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Până nu demult, în Cenad existau mai multe clădiri de școli, denumite inclusiv după
naționalitățile din localitate: Școala Mare, Școala Germană (Kopp), Școala Maghiară, Școala
Sârbă, dar și Școala Pescariu (după numele învățătorului care a locuit acolo și care găzduiește
acum Parohia Greco-Catolică). Pe locul fostei Școli Germane, astăzi dărâmată, se construiește
noul cămin cultural. Școala Maghiară va fi și ea dărâmată, dar Școala Generală Cenad va beneficia, începând cu anul școlar 2011/2012, de un nou corp de clădire (cea din stânga imaginii).

Școala Generală, gata să-și primească elevii
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Despre cruce
Fiecare om dorește să
fie fericit, de aceea este ușor
de înțeles entuziasmul cu care
apostolii, împreună cu norodul, îl
ascultau pe Isus, care și-a început
predica de pe munte cu cuvintele:
„Fericiți sunt cei care...“. Fiecare
l-am urma cu bucurie pe Isus pe
dealul fericirilor, acolo unde se
destramă norii negri ai suferinței.
Dar ascultătorii săi au fost foarte
decepționați când și-au dat seama că le promite o cu totul
altfel de viață fericită, în care nu este vorba de bunăstare
materială și de plăcerile vieții, ci mai
degrabă de dorințe pentru dreptate,
de acceptare a suferințelor în care
crucea de fiecare zi își are locul bine
stabilit. De multe ori, Isus pomenește
de încercările și suferințele pe care
va trebui să le îndure. Oamenii,
însă, nu le dau acestora mare atenție.
Apostolul Petru este revoltat, iar noi
împreună cu el. Nu înțelegem de ce
Dumnezeu, care este însăși fericirea,
acceptă suferința și propune fiecăruia
care vrem să-L urmăm să ne acceptăm
crucea. Ne propune să bem din potirul
suferinței, oare de ce?
Când este ispitit de satana ca
să transforme pietrele în pâine, Isus îl
respinge spunând că omul nu trăiește
doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care
iese din gura lui Dumnezeu. Pâinea
spirituală este cuvântul divin care
este de multe ori greu de înțeles. Ce
au așteptat apostolii și în general
oamenii vii din acea vreme de la
Isus? Eliberarea de sub stăpânirea romană, bunăstare, pace,
sănătate și viață veșnică. La începutul activității publice,
Isus le dă senzația că le va îndeplini dorințele. Vindecă
mulți bolnavi, unii credeau că este stăpânul naturii și are
puteri nemărginite, le înmulțește pâinile în pustiu. Văzând
toate acestea nu este de mirare că oamenii vor ca să le fie
împărat. Isus a fost pentru ei ca și un samaritean milostiv
care le vindecă rănile. Toate acestea au fost un motiv de
bucurie. Cu prezența crucii și a suferinței în viața cotidiană
nu s-au putut împrieteni.

