturul şi coroana regală. Sub cele două ştampile apare 
semnătura indescifrabilă a unui profesor doctor din Viena, data 
fi ind 15 mai 1933. 

La pagina 63, cineva din personalul Staţiunii experimentale 
I.C.A.R., aşa cum apare denumirea în deschiderea paginii 58, 
a scris: „Inaugurarea noului local al laboratoarelor – 27 Iunie 
1940”. Cât de însemnat a fost acest eveniment se poate lesne 
deduce din însemnările şi semnăturile de pe pagină: G. Ionescu 
Siseşti – ministrul agriculturii şi domeniilor (care a vizitat pentru 
prima dată staţiunea în 23 iunie 1921, pe când era profesor la 
Şcoala Superioară de Agricultură Bucureşti), Alexandru Marta 
– Rezidentul Regal al Ţinutului Timiş, senatorul P. Petru – 
Preşedintele camerei de agricultură Timiş-Torontal, ing. Silvic 
V. Petrescu – directorul Şcolii de cond. Silvici Casa Verde (am 
redat ortografi a folosită de aceştia). 

Cartea de aur este completată ca orice carte de acest gen: cu 
peniţă şi tuş negru, cu caligrafi a specifi că, cu cerneală verde, 
roşie sau albastră, cu creionul normal sau cu cel chimic. Iar 
mai spre sfârşit cu stiloul. Lipsesc, evident, însemnările scrise 
cu pixul, acesta ajungând în România ceva mai târziu. Dacă 
despre pregătirea, rangul sau profesia semnatarilor nu e cazul să 
vorbim, putem însă pomeni de ţările de provenienţă ale vizita-
torilor staţiunii experimentale cenăzene. Poate cea mai exotică 
delegaţie a fost cea din China Populară, din 29 octombrie 1959, 
de la Academia de Ştiinţe Agricole din oraşul Harabiu, care şi-a 
aşternut pe pagina 107 impresiile în limba şi cu ideogramele 
specifi ce limbii chineze. Iată şi traducerea: „Noi suntem foarte 
bucuroşi că am avut ocazia să vizităm o astfel de staţiune ştiiţi-
fi că de cercetare. Această staţiune experimentală a produs de 
acum multe soiuri de plante. Staţiunea a căpătat o mare extin-
dere prin seminţele (cuvânt indescifrabil). Noi am văzut succese 
mari obţinute de această staţiune experimentală. Noi trebuie 
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să recunoaştem succesele frumoase obţinute de această staţiu-
ne. Dorim întregului colectiv de colaboratori ai staţiunii succese 
mari în cercetarea ştiinţifi că. Noi dorim să facem schimb de ex-
perienţă în cercetările noastre şi să întărim legăturile dintre noi. 
Trăiască prietenia între popoarele noastre.”

Un anume domn Andronescu vine la Cenad în 24 august 1922 
şi, după ce vizitează Societatea „Sămânţa”, aşa cum se numea 
pe-atunci staţiunea de cercetări agricole din Cenad, scrie în 
Cartea de aur: „Venit din America, cu mare plăcere şi mulţu-
mire am vizitat Staţiunea Soc. Sămânţa – care nu lasă nimic de 
dorit din punct de vedere al organizării ştiinţifi ce şi practice. 
Rog cu stăruinţă pe neobositul cercetător al tainelor naturii 
Dl. J. Timar Senior – să publice lucrările sale pentru folosul 
«Ştiinţei Internaţionale»”. Cenadul pare a fi  fost pe-atunci o 
adevărată Mecca agricolă pentru Vechiul Regat. Vin delegaţii 
peste delegaţii din Ploieşti, Ilfov, Roman, Slatina, dar şi din 
Chişinău, de la Uniunea Cooperativelor Izrael. 

Fost deputat pentru Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, 
din 1918, apoi primar al Timişoarei, la Cenad vine pentru prima 
dată, la 20 iulie 1925, inginerul Stan Vidrighin, pe vremea aceea 
stabilit la Bucureşti, unde a fost chemat să dezvolte sistemul de 
apă şi canalizare. Acesta avea să scrie: „Am auzit că e frumos 
în ferma Cenad, am constatat însă, că este mult mai bine şi 
frumos de cum se spunea.”

Pe 17 iunie 1930, staţiunea este (re)vizitată de prof. Nic. 
Săulescu, „în scopul unui studiu prealabil pentru Registrul 
Genealogic şi am constatat cu plăcere că multe din soiurile 
existente în câmp promit a fi  valoroase şi demne de luat în 
considerare”. De acord cu el este însoţitorul său, ing. Virgil S. 
Economu, altul decât colonelul Virgil Economu, cel care a intrat 
pe 3 august 1919 în Timişoara, în fruntea unor unităţi ale Armatei 
Române. Este vorba despre agronomul ing. Virgil S. Economu, 
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şcolit în Austria şi Franţa, fost ministru adjunct al agricul-
turii, cel care a pus bazele primei şcoli de arbitri din România, 
apoi director de ziar sportiv, crainic, antrenor principal al 
Naţionalei de fotbal a României.

În 15 septembrie 1930, o comisie din cadrul „Institutului de 
Cercetări Agronomice vizitează ofi cial Staţiunea de Ameliorare 
a Plantelor de la Cenad, decernând pentru soiurile ei ameliorate 
dreptul de a purta titlul de: «anunţat la înscrierea în Registrul 
genealogic al Institutului de Cercetări Agronomice al Româ-
niei»”. În fruntea acesteia s-a afl at acelaşi prof. N. Săulescu 
pomenit mai sus.

Pe 19 mai 1936, Cenadul este din nou vizitat de G. Ionescu 
Siseşti, de data aceasta fi ind însoţit de Speranţa Ionescu Siseşti 
(n. 1885 - m. 1967, doctor în ştiinţe agricole al Universităţii din 
Jena, membru al Academiei Române).Urmează, în 18 iunie 1936, 
vizita unui grup masiv (judecând după numărul de semnături 
cu aceeaşi peniţă), printre care şi un secretar al ministrului 
agriculturii, care avea să noteze în Cartea de aur: „Şi la această 
instituţie, ca pretutindeni unde domneşte geniul constructiv al 
Prof. G. Ionescu Siseşti, fost Ministru al Agriculturii, rezultatul 
este strălucit: muncă, perseverenţă şi rezultate efi ciente”.

În 5 august 1937, un chirurg (semnătură indescifrabilă) venit 
din Cernăuţi avea să scrie cu vehemenţă: „Mă bucură mult vă-
zând o instituţie a statului condusă de români în acest centru 
care a fost condus numai de minoritari. După cele ce am văzut 
merită cele mai mari distincţii şi recunoştinţa românului pentru
că a răsturnat erezia că românul nu poate să facă un lucru care 
să fi e de laudă”. O zi mai târziu, un bucovinean, cu semnătura 
la fel de indescifrabilă, avea şi el să noteze: „Voi duce cu mine, 
împărtăşind celor din Bucovina toate cele văzute şi cari pe la 
noi nu există”.

Din însemnarea maiorului Mihail S. Dumitrescu, comandant 
de batalion de grăniceri, afl at la 1 octombrie 1937 pentru a doua 
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oară la Cenad, afl ăm că şef al staţiunii experimentale de aici era 
un oltean, respectiv inginerul agronom Emanuel Constantinescu. 
Aici, scria maiorul, „nu mai auzi vorbindu-se limba lu Arpad ca 
sub vechiul director hader care el însuşi era străin de acest neam. 
Astăzi aici la hotar vrednicul oltean a făcut ca toţi cei de aici să 
simtă româneşte şi să-i transforme în adevăraţi grăniceri”.

Importanţa staţiunii este iar dovedită de prezenţa lui Gheorghe 
Ionescu-Siseşti, ministrul Agriculturii şi Domeniilor, afl at la 
Cenad la 30 noiembrie 1937, în compania şefi lor camerelor 
agricole din Timişoara şi Severin şi de Romulus Fres, redactorul-
şef al ziarului „Ştirea” din Timişoara. Cu aproape două săptă-
mâni mai târziu, cernoziomul vestit al Cenadului se va lipi şi 
de încălţările a doi englezi din Londra, George N. Rigglewoodh 
(sau Rigglewoodt) şi, respectiv, Cecil Parsons. Lor le urmează 
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24 de elevi din Soroca, însoţiţi de profesorii lor. La 21 iunie 
1938, vine la Cenad Pavel Petru, preşedintele Camerei agricole 
Timiş-Torontal, însoţit de o delegaţie de 25 de români din Banatul 
Iugoslav şi de 50 de agricultori din Timiş-Torontal.

O delegaţie de ofi ţeri-elevi de la Şcoala Superioară de Război 
– Secţia Intendenţă se va afl a la Cenad, pe 19 iunie 1938, 
duminică, într-o călătorie de studii pentru politică agrară. După 
numai nouă zile, pe 28 iunie 1938, staţiunea primeşte vizita 
unui grup de profesori de agricultură din Moldova, Basarabia şi 
Bucovina, iar în august vine şi un profesor de la Universitatea 
din Berlin. 

Din însemnarea inginerului inspector general Ioan I. Apos-
tolescu, din data de 23 mai 1942, care nota în deschidere: „Am 
venit la staţiunea agricolă Cenad ca la Mecca agriculturii 
româneşti”, deducem că la conducerea staţiunii era un alt şef, 
respectiv inginerul Emil Negruţiu. Afl at în refugiu la Timişoara, 
la 1 august 1942 vizitează Cenadul profesorul Alexandru Borza, 
de la Universitatea din Cluj. Că anul 1942 a fost unul vitreg 
pentru agricultură afl ăm din însemnările unui grup de învăţă-
tori, cursişti de la Facultatea de Agronomie Cluj(-Timişoara).

Pe 2 iunie 1943, dr. Alexandru Borza, profesor de botanică 
la Universitatea din Cluj-Timişoara, scria: „De data aceasta 
semnez, adânc scandalizat, această condică, întrucât nu am 
putut afl a pe întregul teritoriul staţiunei sfi ntele noastre buru-
ieni, nelipsite din semănăturile din altă parte”.

În prezenţa lui G. Ionescu-Siseşti, la Cenad se va ţine, pe 19 
şi 20 iunie 1943, conferinţa şefi lor Staţiunilor experimentale 
agricole, viticole şi horticole ale Institutului de Cercetări Agro-
nomice al României. 

Un alt şef la staţiune va fi  ing. Cojocaru, amintit într-o 
însemnare din 16/17 iunie 1946. Despre marea secetă din pri-
măvara lui 1947 aminteşte o însemnare din 12 iunie acelaşi an. 
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Iar cea din 19 iulie 1947 spune că aici se lucra la selecţionarea 
vacilor Siementhal, a porcilor York şi a iepurilor de casă.

La 28 mai 1956, staţiunea este vizitată de o delegaţie de ingi-
neri agronomi din R.P. Bulgaria. Apoi, în 1959, de doi ingineri 
cehoslovaci şi, pe 20 octombrie acelaşi an, de o delegaţie din 
R.P. China. Pe 10 mai 1960, trece pe aici un ultim german, 
din R.D.G. Ungurii de la Academia de Ştiinţe Agricole din 
Martonvásári vor încheia şirul de însemnări pe 2 august 1960. 
Pe restul de aproape 100 de pagini nu va mai semna nimeni. 
Staţiunea fanion a cercetărilor agricole româneşti a rămas doar 
o amintire şi-atât.
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DUŞAN BAISKI

Anul 1944, unul foarte greu pentru 
Poliţia de Frontieră din vestul României

Anul 1944 a fost unul greu pentru agentul de poliţie Nicolae 
Cuibus, din cadrul Detaşamentului de Poliţie de Frontieră Cenad. 
Dovadă sunt rapoartele sale întocmite către Chestura Poliţiei 
Municipiului Timişoara, afl ate în momentul de faţă în custodia 
Arhivelor Statului Timiş, dar şi ordinele venite de la superiori.  