Nu au înțeles ce legătură are fiul lui Dumnezeu cu
crucea și de ce dorește ca și noi astfel să-l urmăm? Ce
bucurie poate să fie în suferință? Ce comori ascunde în ea
crucea lui Isus?
O poveste cu tâlc spune că un împărat a ridicat
multe cruci pe dealul din apropierea palatului. În fiecare zi
a ascuns câteo bucățică de aur sau diferite pietre prețioase.
A încurajat supușii să aleagă câteo cruce, să o ia pe umăr
și să meargă cu ea acasă, dar nimeni nu a vrut. Cineva le-a
șoptit însă unora că în fiecare cruce este ascuns ceva de
valoare. Auzind acestea, toți s-au năpustit asupra crucilor,
să ducă acasă cât mai multe.
Această povestioară ne dă de înțeles propunerea lui
Isus de ce trebuie să purtăm fiecare câte-o cruce. Nu pentru
că în fiecare ar fi ascuns câte-o comoară, ci în ea este ceva
mult mai de preț. Fiecare cruce ascunde în ea cele cinci
răni ale lui Isus, inima lui străpunsă
și nemărginita lui iubire față de noi.
Încercăm să ne exprimăm dragostea în
multe feluri, prin săruturi, îmbrățișări,
prin afecțiune și dăruire, însă cu toții
suntem de acord că apogeul îl atingem
atunci când suntem pregătiți să facem
sacrificii și să suferim pentru cei dragi.
Și în Evanghelie citim: „Nu este mai
mare dragoste decât să-și dea cineva
viața pentru prietenii săi.“ Isus nu de
aceea a venit pe pământ ca să ne dea
libertatea în înțelesul ei politic și nici
să ne asigure bunăstare, prosperitate. Și
acestea sunt valori esențiale. Isus, însă,
a vrut să ne elibereze de sub povara
păcatului, a viciilor care ne înrobesc, să
ne dea speranța într-o lume mai bună,
în care dragostea față de aproapele
nostru ne ridică mai aproape de
Dumnezeu și ne face pe noi, oamenii,
să ne simțim ca frații. Toate acestea nu
se pot realiza fără sacrificii, renunțări,
suferințe, acestea nu sunt altceva decât
crucea pe care ne-o arată Isus. Este nevoie să ne întoarcem la
Isus, care spune că povara crucii sale este dulce. Mântuirea nu
este altceva decât urmarea lui Isus pe drumul crucii, el merge
înaintea noastră, ne arată drumul, ne dă putere, har, pentru ca
să fim și noi asemenea Lui.
Trebuie să știm să spunem împreună cu Isus: „Facă-se,
Doamne, voia ta.“ Povara suferinței și întunericului este și a
fost întotdeauna urmată de bucuria și lumina învierii.

Dan Groza, paroh romano-catolic
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Administraţie

Întrebări pe adresa Primăriei
Subsolul comunei Cenad dispune de apă
geotermală de calitate. Când se va trece la
exploatarea acesteia, pentru un ștrand termal sau
pentru sere?
Răspunde dl Nicolae
Crăciun, primarul comunei
Cenad:
La începutul anilor ’70,
la Cenad, în apropiere de
actualul sediu al Mănăstirii
Morisena, fosta întreprindere
de stat „Romforaj“ a început
să exploreze și terenurile de
pe teritoriul comunei noastre,
în speranța de a descoperi noi
zăcăminte de țiței, pe care, ulterior, să le exploateze.
Din păcate, nu au fost găsite zăcăminte de țiței, ci,
la o adâncime de aproximativ 1000 m s-a dat de un
zăcământ de apă termală la o temperatură în jur de 80
de grade Celsius. Ulterior, acest foraj a fost cimentat,
deoarece probabil nu exista interes în a se exploata
această resursă. După Revoluția din decembrie 1989,
s-au reluat discuțiile cu forajul în discuție, dar, din
păcate, nu s-a întreprins nimic concret. După preluarea
mandatului de primar din anul 2000, am început să
„sap“ după datele forajului, deoarece au apărut două
idei în ceea ce privește întrebuințarea acestei ape și
anume, pe de-o parte pentru amenajarea unui ștrand
termal, iar pe de altă parte pentru încălzirea unei sere
cu o suprafață de aproximativ 30 ha. Am contactat
firma „Romforaj Petrom“ pentru a identifica dosarul
forajului, respectiv pentru a vedea caracteristicile
acestei ape, dar de fiecare dată ne-am izbit ca de
un zid, nimeni neavând niciun indiciu. Am ajuns în
căutările noastre până la un secretar de stat din cadrul
Ministerului Economiei, dar degeaba. Răspunsul a fost
același. Resursele minerale reprezintă proprietatea
statului, iar pentru exploatarea lor este nevoie de
aprobări speciale. În acest sens, văzând că nu reușim
să identificăm dosarul forajului, am abandonat pentru
moment ideea, cu rezerva că aceasta va fi reluată
într-un viitor nu prea îndepărtat, după implementarea
proiectelor de infrastructură în comună.
Care sunt condițiile pentru branșarea
locuitorilor la rețeaua de canalizare a comunei
Cenad?
Comuna Cenad este una dintre puținele localități
rurale din județul Timiș care dispune de o rețea de
canalizare și o stație de epurare a apelor reziduale.
Rețeaua de canalizare are o lungime de nouă kilometri.
Începând cu anul 2010, s-a demarat acțiunea de
branșare a gospodăriilor din localitate la această rețea.
Din păcate, însă, nu sunt prea mulți proprietari care
doresc să-și branșeze locuințele la rețea, motivele
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fiind diferite, de la lipsa banilor până la respingerea,
din comoditate, de a-și crea deranj pe o perioadă foarte
scurtă. Am început montarea căminelor intermediare
pe traseul Restaurant-Cinematograf-dl. Toșa. La ora
actuală, branșarea la rețea costă aproximativ 350 de
lei, sumă în care sunt incluse manopera și materialele,
deci costurile sunt foarte mici. Din păcate, însă, nu
se poate porni nici stația de epurare pe motiv că este
una de tip modular, iar pentru funcționarea acesteia
la parametrii optimi e nevoie de branșarea a cel puțin
250 de gospodării. Sperăm ca în viitorul apropiat să
convingem populația să se branșeze, pentru a se putea
pune în funcțiune stația de epurare.
D.B.

Hotărâri ale Consiliului Local al
comunei Cenad
În rândurile de mai jos, vă facem cunoscute
titlurile hotărârilor adoptate de plenul Consiliului
Local al comunei Cenad în perioada dintre apariția nr.
3 al revistei „Cenăzeanul“ și până acum:
Hotărârea nr. 25 din 30 iunie 2011 privind
rectificarea bugetului local varianta II;
Hotărârea nr. 26 din 30 iunie 2011 privind
constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse de
operatorii economici în cadrul procedurii de atribuire
cerere-ofertă a contractului de achiziţie publică
de executare lucrări în cadrul proiectului integrat
„Modernizare străzi, construcţie creşă şi investiţii în
scopul conservării specificului local şi a moştenirii
culturale din comuna Cenad, judeţul Timiş“;
Hotărârea nr. 27 din 4 iulie 2011 privind
rectificarea bugetului local varianta III;
Hotărârea nr. 28 din 15 iulie 2011 privind
exprimarea acordului pentru realizarea investiţiei
„Pistă de cicloturism în zona de cooperare
transfrontalieră România–Ungaria, pe teritoriul
comunei Cenad, judeţul Timiş“;
Hotărârea nr. 30 din 8 august 2011 privind
rectificarea bugetului local varianta IV;
Hotărârea nr. 31 din 8 august 2011 privind
constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse de
operatorii economici în cadrul procedurii de atribuire
cerere-ofertă a contractului de achiziţie publică de
executare lucrări în cadrul proiectului ,,Îmbunătăţirea
calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole
degradate constituite în perimetrul de ameliorare
Cenad, comuna Cenad, judeţul Timiş - 73,14 ha”;
Hotărârea nr. 32 din 8 august 2011 privind
transferarea sumelor primite necuvenit de către
beneficiarii Legii nr. 416/2001 în zile muncă care
urmează a fi prestate.
Facem precizarea că documentele în cauză se
pot consulta pe larg fie la sediul Primăriei, fie pe siteul www.cenad.ro.
Cenăzeanul nr. 4/2011