La începutul lunii aprilie 1944, Ungaria făcea concentrări în 
masă, la oaste fi ind solicitaţi oameni şi până la vârsta de 52 de 
ani. Populaţia civilă nu mai putea călători cu trenurile, acestea 
servind exclusiv pentru transporturile militare. Pe 3 aprilie, în 
comuna Apátfalva din Ungaria, autorităţile au rechiziţionat lo-
cuinţe pentru încartiruirea soldaţilor germani. „Soldaţii germani 
sosiţi în comunele din apropierea frontierei au început să ridice 
aparatele de radio, dela toţi evreii – raporta N. Cuibus. Azi pe la 
orele 10,30, au trecut deasupra comunei noastre spre Ungaria 
circa 180-200 avioane, la înălţimea de circa 5 000 metri, după 
trecerea lor Postul de Jandarmi din localitate a fost informat 
că pe izlazul comunal s-ar afl a două bombe aruncate de către 
aceste avioane. Ducându se la faţa locului, au găsit două re-
zervoare de benzină goale, format bombă/balon, în lungime de 
circa 2 metri, capacitatea circa 50 litri. Pe aceste rezervoare 
sunt diferite indicaţiuni pentru folosirea lor, având inscripţio-
nate pe ele «Ohio», diferite numere, din care se poate constata 
că avioanele sunt de provenienţă americană.  
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La circa 30 m după trecerea acestor avioane pe teritoriul 
unguresc s-au auzit mai multe bubuituri, din cari se deduce că 
ar fi  fost bombardate localităţi din Ungaria.”

Pe 10 aprilie 1944, N. Cuibus scria: „Din informaţiile primite 
din sursă sigură, referitor la evenimentele din Ungaria, raportăm 
următoarele: bombardarea Budapestei de către avioane anglo-
americane. Printre altele, şi Spitalul Szent Laszlo, unde au fost 
omorâţi 130 de copii bolnavi.  

Evreilor din Ungaria li s-a ordonat că trebuie să poarte pe 
haine în mod vizibil steaua lui David. Toţi militarii, poliţiştii 
şi funcţionarii de origine evrei nu au voie să poarte uniforma 
ungară.  

Cu ocazia înmormântării unui muncitor de la fabrica de 
armament «Kapel», membri ai fostului partid social democrat 
din Budapesta, în prezent dizolvat, au condus mortul la cimitir 
cu steagul roşu cu secera şi ciocanul, aceşti membri au fost 
înaintaţi justiţiei militare. 

În Debrecen, în faţa Hotelului «Bika», un muncitor ungur 
a adunat în jurul său mai mulţi cetăţeni, în faţa cărora s-a 
exprimat că nu mai vrea să lucreze pentru germani şi mai puţin 
pentru unguri, ci de aci înainte va lucra numai pentru Anglo-
Americani şi pentru Rusia Sovietică”. 

Potrivit notei sale informative nr. 51/8 mai 1944, N. Cuibus 
era destul de necăjit datorită situaţiei din localitate. „În comuna 
Cenadul Mare şi Cenadul Vechiu – scria el –, sunt 1 300 de 
refugiaţi din diferite părţi ale ţării, ca: Moldova, Basarabia, 
Bucovina şi parte din Muntenia. Există două cantine, una în 
Cenadul Mare şi alta în Cenadul Vechiu, amândouă întreţinute 
de către ambele primării. La aceste două cantine se serveşte de 
3 ori pe zi masa în mod gratuit, dimineaţa se serveşte o cană 
cu lapte cu o bucată de pâine, la amiază şi seara câte un fel de 
mâncare şi pâine.  
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La ambele cantine se serveşte masa de trei ori pe zi la circa 
câte trei sute patru sute de oameni, femei, copii şi bărbaţi de 
diferite vârste. 

O parte dintre refugiaţi ca funcţionari, pensionari, nu iau 
masa la cantină, ci mănâncă acasă sau la restaurante, în schimb 
se duc şi îşi ridică porţia de pâine pentru ei şi familiile lor, de fapt 
atât funcţionarii, cât şi pensionarii nu ar trebui să benefi cieze 
de pâine şi mâncare dela cantină, întrucât aceştia la refugiu 
au primit salariul, respectiv pensia pe timp de 3 luni. 

Între refugiaţi, majoritatea dintre ei foşti servitori, muncitori 
de fabrici şi plugari. Li se oferă de către gospodarii din locali-
tate câte 300-500 lei pe zi pentru a munci la muncile agricole, 
însă majoritatea dintre ei refuză de a se angaja la lucru, spunând 
că Statul este obligat ca să-i întreţină odată ce i-a evacuat”. 

Nemulţumit era N. Cuibus şi din cauza comportamentului 
femeilor refugiate: „Majoritatea femeilor, mai ales cele tinere, 
se ocupă cu prostituţia clandestină, corupând pe minori şi tine-
retul băştinaş, pe care îi infectează cu diferite boli venerice. Toate 
cârciumile sunt pline de femei refugiate, care beau şi chefuiesc, 
altele pe banii lor, iar altele prin amăgirea tineretului localnic, 
pe care după ce i-a ameţit cu alcool îi despoaie de bani şi îi şi 
molipsesc cu diferite boli venerice. Ar fi  de dorit ca toate femeile 
refugiate, de la vârsta de 14 ani în sus, să fi e supuse unei vizite 
medicale de către Autorităţi prin medici de Circumscripţie, în 
urma unei vizite s-ar constata că circa 60-70% din aceste femei 
sunt bolnave de diferite boli venerice, cari ca urmare ar trebui 
izolate în spitale pentru a nu distruge sănătatea tineretului. 

S-a întâmplat în sectorul nostru pe stradă şi în curţile 
cantinelor, în timpul zilei şi seara în timpul când erau la masă, 
pe coridoare şi closeturi să aibă contacturi sexuale fără nici o 
jenă, ca câinii”. 

Pe 14 mai, Chestura Timişoara trimitea confi denţial şi per-
sonal, sub semnătura chestorului Mihai Marin şi a lui Gheorghe 
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Nistor, şeful Biroului Poliţiei de Siguranţă, către şeful Detaşa-
mentului de Poliţie de Frontieră Cenad, o misivă în care, printre 
altele, se scria: „…activitatea informativă este aproape inexis-
tentă” şi asta „având în vedere situaţia internaţională, precum 
şi repercusiunile pe care le pot aduce evenimentele internaţio-
nale“. În acest context, şefi i Poliţiei mai scriau: „Vă rugăm 
a proceda de îndată la organizarea unei reţele de informaţii, 
pentru a se cunoaşte din timp orice iniţiativă a minoritarilor 
din raza Dvs. precum şi a membrilor diferitelor partide politice 
desfi inţate sau organizaţiilor subversive, pentru a se putea aviza 
asupra măsurilor ce urmează a se lua şi a se raporta autorităţi-
lor noastre superioare situaţia din sectorul nostru. Informaţiile 
cu caracter urgent vor fi  raportate pe cea mai scurtă cale”. 

Pe 27 mai, N. Cuibus le raporta superiorilor că, potrivit in-
formaţiilor unui cetăţean român de etnie maghiară, întors de la 
muncile agricole din Ungaria, „…toţi evreii din Ungaria, din 
comunele rurale, până la vârsta de 55 ani, au fost ridicaţi şi 
internaţi în lagăre de concentrare/ghetouri/, spunând că la 
Oradia Mare este un mare ghetou, unde au fost duşi majorita-
tea din evrei din comunele din regiunea frontierei noastre… 
La oraşe, toate prăvăliile foste în proprietatea evreilor au 
fost închise, iar după câtva timp majoritatea au fost deschise 
sub fi rme ungureşti/arieni/. Odată cu închiderea magazinelor 
evreieşti, populaţia majoritară a constatat că 70% din comer-
ţul Ungariei era în mâna evreilor”. 

Situaţia se precipită tot mai mult. Chestura cere pe 28 mai 
efectuarea de razii în trenuri. Două săptămâni mai târziu, N. Cuibus 
raportează în scris că în perioada 1-15 iunie nu s-a reţinut sau 
arestat nicio persoană suspectă.  

Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara nu este însă 
mulţumit de calitatea informaţiilor culese de la diverşi informa-
tori şi cere verifi carea riguroasă a acestora, dar şi a garanţiei 
morale a informatorilor.  
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Populaţia de origine etnică germană din Cenad nu a văzut 
cu ochi buni prezenţa refugiaţilor în localitate. Astfel, într-o notă 
informativă din 27 mai 1944, N. Cuibus avea să scrie: „…s-a 
răspândit zvonul printre ei (germanii, n.n.) că toată populaţia 
germană din Banat va fi  dusă în Germania şi în locul lor vor 
rămâne cei ce s-au refugiat din diverse părţi ale ţării”. Zvonul 
a indus printre cenăzenii şvabi ura faţă de noii-veniţi, astfel 
că au început să le provoace acestora tot felul de neplăceri. O 
parte dintre proprietari le spuneau refugiaţilor, cităm „De ce nu 
aţi rămas sub ruşi şi ce căutaţi aici?”. Unele neînţelegeri erau 
rezolvate de către primărie, altele de către jandarmi. „Majorita-
tea proprietarilor germani, atunci când autorităţile i-au plasat 
pe refugiaţi, au scos mobilierul din camerele rechiziţionate, 
spunându-le la refugiaţi că dacă le trebuia mobilă de ce nu 
şi-au adus, lăsându-i în camere chiar şi fără paturi”, mai scria 
Cuibus. Pe de altă parte, propaganda lui Hitler nu amuţise nici 
ea, mai cu seamă că armata germană se găsea într-o poziţie deloc 
roză. N. Cuibus va raporta Chesturii Poliţiei din Timişoara că 
nouă tineri germani din Cenad au părăsit localitatea clandestin 
şi au plecat să se înroleze în armata germană. Nici nu e de mi-
rare, fi indcă unii învăţători germani din România, „…dorind 
a creşte copiii în spirit naţional-socialist le spun acestora că 
nu există Dumnezeu, ci numai prin Hitler, poporul german va 
avea un viitor mai bun”, raporta N. Cuibus pe 23 iunie 1944. 
Această situaţie din şcoli, unde religia era omisă dintre materiile 
de predare, nu convenea însă nici bătrânilor şvabi. 

Problema evreiască se accentuează. Pe 25 iunie, N. Cuibus 
le raportează superiorilor: „…în Ungaria, toţi Evreii, adunaţi 
din plasa Macău, şi care au fost strânşi într-un ghetou în 
oraşul Macău, în săptămâna trecută, au fost îmbarcaţi în 42 de 
vagoane, câte 80 de persoane într-un vagon, iar vagoanele au 
fost plumbuite şi expediate direcţia Germania, bărbaţi, femei 
şi copii. 



39



40

Se spune că şi evreii din oraşul Seghedin vor fi  îmbarcaţi în 
curând şi expediaţi în Germania. 

Cu ocazia îmbarcării evreilor din Macău, s-a produs un 
scandal între evreii săraci şi cei bogaţi, cei săraci învinovăţind 
pe cei bogaţi că numai ei sunt de vină că astăzi sunt perse-
cutaţi şi expediaţi în Germania, întrucât făceau propagandă 
Anglo-Americană şi la ei s-au descoperit de către autorităţi 
instalaţiuni de radio transmisie, în urma scandalului şi bătăi-
lor au rămas cca 40 de morţi dintre evreii bogaţi”. 

Pe 3 iulie, Seghedinul este bombardat de aliaţi. Tot atunci, din 
avioane s-au aruncat fl uturaşi cu texte în limba maghiară, având 
următorul conţinut: „Agricultori mari şi mici, anul acesta nu 
veţi treiera, iar în anul 1945 veţi muri de foame”. Primpretorul 
plasei Macău i-a sfătuit pe ţărani că, atunci când treieră, să 
fi e atenţi deoarece aviaţia inamică a lansat bombe incendiare 
în lanurile de grâu. De asemenea, a aruncat un praf cenuşiu, 
„…care praf intrând în fântâni şi pe iarbă otrăveşte vitele şi 
populaţia care întrebuinţează apă de băut”. Informatorii, sosiţi 
din Ungaria susţin că etnicii germani din Ungaria sunt duşi în 
Germania spre a fi  înrolaţi în armata germană şi spre a fi  duşi pe 
front. De asemenea, statul maghiar continuă rechiziţiile, ceea ce 
irită populaţia: „Masa de jos a populaţiei maghiare se exprimă 
că mai bine ar fi  fost dacă ar fi  ocupaţi de ruşi”. 

La Cenad, N. Cuibus este în continuare foarte nemulţu-
mit. Atitudinea incorectă a refugiaţilor se refl ectă şi în nota 
sa informativă nr. 248 din 22 iulie 1944. Bărbaţii din Cenad 
fi ind mobilizaţi sau concentraţi, se resimte negativ lipsa forţei 
de muncă. Recolta de grâu este foarte bună, însă ţăranii nu au 
reuşit să-şi vândă nici măcar grânele din vara lui 1943 şi ar vinde 
şi sub preţul maximal, dat fi ind faptul că trebuie să-şi achite 
impozitele, iar o altă sursă de bani nu există. Scrie N. Cuibus: 
„S-a oferit unor refugiaţi pe zi hrană şi 50 kg de grâu pentru a 
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merge la cositul grâului, cu toate acestea au refuzat”. Culmea, 
însă, prin localitate se zvonea că Primăria a dat dispoziţie ca 
la treierat „…să se ia pentru refugiaţi 4 kg de la 100 kg de la 
fi ecare proprietar”. 

Agentul de poliţie N. Cuibus nu se mulţumeşte însă doar 
cu munca de birou, ci se duce şi printre refugiaţi, la cantină, să 
vadă la concret starea de spirit. „… fără să fi u recunoscut de ei, 
am asistat când vociferau unii dintre ei că Primăria îşi bate joc 
de ei, că nu sunt mulţumiţi cu mâncarea, pâinea ce li se dă este 
puţină, erau un fel de revoluţionari, exprimându-se unii dintre 
ei că mai bine i-ar duce înapoi de unde au venit că ruşii nu s-ar 
purta aşa de rău cu ei şi s-ar bucura de o ospitalitate mai bună 
ca aici”. În cele din urmă, va intra în vorbă cu un student, însăr-
cinat cu conducerea cantinei, căruia îi va spune despre scopul 
vizitei sale. La care acesta îi va explica faptul că „…din neferi-
cire, sunt între refugiaţi foarte mulţi derbedei, care şi la locul 
lor de obârşie erau oameni fără căpătâi, vagabonzi şi per-
soane cărora nu le place şi nu le-a plăcut munca şi astăzi 
fac propagandă contra Statului”. Mai scria Cuibus în raport: 
„…am pus întrebarea la 2 persoane de ce nu caută să meargă 
la munca câmpului, întrucât aceste două comune sunt bogate 
şi majoritatea bărbaţilor sunt plecaţi la datoria pentru patrie 
şi este mare nevoie de braţe de lucru, totodată sunt bine plătiţi 
cu câte 300-500 de lei pe zi şi mâncare, una dintre femei mi-a 
răspuns că ea nu pentru asta s-a refugiat ca să fi e servitoare 
la nemţi, unguri şi sârbi, spunând că statul este obligat ca să-i 
întreţină”. Evident că acest aspect nu era generalizat, fi indcă 
agentul de poliţie avea să scrie ceva mai jos: „O parte dintre 
refugiaţi sunt oameni cumsecade, muncitori, după venirea lor în 
acest sector, au căutat ca să se plaseze la lucru, la diferiţi gos-
podari, iar restul, pleava care nu vrea să muncească, umblând 
vagabonzi, făcând propagandă contra Statului. Presupunem că 
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toţi refugiaţii de ambele sexe, care ar putea să-şi câştige existenţa 
prin munca lor cinstită, fără ca să fi e o povară în sarcina statului 
şi a Primăriilor, să fi e adunaţi şi internaţi în lagărele de muncă, 
pentru a se împiedica propaganda comunistă contra Statului, 
precum şi întinderea bolilor venerice între tineret”.  

Data de 23 august 1944 va întrerupe şirul notelor informa-
tive ale lui N. Cuibus. Dosarele nu mai conţin decât o mulţime 
de ordine scrise primite de la superiori. Chestura solicită efec-
tuarea de razii intense „…pentru a descoperi soldaţi germani 
rămaşi pe teritoriu şi ascunşi de către populaţia minoritară” 
(30 septembrie 1944). Pe 19 octombrie 1944, Chestura Timi-
şoara cere imperios „…cercetări serioase şi fără nici un mena-
jament pentru descoperirea tuturor elementelor care s-au dedat 
la devastări sau acte de teroare împotriva populaţiei româneşti, 
pe timpul scurtei ocupaţii inamice”. Pe 10 decembrie 1944, se 
cere scoaterea din vitrinele prăvăliilor a cartoanelor cu inscripţia 
„Nici o brazdă românească nu se uită”, fi indcă, scria Chestura, 
„…cum această maximă priveşte şi Bucovina şi Basarabia, 
poate da loc la comentarii nedorite”. Totodată, trebuiau scoase 
din vânzare şi toate hărţile în care România cuprindea între 
hotarele sale Basarabia şi Bucovina de Nord. Comandamentul 
Sovietic de la Timişoara îşi luase în serios misiunea.
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FRANCISC FODOR

Gospodărirea apelor.
Trecut, prezent şi viitor

Schimbările climei ne obligă să ne gândim la stilul nostru 
de viaţă, la relaţia noastră cu natura care ne înconjoară şi cu 
care trebuie să convieţuim. Nu putem continua exploatarea fără 
control a naturii, rezervele se termină.

Descoperirea neoliticului a fost că omul se foloseşte de na-
tură ca de o proprietate personală. În acest fel însă, răstoarnă 
echilibrul naturii şi omul este obligat să facă o organizare aparte, 
împotriva naturii. Această organizare se numeşte civilizaţie. 
Irigarea a rezolvat doar temporar (cca 3 milenii) problemele, 
între Tigru şi Eufrat. Chiar a apărut o problemă nouă, pericolul 
sistemelor bazate pe canalizare : salinizarea.

Deoarece unul dintre conceptele fundamentale ale existen-
ţei civilizaţiei este convingerea opoziţiei „Omului civilizat” cu 
„Natura” şi ca urmare principiul dezvoltării continue, că „nu 
s-ar fi  putut întâmpla altfel”, înseamnă că rezolvarea o putem 
găsi doar în realitatea care ne înconjoară. Acum, în mileniul III, 
am ajuns la acel nivel de dezvoltare, încât putem conştientiza 
şi rezolva criza. Să arătăm că putem colabora cu natura, că nu 
este inevitabilă distrugerea naturii şi nici măcar nu este carac-
teristică fi inţei umane, că a trăit odată şi un om care a colaborat 
cu natura.

Schimbarea climei este tot mai evidentă. Apar inundaţii 
devastatoare, călduri toride, vijelii puternice şi o secetă tot 
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mai pronunţată vara. Cauza principală este încălzirea globală, 
pricinuită de emanaţia tot mai puternică a bioxidului de carbon, 
de distrugerea pădurilor şi a fi toplanctonului oceanic.

Împotriva inundaţiilor ne apărăm cu diguri tot mai mari, 
lucru sortit eşecului. Râurile aduc aluviuni, pe care le depozi-
tează în albie. Albia, astfel, se ridică permanent şi noi trebuie să 
ridicăm mereu digurile. Nu le putem ridica însă până la infi nit. 
Pe de altă parte, inundaţiile apar, de obicei, când peste tot este 
un exces de precipitaţii. În albiile îndreptate, între digurile ridi-
cate, apa părăseşte repede zona de câmpie, având un debit foarte 
mic vara, pe timp de secetă. Agricultura modernă distruge o 
mare parte a vegetaţiei autohtone. Schimbarea climei are acelaşi 
efect. Cu vegetaţia dispare şi o parte a faunei. Există vreo cale 
de ieşire din această criză ?!

Până prin secolul al XIV-lea, era un sistem hidrologic 
foarte stabil în Depresiunea Carpatică. Decăderea a urmat cu o 
diferenţă de aproape un secol schimbările sociale, care au avut 
loc când s-a destrămat defi nitiv societatea bazată pe îndatoriri. 
A urmat reducerea treptată a suprafeţelor împădurite, a tipologiei 
cursurilor de apă, apoi, din secolul al XV-lea, ocuparea zonei 
inundabile adânci de apă şi secarea podişurilor de loess.

Arheologii nu au ajuns la consens cu privire la şanţurile din 
sudul Câmpiei Panonice: că erau fortifi caţii, ziduri de apărare, 
căi de acces. Da, după mine, erau pentru toate acestea şi în plus 
erau parte integrantă a sistemului hidrografi c. Care era şi în ce 
consta acest sistem ?

În esenţă, era un sistem de buna gospodărire a precipitaţii-
lor şi a apelor şi o apărare ingenioasă împotriva inundaţiilor. 
Exemplul este luat din natură. În pădurea de brazi, covorul de 
muşchi poate reţine precipitaţii de până la 80-100 l/m² . Apa este 
parţial consumată, o altă parte se scurge încet în subsol, unde 
îmbogăţeşte bazinul hidrologic subteran, apără astfel pădurea 
de eroziune, râurile, văile de inundaţii devastatoare.
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În fi ecare primăvară, debitele apelor cresc datorită precipi-
taţiilor şi topirii zăpezilor din munţi. În sistemul amintit, aceste 
ape nu au fost dirijate, între diguri puternice, să părăsească 
cât mai urgent câmpia. Au fost depozitate într-un şir de lacuri 
aşezate ca mărgelele pe lângă râuri. Aceste lacuri se umpleau 
prin deschideri, nişe, când apa atingea un nivel de 4-5 m peste 
nivelul minim al apelor. Umplerea lacurilor se făcea de jos în 
sus, neavând loc nici eroziune, nici viaţa animalelor nu era în 
primejdie. În aceste lacuri se înmulţeau peştii, de aici se puteau 
iriga terenurile din jur, aici creşteau plante care serveau ca 
materie primă pentru meşteşugurile populare. În loc să strângă 
şi să dirijeze apele, li se oferea un teren de desfăşurare. Astfel, 
micşorau nivelul apelor la inundaţii. 

Erau trei categorii de terenuri: terenuri care nu ajungeau 
sub apă niciodată, terenuri care erau ocupate doar temporar, 
pe perioade scurte, în timpul inundaţiilor şi terenul lacurilor de 
refugiu, ocupat de apă din primăvară până în toamnă. Când venea 
toamna şi nivelul râurilor era scăzut, se săpau şi se deschideau 
aceste nişe. Peştii mari se adunau, prezentând un venit impor-
tant pentru localnici. Cu restul s-au populat din nou râurile. 
Mâlul depus fertiliza terenul.

Pe terenurile din prima categorie erau aşezate localităţile, 
iar restul pământului a fost folosit ca arabil. Tot pe aici duceau 
drumurile de acces dintre localităţi. Terenurile ocupate tempo-
rar de apă erau folosite parţial ca arabil sau păşune. Restul era 
ocupat de pădure. 

Omul care a colaborat cu natura a creat ecosisteme, adică 
biotopuri, care fără el nu s-ar fi  putut forma şi menţine. Activi-
tatea omului nu s-a limitat doar la mediul de viaţă propriu, legat 
de necesităţile proprii, ci la întregul curs de apă, creând pentru 
fi ecare vieţuitor condiţii de viaţă stabile şi mai prielnice decât 
cele naturale. Pentru acest lucru este insufi cientă gospodărirea 
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naturală a satelor, este necesară cooperarea comunităţilor for-
mate în aceste sate. Cadrul cooperării este asigurat de trib. Tribul 
este unitatea cea mai mică, pentru o unitate teritorială bine 
defi nită, care, prin activitatea lui, acordă o fi zionomie aparte.

În perioada actuală se schimbă clima. Precipitaţiile sunt in-
sufi ciente şi nu cad în timpul vegetaţiei plantelor. În 2006, când 
a fost inundaţia, în spatele digurilor era secetă. Într-o altă peri-
oadă aveam probleme cu ridicarea nivelului freatic. Digurile ne 
apără, dar nu permit apelor freatice să se scurgă. 

La sistemul vechi nu putem reveni. Nu permit drumurile, 
aşezările omeneşti. Anumite elemente ale sistemului am putea 
însă folosi. Sunt terenuri joase, care au nivelul freatic ridicat 
şi nu sunt bune pentru arabil. Ele, în timpul inundaţiilor, se pot 
umple. Apa depozitată se poate folosi vara, pe timp de secetă, 
pentru irigare. Se pot amenaja lacuri de agrement şi rezervaţii 
naturale. În aceste locuri se vor forma biotopi care vor reţine o 
mare cantitate de apă, schimbând clima locală. Se va dezvolta 
turismul local, asigurând un venit sufi cient ca să acopere 
pierderile rezultate din lipsa producţiei agricole pe terenurile 
respective .

În completare, la nivelul tehnicii actuale, s-ar putea curăţa 
periodic albiile de depuneri, ca să nu fi e necesară ridicarea 
continuă a digurilor.
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Alexandru Jurcan
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Durerea ca un lacăt

Durerea ca un lacăt de granit
oriunde peste rănile mele
o dimineaţă cu vocaţia suferinţei
sufl et ţăndări
cearcănele satisfăcute ale altora
nu am loc în fericirea comună
mă târăsc spre muntele cenuşiu
port cu mine fâşiile atâtor nopţi
în care prietenii m-au lovit
adun bucăţi din propriul trup
înaintez într-o beznă numai a mea
mai cinstită decât luminile artifi ciale ale altora
un întuneric carnal, ca miezul unui fruct
din care se prelinge o miere albastră
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Aripi de cânepă

Păsările închise în gară
au aripi de cânepă
trenuri anulate
valize imense ca aisberguri
mucegăite
în inima oceanului putred
ceasuri amorţite
stâlcite în bătăi
ţărâna stoarce ultima speranţă
– subsolul !
ca într-un fi lm rusesc 
eşti acolo cu zăpezi în sufl et
stai că te scot imediat
spre linia de plutire –
căldură, zbor, ceai fi erbinte,
apoi trezirea :
nimeni pe peronul însângerat de vreme
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Câmpuri descleiate

Mă duc pe jos pre Marele Oraş
chiar dacă maşini sofi sticate
în acelaşi sens gonesc
cu traista pe umăr
precum bunicul cândva
caut vestitele târguri
prin câmpuri descleiate
unde mierea curge în voie
ce caut nu ştiu
şi zic :
– să fi e oraşul violenţilor
apoi oraşul nostalgiilor
oraşul blondelor oculte
oraşul mâncătorilor de iluzii
– totul fără echivoc
ca să piară vraja cântării
să dăm click pe dorinţa clară
până devenim muzee de ceară
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Tablou cu lună

Eu nu mai locuiesc aici
bateţi la uşă degeaba
o lună şchioapă vă cântă în strună
câinele rebegit veghează balta sticloasă
tablou glacial de sărbători 
afi şat într-o cameră sordidă
am îngheţat de mult aşteptându-vă
am fumat mii de ţigări –
prieteni ai mei, rătăciţi în niciunde
poate în miez de noapte
un vârcolac sprinter
va cânta melodia din urmă
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Fericiţi cei ce văd trotuare nespălate

Într-o noapte târzie mi-a dat telefon o prietenă disperată. 
Că i s-a întâmplat o nenorocire şi că doar eu o pot consola. 
Ce ireparabil, deci ? Cum ? Am înţeles : nu i se asorta covorul 
cu mobila. Cretinul de soţ n-a fost atent când a cumpărat. 
Degeaba i-am vorbit despre inundaţii, despre oamenii rămaşi 
în copaci, care… nu se mai asortau cu nimic.

Mama, săraca, făcea curăţenie în fi ecare zi, însă tata nu era 
maniac, nu punea obiectele la loc. Care avea dreptate ?

Văzând fi lmul lui Jens Lien – Omul-problemă, am deve-
nit fericit de-a dreptul, după ce m-am înfi orat ca un arici, gata 
să nu mai suport ceea ce se petrecea acolo, în oraşul perfect, 
cu o curăţenie fără cusur. Groaznică e perfecţiunea ! Deodată 
m-am bucurat că sunt balcanic, că văd pe geam viţa-de-vie, 
că pot mânca prăjituri cu gust de la sora mea, că pot admira 
mizeria din gări, sticlele de plastic din păduri, scuipatul arun-
cat pe banchetele din trenuri. 

Fericiţi cei ce văd trotuare nespălate !
Domnule Jens Lien, m-ai convins. Filmul dumitale, lăsând 

la o parte atâtea premii importante atârnate la gâtul lui… 
e perfect. Un fi lm cu Trond Fausa Aurvaag (Andreas) şi 
Petronella Barker (Anne). O lună rece, robotizată, supra-
realistă, cu zâmbete artifi ciale, cu prăjituri otova, fără gust. 
Birouri luxuriante, străzi de pe care poţi linge zahăr (dar cine 
să arunce ?). O hipercivilizaţie care mi-a amintit, în treacăt, 
de fi lmul Brazil al lui Terry Gilliam (vezi şi Regele pescar, 
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Armata celor 12 maimuţe etc.) O civilizaţie sofi sticată, o 
goană spre perfecţiune ce sună a moarte, un oniric terifi ant. 
Însă curg în neştire hârtii în fi lmul Brazil, deoarece birocra-
ţia rezistă şi există ca un virus triumfător.

Să răsfoim Kafka. De ce ? Pentru că Jens Lien îl citează, cu 
voie sau fără voie. Îi vedem pe cei doi agenţi. Simţim ab-
surdul, atemporalul, ne amintim chiar de Gregor Samsa din 
Metamorfoza, care într-o bună dimineaţă, după o noapte 
de vise urâte, se pomeni metamorfozat într-o gânganie în-
spăimântătoare. A propos: Gide zicea că domnul Kafka ne 
prezintă în aşa fel un univers fantastic, încât acesta devine 
real sub ochii noştri.

Dar de unde vine Andreas ? Dintr-un autobuz bizar ; apoi 
urcă într-o maşină şi ajunge în oraşul ideal. Imediat are un 
apartament, un birou. Totul. Acolo e alienarea, robotizarea, 
absurdul, mesele fastidioase cu discuţii prefabricate. O exis-
tenţă de Sisif ridicat la rang de… învingător. O deschidere 
imperfectă în Procesul lui Kafka. Ieşind de la slujbă, Andreas 
vede un sinucigaş. Un corp străpuns de barele de metal ale 
unei porţi. Nici o grijă, nimeni nu se agită, iar trotuarul e 
bine spălat. Vor dispărea şi intestinele acelea oribile, risipite 
ca lanţuri vii, roşii. Degetul tăiat al lui Andreas va regenera. 
Aha, am înţeles : nici o şansă de evadare. Nici măcar nu poţi 
muri. Degeaba am răsfoit cartea cu sinucigaşi a lui Jean-Marie 
Rouart (Cei care au ales noaptea, Editura de Vest, 1992). 
Refuzul compromisurilor rămâne acelaşi, elanul dezamăgit e 
crunt, secretul celor ce vor să moară e la fel de nepătruns, însă…
ce folos, dacă nu-ţi reuşeşte sinuciderea ? În jurul tău, auzi 
slogane putrede : „Nouă ne place aici ! Majoritatea oamenilor 
sunt fericiţi, Andreas !” Atunci el, Andreas, o cunoaşte pe 
Anne, care se ocupă de amenajări interioare. Preocupată de 
bucătărie, de coraliul care nu e azuriu, chiar dacă se vede clar 
în ce măsură „coraliul unei fi rme devine exact azuriul alteia” 
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(prietenei mele cu covorul neasortat îi recomand această 
secvenţă). Şi se aruncă Andreas sub câteva trenuri şi apare cu 
carnea de pe trup tocată şi însângerată, însă Anne nu strigă, ci 
îl anunţă cu tonul cel mai glacial că duminică la ora…  „avem 
musafi ri”.

Dezumanizare între mobile din trestie indiană.
Străzi pustii care doar uneori amintesc de Fragii sălbatici. 

Prăjituri uscate, care n-au nimic de-a face cu madlenele lui 
Proust. Şi, deodată, marea găselniţă a fi lmului. Subsolul ! 
Gaura, ca un vagin. De parcă ar anunţa o naştere, cum se 
exprimă cinefi lul Mihnea Columbeanu. Se aude o muzică… 
pământeană, sublimă, ireală. Unde duce tunelul ? Andreas şi 
Hugo sapă. Măcar va atinge o prăjitură adevărată, într-o lume 
ascunsă, revolută (sau poate că nu). Însă agenţii apar, acoperă, 
rezidesc. Şi Andreas va fi  târât în locul deşertic de unde a 
început totul. Un autobuz din care coboară o doamnă (aşa era 
şi la Buzzati în Deşertul Tătarilor). 

Unul încheie experienţa, altul o începe. Mai apoi recitesc din 
Fundaţia lui Antonio Buero Vallejo (Teatru, Editura Univers, 
1984, traducerea de Ileana Georgescu), când Tomas strigă: „S-a 
suit pe balustradă şi s-a aruncat ! Şi vinovaţi sunteţi dumnea-
voastră. Va trebui să răspundeţi de nenorocirea asta !”. Omul 
e vinovat de goana către tehnicizarea excesivă. Filmul lui Jens 
Lien e un semnal de alarmă. De altfel, aşa crede şi Vallejo – 
„descriu tragedii pentru că ele abundă în lume, dar totdeauna 
am susţinut că orice tragedie postulează posibila eliberare de 
destinul presupus fatidic”.

Andreas (Trond Fausa), cu o fi gură de Pierre Richard îngri-
jit, realizează performanţa opunerii unui sistem. El nu va gusta 
prăjiturile savuroase ale Crăciunului românesc (şi nu numai), 
nu va trăi sărbători de iarnă ca la Bergman (Fanny şi Alexander), 
ci, eventual, se va consola cu prietena mea, al cărei covor tinde 
mereu să se asorteze cu secolul.
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Geo Galetaru
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3.

un crin
îşi apleacă 
în roua
dimineţii
giulgiu 
de taină

5.

vişinii
în fl oare
petrecând
minutul
adorării  

                                        

7.

nimeni
nu crede
strălucirea
orbilor
în râu
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8.

frumuseţea
ta
îngăduind
în
preajmă
doar
izvoare 
cu îngeri

18.

cine
plânge
în palmele
nopţii
culcându-şi
vina
în pustiul
binecuvântat

27.

ascultă-ţi                   
umbra –
acest
copil
uitat
în rugăciune
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31.

gleznele
fecioarei
printre
orhidee
ca două
lebede
în seară

33.

iată
splendoarea
ploii
pe morminte
ca un
dar 
al vieţii
fără leac

42.

solia
rodului
se-nchide 
în fum
ca şarpele
sub prag
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49.

să fi i
în palmele
mirării
o fumegare
înţeleaptă

60.

mama
dezlegând
privirea
zânei
când mugurii
se logodesc
în genele
fecioarei

                             
66.

un munte
sub fum
îşi arată
orgoliul
de-a plânge
în cer

(selecţie din volumul Alte epifanii pentru Daniel, Editura Eubeea, 
Timişoara, 2007, lansat în cadrul şezătorii literare)
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Felicia Ghica
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Cuvântul
a fost
aruncat
demult
sub un tren
ce încă mai are
vagoane
care trec peste el.
Până la 
ultimul vagon
fi ecare literă
a cuvântului
va fi  făcută fărâme
pe care vântul
le va sufl a
atât de departe
una de alta
încât
cuvântul să nu mai
poată fi  rostit
niciodată.
Cuvântul
a fost aruncat
sub un tren
şi încă moare.
P-U-R.
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Când plouă,
îngerii 
de tinichea
încep
să ruginească.
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          Pentru Zoran

Azi-noapte,
ghemuită
în cochilia
mea
de vise
şi dorinţe,
te-am renăscut
mai iubitor
ca niciodată.
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M-a întrebat numai atât :
Faci naveta ?
Faci naveta ?
Şi i-am răspuns că da,
că mereu fac naveta.
De la vis
la realitate,
de la realitate
la iluzie,
de la iluzie la speranţă.
Apoi mă îndrept spre deziluzie
şi mă întorc la vis.
Pe acelaşi drum.
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Ultimul
surâs
a îngheţat
în oglindă,
în timp ce
fl uturii
de porţelan 
cădeau
spărgându-se,
lovindu-se 
de liniştea
verde,
de ultimele
gânduri
albăstrii
care fugeau
speriate 
de implacabila
rafală
de indiferenţă
din inima ta.
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…O altă noapte ploioasă, de toamnă târzie, murdară.
În casa veche a fostului vecin de vis-à-vis scârţâie 

pe un magnetofon celebra poezie – devenită ulterior şi 
melodie – a lui Nichita Stănescu – „Ploua în luna lui 
Marte”.

De-ar şti fostul vecin nea Nicolae câtă dragoste găz-
duieşte acum casa lui…! 

Eu fi ind „spiritul care observă tot” – căci asta e 
noua mea poreclă, după „baba fără casă”, am afl at şi 
motivele care l-au determinat pe nea Nicolae să lase 
cheile casei sale lui Vladimir, băiatul cel mare al vecini-
lor de vis-à-vis.

Vladimir a reuşit să ajungă la cheie datorită inte-
ligenţei sale remarcabile, respectului pe care reuşeşte 
să-l stârnească în oameni şi datorită încrederii pe care 
aceştia i-o acordă.

Dar bine… nu a ştiut nea Nicolae că Vladimir îşi va 
aduce iubita tocmai în casa lui…!

Nu ştie nici acum că în nopţile ploioase, Ruslanei îi 
place să stea goală lângă Vladimir, întinsă în patul din 
camera mare şi întoarsă cu faţa către fereastra care dă 
în stradă.

Aşa se simte ea cel mai bine, când poate privi în li-
nişte crengile îmbătrânite parcă în altă lume, undeva 
dinafara lumii ei şi-a lui Vladimir.
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Nu ştiu de ce în noaptea asta o simt tristă pe Ruslana. 
Poate pentru că ascultă „Ploua în luna lui Marte”. Sau 
poate, pur şi simplu, pentru că e toamnă.

Cert e că am auzit cu urechile mele cum, la începutul 
serii, cu braţul stâng al lui Vladimir îmbrăţişând-o şi cu 
ochii la fereastră, Ruslana a şoptit înciudată :

– Vladimir ! Dă-mi o parte din tine, Vladimir…!
La care Vladimir i-a răspuns :
– Ai inima mea.
Strângând mâna stângă a lui Vladimir în mâna sa 

stângă, Ruslana zise încă o dată :
– Nu… Dă-mi o parte din tine…
– Dar sunt tot al tău… – conchide Vladimir, uimit în 

aceeaşi măsură de cererea ei, cât şi de răspunsul lui.
Apoi au tăcut amîndoi.
Mă-ntreb ce ar putea înţelege Ruslana prin „o parte 

din Vladimir”.
Poate degetul lui mare, mângâindu-i buza de jos, ochii 

lui frumoşi, a căror privire nu trebuie însoţită de nici un 
cuvânt… sau poate îi este frică să nu se despartă de el… 
nu ştiu…

Dar nu vreau să se întâmple nimic rău între ei doi.
…ploaia spală geamurile acoperite de crengi, şi privi-

rea Ruslanei se înceţoşează tot mai tare.
Simţind cum perina se umezeşte sub obrajii ei cu ochii 

lăcrimând timizi, Ruslana rosteşte, ca şi cum s-ar elibera 
de o mare povară :

– Mă doare inima ta.
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Fără să aştepte un răspuns, Ruslana se lasă purtată de 
nenumăratele gânduri negre, albe, roşii şi galbene care-i 
treceau prin minte şi adoarme sub privirile nedumerite 
ale lui Vladimir.

…………………………………………………………………

Aş fi  vrut să mai stau, să mai gust puţin câte puţin din 
dragostea lor şi să mă îmbăt cu amintirea momentelor 
euforice pe care le trăisem şi eu cândva, dar am hotărât 
să plec.

Probabil nu după mult timp Vladimir îşi va trezi 
cu sărutări iubita, după care vor încerca să înţeleagă 
împreună sentimentele Ruslanei, pe care o durea inima 
lui Vladimir.

…o altă streaşină sub care mă afl u… în faţa unei alte 
case, cu alţi îndrăgostiţi în faţa unei ferestre acoperite 
de crengi… în aceeaşi noapte ploioasă, de toamnă târzie, 
murdară…

(Selecţie din volumul Verbe la semafor, Editura Marineasa, 
Timişoara, 2007, lansat în cadrul şezătorii literare)
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Cronica evenimentelor

– 2007 –

În amintirea eroilor (17 mai)
Rugă la sârbii din Cenad (22 mai)
Rugă la românii ortodocşi (27 mai)
Hramul mânăstirii Morisena (24 iunie)
Hramul bisericii greco-catolice (1 iulie)
Sărbătoarea Sf. Gerhard (24 septembrie)
Festivalul internaţional al tamburaşilor (6 octombrie)
Început de an şcolar (17 septembrie)
Concurs de pescuit (10 iunie şi 15 iulie)
Sărbătoarea Naţională (1 decembrie)
O aniversare devenită sărbătoare (8 decembrie)
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În amintirea eroilor

Ziua Înălţării Domnului, Ispasul, a fost aleasă ca zi de adu-
cere aminte faţă de cei ce s-au jertfi t pe diferitele câmpuri de 
luptă din ţară sau de prin alte părţi. 

Prin grija Primăriei comunei noastre şi a bisericilor din co-
mună, cu câteva zile înainte au fost curăţite şi restaurate monu-
mentele ce amintesc acest eveniment. Această operaţiune s-a 
desfăşurat sub îndrumarea atentă a dlui Ioan Herbei, unul 
dintre veteranii de război în viaţă. An de an, acest om îşi lasă 
grijile gospodăriei proprii şi, cu acelaşi zel, organizează această 
festivitate. 

La ora 10,00 s-au adunat elevi şi alţi participanţi la consiliul 
comunal, unde au fost aduse coroanele de fl ori ce vor fi  depuse 
la monumentele închinate eroilor din comună şi întregul convoi 
s-a deplasat la monumentul din centrul comunei. Aici, dl prof. 
Gheorghe Doran a vorbit asistenţei despre importanţa istorică 
a acestei sărbători, despre tradiţia de ani şi ani de zile de a sărbă-
tori şi comemora jertfa supremă făcută de cei inscripţionaţi pe 
piatra de marmură albă a monumentului închinat lor, indiferent 
de etnia din care au făcut parte. Câţiva elevi, conduşi de învă-
ţătoarele lor, au recitat versuri cu caracter patriotic şi au depus 
coroane de fl ori la soclul obeliscului.

De aici, convoiul s-a deplasat la monumentul eroilor sârbi, 
afl at în curtea Bisericii ortodoxe sârbe, unde parohul bisericii, 
preotul Dragan Kerpenişan, a evocat, la rândul său, pe cei ce 
s-au jertfi t în luptă, aparţinători etniei sârbe. La fel, au fost de-
puse coroane şi s-au recitat poezii în limba sârbă. 
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În imediata apropiere a monumentului eroilor sârbi, în curtea 
bisericii, se afl ă monumentul eroilor sovietici. Nici ei nu au fost 
uitaţi şi asistenţei i s-a explicat semnifi caţia acestei statui şi a 
cimitirului alăturat. Şi aici s-au depus coroane de fl ori.

Întreaga asistenţă s-a deplasat apoi în curtea Bisericii ortodoxe 
române, unde, la fel, se afl ă un alt monument, ridicat cu mulţi 
ani în urmă eroilor români. Parohul bisericii, preotul Gheorghe 
Covaci, a evocat jertfa celor înscrişi pe monument, s-au depus 
coroane şi s-au recitat versuri. 

Poate că asistenţa ar fi  fost mai numeroasă dacă ar fi  parti-
cipat toţi veteranii încă în viaţă şi văduvele veteranilor de război, 
ca un omagiu adus tovarăşilor lor de luptă şi soţilor lor.  

Timpul frumos în care s-a desfăşurat întregul ceremonial a 
fost ca un omagiu în plus adus de natură eroilor din Cenad.  

   
     

                                                                         REPORTER
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Rugă la sârbii din Cenad

Credincioşii ortodocşi sârbi din Cenad sărbătoresc hramul 
bisericii la 22 mai, cu toate că Sf. Nicolae de vară nu e o 
sărbătoare cu roşu în calendar. 

La slujba bisericească de dimineaţă au ofi ciat mai mulţi 
preoţi, dar care la slujba de tăiere a colacului n-au putut rămâne, 
deoarece, în aceeaşi zi, în multe comune din judeţ cu naţiona-
litate sârbă au loc rugi similare cu cea din comuna noastră. 

La tăierea colacului şi, implicit, alegerea noului naş, soborul 
de preoţi a format din pr. Dragan Kerpenişan, parohul bisericii 
ortodoxe sârbe din Cenad, pr. Svetomir Milicici, paroh la Desk 
(Ungaria) şi pr. Gheorghe Covaci, parohul bisericii ortodoxe 
române din comună. Au mai participat două măicuţe de la 
Mânăstirea Morisena şi parohul bisericii catolice, Dan Groza.

Naşa rugii a fost Draghiţa Vlaşcici, „fl ancată” de cei patru 
nepoţi: Denis, Fabian, Iasna şi Saşa; ştafeta a fost preluată tot 
de o bunică – şi ea, la rândul ei, tot de nepoţi va fi  „ajutată”. 

Corul bisericii a dat răspunsurile la Liturghie şi a făcut-o 
foarte bine.

Ziaristul Srboliub Mişcovici de la „Naşa Reci” a fost de faţă 
şi a şi scris un articol elogios despre manifestarea cenăzeană. 
La fel, din partea ziarului „Renaşterea bănăţeană” a fost prezent 
un ziarist care, la rândul său, a publicat un articol pertinent.

Sărbătoarea s-a desfăşurat cu lume multă, muzică, dans, tarabe 
cu jucării, bere, mici şi s-a întins până după miezul nopţii.

Păcat că de la ora 20,00 o mică furtună şi câţiva stropi de 
ploaie au trimis acasă câţiva oameni în vârstă, că tineretul nu se 
sperie decât de „ţunami”.
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A cântat orchestra condusă de Gheorghe Mândran, orchestră 
din care fac parte şi doi cenăzeni: Darco Vlaşcici şi Slaviţa 
Pavlovici. A captivat asistenţa formaţia de tamburaşi din 
Cenad, Lale sa Morişa, care nu putea lipsi de la un aseme-
nea eveniment. La fel, au încântat publicul, prin vocile lor de-
osebite, soliştii vocali Duşiţa Roşu-Danilov, Pera Todorevici, 
Liuba Petrov, Oana Erdei şi Boghiţa Stoianov, care au abordat 
un vast repertoriu în limba sârbă şi în limba română.

Dacă de la soliştii amintiţi aveam pretenţii, cunoscându-le 
repertoriul şi vocile lor, şi care au confi rmat aşteptările, surpriza 
a venit din partea Tanijei Vlaşcici, care, la doar cei şase ani, 
efectiv a încântat publicul, atât prin curajul dovedit pe scenă, 
cât şi prin vocea de care dispune. Dacă se va persevera cu ea, 
i se prevede un viitor strălucit în muzică şi, cum tata e cenăzean, 
în timp, Cenadul va avea cu ce se mândri.

La dansuri populare, „grupa mare” este deja un nume în Banat, 
cu dansurile sârbeşti în special; „grupa mică” a încântat publicul 
atât prin acurateţea dansurilor cât, în special, prin ardoarea şi 
zelul acelor mici dansatori. Dacă în formaţia dlui Mândran erau 
doi cenăzeni, nici aici nu puteau lipsi, evident, cenăzenii. Aceştia 
sunt elevi la secţia sârbă a şcolii din Sânnicolau Mare.

Timpul aproape bun, muzica excelentă, micii şi berea au făcut 
din rugă o adevărată sărbătoare a etniei sârbe, la care nu au lipsit 
nici celelalte etnii din comună.

GHEORGHE ANUICHI 
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Rugă la românii ortodocşi

Dimineaţă senină de vară. Satul primenit de sărbătoare stră-
luceşte sub razele proaspete ale soarelui. Dinspre centru răzbate 
un sunet de clopot care cheamă pe drept-credincioşi la biserică. 
E sărbătoare. E duminica Rusaliilor. Românii ortodocşi din 
comună se pregătesc să meargă la biserică pentru a sărbători, 
după datina străbună, ruga, eveniment deosebit pentru întreaga 
comunitate. 

Dimineaţa, porţile Bisericii ortodoxe române au fost deschise 
credincioşilor doritori să participe la serviciul divin închinat 
acestei sărbători. Au participat în număr destul de mare. Sărbă-
toarea trebuia împlinită cu toată plenitudinea cerută.

Ruga a debutat concret cu slujba de la ora 17. 
Sfânta liturghie a fost ofi ciată de un sobor de preoţi format 

din protopop Gheorghe Sutacu, preot Gheorghe Covaci, preot 
Călin Ciobanu, preoţii Gheorghe Berciu şi Dragan Kerpenişan. 
A mai participat, ca invitat, preotul Dan Groza, parohul Bisericii 
catolice din Cenad.

Cu această ocazie, vechii naşi ai rugii, un grup de pescari din 
comună, au predat ştafeta noilor naşi: Vacar Elena şi Cornel, 
secondaţi de Indriaş Florica şi Nelu, schimb desfăşurat cu 
ocazia „tăierii colacului”, ritual păstrat din moşi-strămoşi. În 
acel moment li s-au adus mulţumiri foştilor naşi, care s-au achi-
tat din plin de sarcinile avute. 

După serviciul divin, mulţimea s-a deplasat în faţa Căminului 
cultural, unde o aşteptau alţi concetăţeni, pe lângă mese întinse 
„la umbră”, pe care se lăfăiau sticle de bere „body-guardate” 
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de mici rumeniţi bine la un grătar amplasat în apropiere. Şi 
aici nu au lipsit tarabele cu tot felul de jucării care i-au incitat 
pe micuţii aduşi de părinţi la sărbătoare. 

Scena, special confecţionată de către Primăria comunei din 
ţevi de metal, placată cu scânduri groase, îşi aştepta interpreţii.

Încet-încet, au început să apară şi aceştia, conduşi de instruc-
torii lor. Prezentatoarea dă citire întregului program care se va 
desfăşura în curând. 

A avut întâietatea să deschidă programul echipa de dansuri 
moderne, instruită de învăţătorul Zoran Erdei. Pe o melodie 
săltăreaţă, din fi lmele cu cow-boys, micuţii şcolari s-au străduit 
din răsputeri să rămână în ritmul alert al melodiei. Şi au reuşit. 
Au fost răsplătiţi cu aplauze venite de la cei care i-au privit. 

Cu un dans maghiar din Satu Mare, învăţătoarea Rozalia 
Velciov a demonstrat că, acolo unde este muncă şi talent, totul 
se poate realiza. 

Deşi absentă, din cauza sănătăţii, învăţătoarea Oana Erdei 
a montat cu multă măiestrie cunoscutul dans popular româ-
nesc Ciuleandra. „Piticii” din clasa ei au fost la înălţime şi 
s-au adaptat bine melodiei, care are un crescendo tumultuos 
şi un fi nal pe măsură. 

Din nou, învăţătoarea Rozalia Velciov aduce în scenă o echipă 
de dansuri moderne, bine instruită şi mult dăruită melodiei. 

După un timp de aşteptare cam stânjenitor, pe scenă îşi face 
apariţia echipa de dansuri ţigăneşti, instruită de Ioan Nicula. 
De fapt, era vorba de o suită de dansuri ale etniei respective, 
montate după un scenariu care s-a vrut să apară ca o petrecere 
tinerească. Păcat că decorul neutru nu a permis spectatorilor 
să se transpună în atmosfera de pe scenă. 

Nu a lipsit nici dansul românesc. El a fost adus din Miche-
rechi (Ungaria) de echipa instruită de aceeaşi inimoasă învăţă-
toare Rozalia Velciov. 
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Cam acesta a fost programul pregătit pentru evenimentul 
despre care vorbim. Nu ştim: dacă ar fi  fost mai multe puncte, 
atenţia spectatorilor ar fi  fost aceeaşi? Poate că, interpusă ava-
lanşei de dansuri (populare sau moderne), interpretarea unor 
melodii din folclorul etniilor prezente pe scenă ar fi  diversifi cat 
structura programului şi ar fi  încântat în plus publicul spectator. 
Dar… e bine că a fost şi atât! O constatare: au participat 6 echipe 
de artişti amatori, instruite de către 4 persoane; trei învăţători 
şi un tânăr plin de entuziasm: Ioan Necula. Oricum, dacă se va 
continua din partea instructorilor şi în viitor, cei care au fost pe 
scenă şi au dansat pot constitui „grupul viitorilor artişti amatori” 
din Cenad. Se cade să le mulţumim public celor patru instruc-
tori pentru tot ce au făcut.

După program, conform tradiţiei, a urmat dansul în aer liber, 
evitându-se căldura ce ar fi  fost în interiorul căminului. 

Au provocat asistenţa la dans melodiile interpretate de forma-
ţia instrumentală condusă de neobositul Gheorghe Mândran.

Când s-a terminat? Nu mă-ntrebaţi. Eu n-am putut rezista şi 
am părăsit locul. Prea cânta cu foc orchestra şi cred că ultimul 
dans a fost în zorii zilei.

                                                 GHEORGHE DORAN    
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Rugă la Mânăstirea „Morisena” din Cenad

Data de 24 iunie 2003 va rămâne în istoria comunei noastre 
ca dată în care a fost pusă piatra de temelie a complexului 
monahal cu rang de schit din Cenad. Actualmente, lăcaşul de 
cult ortodox a pătruns în limbajul cetăţenilor din comună şi din 
jur sub denumirea Mânăstirea „Morisena”. El începe să devină 
tot mai frecventat de către o parte din cetăţenii comunei şi, nu 
rareori, de alţii, din alte localităţi. I-a fost stabilit ca hram săr-
bătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. 

Începând cu anul următor, prin grija monahiei Serafi ma, 
stareţa acestui lăcaş monahal, şi a părintelui ieromonah Ioachim 
Rad, în fi ecare an se celebrează sărbătorirea hramului. 

Cu fi ecare an, tot mai mulţi credincioşi de rit ortodox din 
comună, dar, mai ales, din alte părţi vin la sărbătoarea aceasta. 
Cu maşini, cu autobuze, pe biciclete, dis-de-dimineaţă încep să 
apară drept-credincioşii. Terenul din spatele complexului mo-
nahal se umple cu mijloacele de transport folosite de fi ecare.

Anul acesta, sărbătoarea a primit un plus de măreţie prin 
faptul că, încă înainte de începerea serviciului divin, din mica 
bisericuţă se auzeau rugăciunile unor preoţi, cu binecunoscu-
tele melodii bizantine pe fundalul unui cor tipic oriental. 

Liturghia s-a săvârşit de un sobor de preoţi în frunte cu 
arhimandritul Simion Stana, exarhul mânăstirilor, venind de 
la Mânăstirea Săraca (în apropierea oraşului Gătaia), alături 
de protosinghelul Clement Vântu, de la Mânăstirea Izvorul 
Miron, ieromonahul Paisie Sadici şi preoţii Călin Ciobanu din 
Sânnicolau Mare, Cezar Călin Cojocaru de la Nerău, Radu 
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Ruja din Biled, Eftimie Ilie Cristea din Cheglevici, Constantin 
Milian din Tomnatic şi alţii.

Participarea credincioşilor a fost impresionantă şi s-a putut 
observa o mai mare afl uenţă a copiilor şi a tinerilor, cât şi 
evlavia celor care au participat la liturghia desfăşurată în afara 
bisericii. Pentru acest eveniment, sfântul lăcaş nu ar fi  fost destul 
de încăpător.

Cei care se abat din drumul lor până la Mânăstirea  Morisena, 
dacă au fost la sfi nţirea punerii pietrei de temelie a acesteia, lesne 
pot observa că, dintr-o păşune cu un pământ arid şi sărăturat,  
monahiile, puţine la număr, cu stareţa mânăstirii monahia 
Serafi ma, avându-l în preajmă pe preotul ieromonah Ioachim 
Rad, au transformat locul (încă în construcţie) într-un colţişor 
de rai. 

GHEORGHE DORAN  
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Ruga Bisericii greco-catolice din Cenad

Duminică 1 iulie a.c., drept-credincioşii greco-catolici din 
Cenad au sărbătorit hramul bisericii. Biserica greco-catolică din 
comună, de obicei, îşi serbează hramul în ziua Sfi nţilor Apostoli 
Petru şi Pavel, respectiv data de 29 iunie. În anul acesta, în mod 
deosebit, evenimentul a fost amânat cu două zile, pentru a putea 
participa şi P.P.S. Alexandru, episcopul greco-catolic de Lugoj.

Încă de la primele ore ale dimineţii, credincioşii au început 
să se adune în curtea bisericii, ca apoi, încolonaţi, cu prapori în 
faţă, să se deplaseze spre biserica romano-catolică din centrul 
comunei, unde urma să fi e primit episcopul.

În jurul orei 10, şi-a făcut apariţia P.P.S. Alexandru, care a fost 
primit de mulţi enoriaşi ai bisericii, dar şi de alte persoane din 
comună. Pentru a-şi manifesta bucuria de a-l avea în mijlocul lor 
cu ocazia acestui eveniment, un cor format mai mult din femei 
a urat noului sosit ani mulţi de viaţă. Pe fundalul cântecului, 
mai multe persoane, printre care şi copii, au înmânat înaltului 
prelat buchete de fl ori. Acesta s-a întreţinut cu cei din jur, dând 
binecuvântări mulţimii. La întâmpinarea fericitului părinte au 
fost prezenţi primarul comunei, Nicolae Crăciun, şi viceprimarul 
Vasa Ştefanovici.

A urmat deplasarea, într-o căruţă în care se afl a P.P.S. Alexandru 
cu reprezentanţii comunei, urmată de coloana credincioşilor, 
prin comună, până la Biserica greco-catolică. La porţi au fost 
prezenţi locuitorii de pe strada principală. Pe întreg parcursul, 
preoţii prezenţi în convoi au cântat cântece religioase.
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Ajunşi în faţa bisericii, P.P.S. Alexandru a călcat pe un covor 
presărat cu fl ori până la intrarea în biserică. Şi aici, înaltul prelat 
a stat de vorbă cu cei care-l întâmpinau.

Serviciul divin a fost săvârşit de P.P.S. Alexandru – episcopul 
greco-catolic de Lugoj, asistat de un sobor de preoţi, după cum 
urmează: preot paroh Gheorghe Belciu – Cenad, preot Marius 
Pârvu – Sânnicolau Mare; preot paroh Dumitru Crişan – 
Comloşu Mare; preot paroh Gheorghe Ardelean – Periam; preot 
paroh Dan Groza – Cenad; Vasile Borda – Cărpiniş.

Liturghia s-a desfăşurat într-un înalt spirit de credinţă.
Spre sfârşitul serviciului divin, s-a predat ştafeta între naşii 

rugii. Cei care au fost, Vlaşcici Dragan şi Simona, au predat 
noilor naşi, Terzeu Cosmin şi Ileana.

După terminarea slujbei, în curtea bisericii s-au servit bucate 
gustoase, preparate de către femeile greco-catolice, tuturor celor 
prezenţi.

GHEORGHE DORAN
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Sărbătoarea Sf. Gerhard 

În anul acesta, credincioşii cultelor din comuna noastră s-au 
bucurat de sărbătorirea hramurilor bisericeşti. Despre celelalte 
hramuri am scris de fi ecare dată. Acum a venit şi rândul unei 
sărbători deosebite, aceea a Sf. Gerhard, primul episcop romano-
catolic de Cenad.

În fi ecare an, la data de 24 septembrie, biserica romano-cato-
lică din comună marchează acest eveniment printr-o manifes-
tare largă, la care participă înalţi prelaţi, canonici şi preoţi din 
jurul localităţii noastre şi chiar de mai departe, mulţi credincioşi 
ai acestui cult, oameni din comună. 

Încă de dimineaţă a început afl uenţa autocarelor, a microbu-
zelor şi a autoturismelor cu drept-credincioşii catolici din jur, în 
frunte cu preoţii care slujesc în parohiile respective.

În jurul orei 10, a sosit episcopul de Timişoara, Msgr Martin 
Roos, împreună cu episcopul de Szeged, Msgr Gyulai Endre, 
Msgr Konde Lajos, Msgr Hajdu Gyula. 

Oaspeţii au fost primiţi în casa parohială, unde s-au pregătit 
pentru ofi cierea serviciului divin. Apoi, încolonaţi, au intrat în 
biserică şi după un scurt timp a început ofi cierea liturghiei.    

La desfăşurarea serviciului religios a participat corul Liceului 
romano-catolic „Gherhardinium” din Timişoara.

Mulţimea de credincioşi romano-catolici şi de alte confesiuni 
a ocupat toate băncile din biserică, iar o parte destul de însem-
nată a trebuit să urmărească liturghia din pronaos, spaţiul destul 
de mare al monumentalei biserici devenind neîncăpător pentru 
toţi participanţii.
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Dând dovadă de real ecumenism, au participat la această 
sărbătoare părintele protopop Gheorghe Sutacu din Sânnicolau 
Mare, părintele paroh Gheorghe Covaci din parohia ortodoxă 
română, părintele paroh Gheorghe Berciu din parohia greco-
catolică, părintele paroh Dragan Kerpenişan din parohia orto-
doxă sârbă, monahia Serafi ma, stareţa Mânăstirii „Morisena” 
din Cenad.  

O remarcă: pentru păstrarea ordinei şi pentru desfăşurarea 
bunei circulaţii rutiere, prezenţa agenţilor de poliţie din comună 
a fost de real folos.

GHEORGHE DORAN
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Festivalul internaţional al tamburaşilor
Cenad 2007

Nevoia de a tradiţionaliza unele activităţi culturale se face 
din ce în ce mai simţită. Vechile activităţi şi-au pierdut treptat 
din valoare şi, normal, din aderenţa oamenilor la ele. Locul lor 
îl iau alte manifestări, dacă ele corespund unor canoane bine 
determinate în timp.

Formaţiile de tamburaşi, la noi în ţară, cu precădere în partea 
de vest a ei, au o activitate al cărei început se pierde în negura 
vremilor. Aşa că, bazate pe acest solid fundament, ele nu-şi 
pierd din viabilitate, mai mult, iau amploare, manifestându-se 
sub forme largi, cum ar fi  întâlnirea lor în cadrul unor festiva-
luri. Cu acest prilej, apare spiritul de emulaţie între participante, 
lucru pozitiv, legat de înnoirea permanentă a repertoriului, de 
desăvârşirea modului de interpretare şi, nu în ultimul caz, de cu-
noaşterea interpreţilor între ei şi legarea unor prietenii durabile.

Începând cu anul 2006, Cenadul a devenit locul de întâlnire 
pentru această formă de manifestare. Anul acesta, numărul de 
formaţii participante a fost mai mare iar calitatea artistică a fost 
net superioară faţă de anul precedent. 

Sala Căminului Cultural din comună a devenit neîncăpătoare 
în seara zile de 6 octombrie a.c., deoarece pe scena lui se desfă-
şura Festivalul internaţional al tamburaşilor, cu participarea unor 
formaţii din Serbia şi Ungaria.

Înainte de a se da startul manifestării, au vorbit, arătând im-
portanţa acestui festival care începe să devină o tradiţie în viaţa 
culturală comunităţii din Cenad şi a celorlalte comunităţi locuite 
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de etnici sârbi, în ţară sau peste hotare: deputatul Slavomir 
Gvozdenovici, primarul comunei Nicolae Crăciun şi Liubomir 
Mendebaba, preşedintele organizaţiei locale a Uniunii Sârbilor 
din România. 

În calitate de gazdă, formaţiei de tamburaşi „Lale sa Morişa”  
din Cenad i-a revenit cinstea de a deschide spectacolul dat de 
formaţii de acelaşi gen din alte localităţi. Programul cenăzenilor 
a demonstrat încă o dată că membrii formaţiei şi dirijorul lor, 
Toma Giurici, nu şi-au pierdut serile şi nopţile în zadar în sala 
de repetiţii, repertoriul lor fi ind foarte bogat, lucru reieşit şi din 
timpul lung în care aceştia au interpretat suita de melodii trimi-
se cu generozitate în dar celor prezenţi în sală. Demn de remar-
cat că între melodiile şi cântecele lor a fost prezentă şi o parte 
din Rapsodia Română de George Enescu. 

Declanşat, festivalul a acordat spaţiu la discreţie celorlalte 
formaţii şi soliştilor.

Orchestra de tamburaşi „Kruna” din Sânmartinu Sârbesc a 
interpretat cântece sârbeşti, printre care au strecurat şi o melo-
die ţigănească, melodie care s-a bucurat de aplauze deosebite. 
Ca solist s-a remarcat Valentin Jivcov, o voce de excepţie.



94

Următoarea formaţie a fost Orchestra de tamburaşi a Socie-
tăţii de cultivare a muzicii „Gusle” din Kikinda (Serbia). Oas-
peţii au prezentat o formaţie bine închegată şi dotată cu mult 
talent interpretativ.

A participat, alături de ceilalţi, şi formaţia de tamburaşi din 
Timişoara, avându-l ca solist pe Pera Todorovici. Interpretarea 
melodiilor, dar mai ales vocea solistului au cules aplauze bine 
meritate. 

Orchestra de tamburaşi din Starcevo (Serbia) a intrat în scenă 
aducând cu sine melodii şi cântece deosebite ca linie melodică 
şi, se pare, unele cu o vechime mare.

Tot din Serbia a fost prezentă orchestra de tamburaşi „Ro-
manţa” din Užice, iar locul soliştilor a fost luat de întreaga 
formaţie. Ca un lucru deosebit, în această formaţie apare vioara, 
care şi-a găsit locul între instrumentele specifi ce formaţiilor 
de tamburaşi.

De pe Clisura Dunării a participat o formaţie de instrumentişti 
din trei localităţi: Divici, Belobreşca şi Radimna. Deşi cuprindea 
instrumentişti din localităţi diferite, modul unitar de interpre-
tare a melodiilor nu a lăsat să se vadă acest lucru. 
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Vecini cu Cenadul, sârbii din Sânnicolau Mare s-au prezentat 
cu două formaţii de tamburaşi: Orchestra de tamburaşi „Sfântul 
Sava”, cu instrumentişti deja afi rmaţi în ţară şi străinătate, şi 
Tinerii tamburaşi din localitate. După cum se poate vedea, 
vecinii noştri se gândesc cu grijă la viitor, instruind în paralel 
şi formaţia tânără. Ca solişti, s-au remarcat Duşiţa Roşu, Milan 
Bainski şi Zoran Radici. 

De remarcat este şi faptul că scena a devenit neîncăpătoare 
la fi nalul spectacolului, când toate orchestrele unite au interpre-
tat cunoscuta melodie „Tamo daleco”, la care au participat şi 
spectatori din sală. 

În faţa tuturor formaţiilor de pe scenă, dl deputat Slavomir 
Gvozdenovici, preşedintele Uniunii Sârbilor din România, îm-
preună cu dl Nicolae Crăciun, primarul comunei şi dl Liubomir 
Mendebaba, preşedintele U.S.R. – organizaţia locală, au împăr-
ţit participanţilor diplome, cupe şi cadouri; la rândul lor, din 
partea formaţiilor din Serbia au fost înmânate cadouri şi diplo-
me celor din Cenad.

Prezentarea întregului program a fost făcută de către Miriana 
Roşu, elevă la Liceul din Sânnicolau Mare.

Au putut fi  remarcaţi în sală şi câţiva din preşedinţii de 
organizaţii locale: din Sânmartinu Sârbesc, Sânnicolau Mare, 
Saravale şi Sâmpetru Mare.

Nu putem pune punct fără să amintim numele lui Liubomir 
Mendebaba, care a dus greul organizării acestui festival, ca mai 
în fi ecare an.

GHEORGHE DORAN   
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Început de nou an şcolar

Ca în fi ecare an, Şcoala generală din Cenad îşi deschide larg 
porţile pentru a primi elevii şi cadrele didactice în sălile de clasă 
pregătite încă din vară. 

Dacă în zilele premergătoare începerii noului an şcolar 
2007/2008 mass-media din ţară oglindea pe ecrane sau critica 
în coloanele ziarelor modul defectuos în care urma, în unele 
şcoli din ţară, să intre elevii şi să se desfăşoare orele de curs, 
edilii comunei, pe parcursul unei întregi veri, s-au străduit să 
dea o nouă înfăţişare şcolii, să o pregătească la standarde euro-
pene şi, prin aceasta, să o facă mai primitoare, mai atractivă. 

Luni 17 septembrie 2007, la primele ore ale dimineţii, curtea 
şcolii a început să se umple cu elevi, părinţi şi alte persoane 
legate de învăţământul din comună. 

Grupaţi pe clase într-un careu şi supravegheaţi de învăţătorii 
şi diriginţii claselor, elevii aşteptau nerăbdători festivitatea de 
deschidere a anului şcolar, ca apoi să intre în clasele frumos 
amenajate, pentru a-şi primi manualele de pe care vor învăţa. 

A sosit şi momentul când directoarea şcolii, profesoara Slaviţa 
Bojin, s-a adresat celor prezenţi, anunţând începerea noului an 
şcolar. Într-o scurtă alocuţiune, a vorbit despre realizările din 
anul precedent, realizări demne de a fi  luate în seamă, apoi a 
anunţat învăţătorii şi diriginţii care vor conduce clasele în anul 
ce s-a deschis. 

A mai vorbit părinţilor şi elevilor primarul comunei, Nicolae 
Crăciun, care a arătat eforturile fi nanciare făcute de comunitate 
pentru a crea mediul necesar procesului de învăţământ. 
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A urmat apoi agentul-şef de poliţie Eugen Predescu, care, 
în cele câteva cuvinte, a îndemnat părinţii să-şi trimită copiii la 
şcoală şi, în ce-i priveşte pe cei mici, să-i însoţească cel puţin 
câteva zile, pentru a evita unele accidente rutiere care ar putea 
surveni, având în vedere circulaţia intensă.

Festivitatea s-a încheiat cu un moment de rugăciune, la care 
au contribuit preoţii Gheorghe Covaci, paroh ortodox român 
şi Dan Groza, paroh romano-catolic.

REPORTER
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Pescarul cenăzean.
Concursuri de pescuit

 

Organizaţia locală A.P.S. Cenad şi-a făcut un obicei din 
organizarea periodică a unor concursuri de pescuit în bălţile din 
preajma satului. 

Anul trecut (2006) au fost organizate astfel de concursuri, 
soldate cu trofee – scoase din apă – demne de toată lauda.

Anul acesta, păstrându-se bunul obicei, la balta numită 
„Puţul” s-au desfăşurat două noi concursuri, organizate în două 
runde fi ecare. Cele două evenimente au fost apropiate ca dată 
de desfăşurare.

Primul concurs a fost organizat în data de 10 iunie, începând 
cu ora 7,00. Anterior declanşării concursului, organizatorii: 
Liviu Dănilă, Iosif Niglaş Iosif, Gheorghe Cornut, ca membri 
ai comisiei, şi Ovidiu Popa, Mircea Merza şi Nicolae Maxim, 
ca arbitri de standuri, au marcat şi au numerotat locurile în care 
se va plasa fi ecare concurent. După aceea, s-a trecut la tragerea 
la sorţi a numerelor şi, abia după ce concurenţii s-au aranjat 
pe locurile câştigate, la ora 7,00, s-a dat semnalul de începere 
printr-un sunet prelung de claxon. 

Pescarii înscrişi la concurs, în număr de 22, s-au desfăşurat în 
a-şi arăta arta de a prinde peşti (cât mai mulţi şi cât mai mari), 
în limita regulamentului.

La ora 10,00 a urmat o pauză scurtă, timp în care s-a efectuat 
o nouă tragere la sorţi şi s-au schimbat locurile conform noilor 
rezultate. Runda a doua a durat până la ora 13,00, când s-a 
semnalizat încetarea pescuitului, adunatul sculelor şi cântări-
rea trofeelor. 
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În urma cântăririi trofeelor, s-a stabilit ordinea premiilor 
pentru două categorii: juniori şi seniori. Acestea au constat 
din diplome şi ustensile de pescuit. Au fost atribuite următoa-
rele premii:           

juniori: 
locul I: Maxim Marius (1350g)
locul II: Dronca Alin (1050g)
locul III: Pâţ Mario (950g)

seniori:
locul I: Bâr Gheorghe (3650g)  
locul II: Gyurky  Ioan (2550g)
locul III: Kojo Tiberiu (2400g)

S-a mai atribuit un premiu pentru cea mai mare captură lui 
Gotler Csaba (crap de 360 g). La fel, au mai fost premiaţi cel 
mai tânăr concurent: Mateiaş Fabian (8 ani) şi cel mai bătrân 
concurent: Sivacichi Vasile (71 ani). 

Menţionabil este faptul că acest concurs a fost sponsorizat 
de către Consiliul local, căruia premiaţii şi concurenţii ţin să-i 
aducă mulţumiri.

Cel de al doilea concurs s-a desfăşurat în data de 15 iulie a.c., 
tot în acelaşi loc. Şi de data aceasta pregătirea concursului a fost 
făcută de aceeaşi comisie organizatoare, în acelaşi mod. 

Declanşarea concursului s-a dat la ora 7,00, când sunetul 
claxonului a surprins concurenţii pregătiţi să-şi arunce undiţele 
în apă.

 Prima rundă s-a desfăşurat până la ora 10,00, când s-a luat o 
pauză în vederea tragerii la sorţi a locurilor pentru runda a II-a 
şi a deplasării concurenţilor la locurile câştigate în urma acestei 
trageri. La ora 13,00 s-a dat semnalul de încetare a concursului. 
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Concurenţii şi-au strâns ustensilele şi au venit la cântărirea 
trofeelor. În urma cântăririi capturilor, s-a stabilit următoarea 
ordine la premiere:

juniori:
locul I.: Pâţ Mario (1500g)
locul II: Ioniţă Alin (750g)
locul III: Covaci Raul (500g)

seniori:
locul I: Bâr Gheorghe (3250g)
locul II: Kojo Tiberiu (2950g)
locul III: Păcurari Doru (2600g)

Ca de obicei, premiaţii au primit diplome şi ustensile de pes-
cuit, lucru care i-a bucurat mai ales pe tinerii concurenţi.

La acest concurs au participat ca înscrişi în prealabil un număr 
de 18 concurenţi, mai puţini ca în primul concurs.

Nu putem preciza dacă în toamna aceasta se va organiza un alt 
concurs, lucru binevenit pentru activitatea grupei din comună şi 
„încărcarea bateriilor” de către concurenţi, după o săptămână de 
efort fi zic şi nervos, într-un cuvânt, pentru sănătatea tuturor.

Informaţiile ne-au fost furnizate de către dl Dănilă Liviu.

OBSERVATOR
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Sărbătoarea Naţională

În anul acesta Consiliul comunal Cenad a hotărât să săr-
bătorească ziua de 1 Decembrie, ziua naţională a României, 
într-un mod inedit. 

În faţa Căminului cultural din localitate, cu o zi înainte, au 
fost instalate 5 ateliere de lucru, care corespundeau celor 5 etnii 
existente în comună. La fel, în ziua de 1 Decembrie, 5 echipe, 
reprezentantele fi ecărei etnii, au tăiat 5 porci (câte unul pentru 
fi ecare etnie) şi au procedat la prepararea animalelor sacrifi cate 
în modul specifi c fi ecărei naţionalităţi.

Redăm mai jos numele componenţilor fi ecărei echipe:
Echipa română a fost formată din Cornut Tiberiu, Maxim 

Ştefan, Sinitean Virgil, Matei Adrian şi Maxim Alina; 
Echipa sârbă a fost compusă din Iancov Milenco, Giuricin 

Darco, Tocea Ioan Sabin, Ştefanovici Jivco şi Ştefanovici 
Iuliana.

La fel, echipa maghiară a fost reprezentată de Fodor Francisc, 
Varga Costel, Arato Florin, Mohacs Imre şi Varga Gabriela.

În echipa germană au participat Crăciun Nicolae, Bălan 
Gheorghe, Talpoş Florin, Pâţ Silviu, Kollo Zoltan, Korek Ioan, 
Crăciun Dorina şi Talpoş Adina. 
Şi, pentru prima dată în concurs, etnia romă a fost reprezen-

tată de Ianco Sorin, Ploscaru Constantin, Nicola Ioan, Nicola 
Mirel şi Fuşteac Claudia.         

Porcii au fost sacrifi caţi şi, după „obiceiul casei”, fi ecare a 
fost preparat în modul în care se prepară acasă, în gospodăriile 
cetăţenilor aparţinători fi ecărei naţionalităţi. 
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Asistenţa, destul de numeroasă, a fost „omenită” începând cu 
şorici până la caltaboşi şi cârnaţi proaspeţi, normal, însoţiţi de 
câte un pahar de tărie adusă din gospodăriile celor din echipă.

Când întreaga operaţiune era spre sfârşit, în sala de festivităţi 
a Căminului cultural a început un spectacol susţinut de copiii 
din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor din Cenad şi 
Sânnicolau Mare. 

Astfel, şi-au adus contribuţia la reuşita serbării elevii din 
clasele a II-a A şi B, clasele a III-a A şi B, clasele a IV-a A şi B, 
clasele I-IV secţia maghiară, cât şi echipa de dansuri ţigăneşti, 
formată din elevi din clasele gimnaziale. Alături de elevii de la 
Şcoala generală din Cenad, au participat elevi din clasa a IV-a 
de la Şcoala generală nr. 1 din Sânnicolau Mare, care au recitat 
poezii şi au interpretat dansuri populare, fi ind instruiţi de către 
înv. Zăvoianu Violeta şi Mândran Natalia.

Elevii din Cenad şi-au arătat măiestria sub baghetele învă-
ţătoarelor şi învăţătorilor: Corduneanu Dorina, Erdei Oana 
şi Erdei Zoran, Jigalov Petru, Mureşan Carmen, Nicola Ion, 
Rusu Laura, Savu Rozalia şi Velciov Rozalia. 

De pe scena căminului au răsunat glasuri curate de copii, care 
au adus un omagiu marii sărbători naţionale. Au răsunat cânte-
ce patriotice din epoca Marii Uniri şi cântece contemporane 
închinate evenimentului. Au fost recitate poezii bine alese, care 
au amintit publicului din sală şi au adus în contemporaneitate 
evenimentul. La fel, cele câteva scenete după texte ale scriitorilor 
clasici români. 

Remarcăm modalitatea şi concepţia modernă în montarea 
piesei „Fata babei şi fata moşului”, după povestirea lui Ion 
Creangă. De fapt, întreaga manifestare s-a desfăşurat după 
canoanele spectacolului modern. Felicitări regizorului întregu-
lui spectacol, care a reuşit să se îndepărteze de plictisitoarea 
prezentare de tipul: „acum urmează…”. 
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La sfârşitul serbării s-au întins mese, pe care au fost aduse 
bunătăţi de la „pomana porcului”, din care micii interpreţi s-au 
înfruptat cu mare plăcere. Se pare că aici, în sală, a fost adevă-
rata pomană a porcului, deoarece masa a reuşit, după tradiţie, să 
unească pentru câteva momente „familia”. Da. Familia de elevi 
din ambele şcoli. 

Dacă ar fi  vrut să sărbătorească Ziua Naţională a României 
într-un mod original, Consiliul local n-ar fi  reuşit mai bine în 
alt fel. Toată lumea a simţit că trăieşte în România.

GHEORGHE DORAN
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O aniversare devenită sărbătoare

Se pare că oamenii simt tot mai mult nevoia de a se reîntoar-
ce la tradiţie şi, acolo unde ea a dispărut datorită vicisitudinii 
vremurilor, să o reînvie sau să-şi formeze propriul sistem de 
sărbători tradiţionale. De-a lungul timpului, oamenii locului 
şi-au păstrat identitatea naţională prin limba vorbită şi, mai ales, 
prin sărbătorile tradiţionale. În acele momente, ei s-au simţit 
ACASĂ, au simţit că aparţin comunităţii în care s-au născut. 
Nevoia de tradiţie se face tot mai simţită în faţa avalanşei de 
sărbători „de import” pripăşite pe la noi datorită lipsei de edu-
caţie din partea familiei, la care se adaugă şi dorinţa de a epata, 
prezentă la tinerii zilelor noastre.

O zi de sărbătoare începe să devină tradiţională la noi în 
comună, ziua Asociaţiei Culturale „Concordia”. Aceasta a primit 
certifi catul de naştere cu câţiva ani înainte şi de atunci, în fi e-
care an, în jurul acestei date – la începutul lunii decembrie – 
membrii săi se întâlnesc ca să sărbătorească încă un an de viaţă 
a asociaţiei.

În anul trecut (2007), sărbătorirea zilei asociaţiei a avut loc 
în ziua de 8 decembrie. Cu acest prilej, la „Casa germană” din 
comună s-au întâlnit un număr reprezentativ de membri, cărora 
li s-au alăturat consilieri comunali, invitaţi din jur şi oricine a 
dorit să ia parte.

Manifestarea s-a desfăşurat sub egida Consiliului local şi a 
Primăriei Cenad.
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Prima parte a programului a fost folosită pentru a fi  dezbătu-
te comunicările dlui Duşan Baiski. Prima din ele, referitoare la 
activitatea poliţiei de frontieră din Cenad în perioada câtorva luni 
ale anului 1944, s-a bazat pe acte (rapoarte) găsite în arhivele de 
stat din Timişoara.

Cea de a doua comunicare a avut ca subiect Staţiunea I.C.A.R. 
Cenad, mai precis Cartea de onoare a staţiunii, pe o perioadă 
îndelungată de timp. Din cele relatate în scurtele însemnări din 
numita carte, se poate lesne observa rolul important în cercetarea 
agricolă din România pe care l-a jucat staţiunea ce a funcţionat 
pe teritoriul comunei, dar mai ales aprecierile deosebit de elo-
gioase făcute de către personalităţi din ţară şi din străinătate 
care au trecut pe aici.

Cea de a treia comunicare, despre gospodărirea apelor, sus-
ţinută de către Francisc Fodor, a adus în discuţie o problemă 
stringentă şi de actualitate, anume folosirea apelor de suprafaţă, 
dar şi a celor freatice, pentru viitorul celor care vieţuiesc în 
comună şi în jur. Semnalul de alarmă tras de către ecologişti pare 
să nu fi e înţeles la adevărata sa valoare de către toţi locuitorii. 
Concepţia unor contemporani – că este important să trăiesc acum 
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eu bine şi „după mine, potopul” – este foarte păguboasă pentru 
cei ce ne urmează. Ce fel de părinte e acela care lasă moştenire 
urmaşilor o planetă devastată, lipsită de viitor? 

În cea de a doua parte a manifestării, o serie de redactori 
şi colaboratori şi-au depănat amintirile referitoare la apariţia 
neîntreruptă a publicaţiei locale „Cenăzeanul”, timp de 15 ani. 
S-au dezbătut probleme care au frământat colegiile de redacţie 
de-a lungul acestor ani. S-a remarcat intervenţia în scris a 
redactorului Ion Savu, prezent cu materiale în fi ecare număr, 
dar şi ca un inimos om care a ştiut să strângă rândurile în 
momentele grele din viaţa publicaţiei. La fel, s-a făcut de către 
dl Gheorghe Doran un scurt istoric al revistei pe această pe-
rioadă, iar ceilalţi participanţi la discuţii au făcut preţioase 
completări şi aprecieri. 

A urmat o deplasare la Căminul cultural, unde a fost vernisată 
expoziţia de picturi a cenăzeanului nostru, Lucian Oprea. Cu 
acest prilej a vorbit pictorul Sorin Nicodim, vicepreşedinte al 
Uniunii Artiştilor Plastici – fi liala Timişoara, care a reuşit să 
desclinească sensurile, stilul şi concepţia artistică a tânărului 
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pictor pentru întreaga asistenţă. A fost remarcată concepţia mo-
dernă a artistului. Şi alţi participanţi au făcut scurte aprecieri iar 
tânărul Lucian Oprea s-a întreţinut cu asistenţa.

După masa de prânz, a avut loc o şezătoare literară în cadrul 
căreia Felicia Ghica şi-a lansat cartea sa „Verbe la semafor”. 
Cei care au luat cuvântul au apreciat talentul poetei şi debutul 
său la o vârstă destul de tânără. Ne-am bucura ca debutul să fi e 
urmat de noi creaţii, care să defi nească clar poziţia tinerei poete 
în peisajul poeziei bănăţene şi, de ce nu, al poeziei naţionale.

Felicia Ghica a citit poezii şi scurte bucăţi în proză din cartea 
sa, conform tradiţiei. 

Dintre luările de cuvânt s-a detaşat intervenţia dlui Nicolae 
Crăciun, primarul comunei, care a apreciat rolul important al 
familiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii poetei.

În încheierea manifestării, au citit din creaţiile lor poeţii 
Alexandru Jurcan (Huedin), prefaţatorul cărţii lansate anterior, 
şi Geo Galetaru.

Dacă o situaţie de conjunctură nu ar fi  obligat organizatorii 
să elibereze sala, sărbătoarea ar fi  continuat încă mult timp. 
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O remarcă: la sosirea în sală a participanţilor, li s-a înmânat 
o mapă care cuprindea, pe lângă programul manifestării, două 
cărţi nou apărute – un album cu reproducerile tablourilor create 
în cele trei tabere de pictură de la Cenad şi cartea tinerei poete 
care, spre fi nal, a dat autografe pe ea.

O surpriză bine apreciată de participanţi a fost şi prezenţa 
la manifestare a formaţiei de tamburaşi „Lale sa Morişa”. Ca 
de fi ecare dată, suita de melodii interpretate de tamburaşi sub 
conducerea lui Toma Giurici a impresionat plăcut sala. La fel, 
melodiile interpretate de solista vocală Duşiţa Roşu.
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