Societate

Hramul mănăstirii „Morisena“

Muncă în folosul comunității

Vineri, 24 iunie a.c., Mănăstirea ortodoxă
Ședința din 8 august a.c. a Consiliului Local al
română de călugăriţe „Morisena“ Cenad şi-a sărbătorit comunei Cenad a adus pentru unii cenăzeni vești nu
hramul, care este în ziua Naşterii Sf. Ioan Botezătorul. tocmai plăcute. S-a constatat că respectivele persoane
au încasat, în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, consolidată 2009, sume necuvenite.
Însă cum sunt insolvabile, deci nu pot returna aceste
sume, membrii Consiliului Local au adoptat Hotărârea
nr. 32 privind transferarea sumelor primite necuvenit
de către beneficiarii Legii 416/2001 în zile muncă,
care urmează a fi prestate. În cauză sunt: Cristea
Livea, care a obţinut necuvenit suma de 12.237 lei
şi se obligă a presta un număr de 388 zile în folosul
comunităţii; Kolompar Ioan, care a obţinut necuvenit
suma de 671 lei şi se obligă a presta un număr de 21
zile în folosul comunităţii; Colompar Ştefan, care a
obţinut necuvenit suma de 663 lei şi se obligă a presta
un număr de 21 zile în folosul comunităţii; Petrovici
Francisc, care a obţinut necuvenit suma de 3.081 lei
şi se obligă a presta un număr de 98 de zile în folosul
comunităţii; Daroţi Mileva, care a obţinut necuvenit
suma de 3.530 lei şi se obligă a presta în folosul un
Aspect din curtea mănăstirii, înființată în anul 2003
număr de 112 zile în folosul comunităţii.
Hotărârea în cauză s-a luat în temeiul art. 28 din
La acest eveniment a participat și Prea Sfinţitul Normele Metodologice de aplicare a prevederilor
Paisie Lugojanu. A fost adusă o raclă cu Sfinte Moaşte Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și
şi lemn din Sfânta Cruce de la Ierusalim. Printre în baza art.45 din Legea administrației publice locale
Sfintele Moaşte amintim pe cele ale mucenicilor nr. 215/2001.
Desigur, măsura vine în contextul crizei
români Epitel şi Arion, apoi ale Sfinţilor mucenici
Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Mânăstirea Niculiţel economice actuale, când statul trebuie să fie foarte atent
din Dobrogea, alături de moaştele Sfântului Mare cui acordă ajutor social. Și când, după reverificarea
Mucenic Andrei, întâiul creştinător al românilor, ale dosarelor asistaților, s-a constatat că există nepermis
sfântului ierarh Nectarie, ale Sfintei maici Ecaterina de mulți profitori. Pe de-o parte și cei mai vinovați
din punct de vedere moral, medicii corupți, care au
şi ale Sfântului Mucenic Teodor Tiron.
Printre călugări şi preoţi au fost prezenţi stareţul acordat certificate medicale pentru boli închipuite și
mânăstirii Săraca de la Româneşti, protosinghel pentru asta nu ar mai avea ce căuta în sistemul medical
Climent Vântu, maica stareţă de la Cebza-Fârdea, românesc. Iar pe de altă parte, bolnavii și handicapații
monahia Eufimia Ciocloda, preotul protopop închipuiți ori bolnavi doar de... lene cronică. În opinia
Gheorghe Sutacu de la Sânnicolau Mare, părintele noastră, în cazul concret, solidari la returnarea sumelor
protopop Tibor din Ungaria cu un grup de credincioşi încasate necuvenit ar trebui să fie toți cei care au pus...
ortodocşi, mulţi credincioşi din Austria, Timişoara, umărul la obținerea sus-numitelor foloase necuvenite,
nu doar cei nominalizați.
Arad şi din alte oraşe şi comune din jur.
În context, executivul administrației locale,
Cu această ocazie, la Sfânta Litughie a fost
hirotonisit ca diacon teolog Ştefan, absolvent al adică Primăria, va avea o sarcină nu tocmai ușoară în
Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii de Vest a identifica muncile în folosul comunității. Spunem
că nu tocmai ușoară, fiindcă vor trebui găsite resurse
din Timişoara.
Mănăstirea actuală a fost înfiinţată în anul financiare pentru a asigura unelte, scule și materiale
2003 pentru motivul că la Cenad (vechea Morisena) care să poată fi folosite de către impricinați în
exista pe la 1002 o mănăstire de călugări răsăriteni, executarea pedepsei comunitare. Până și un banal
cea mai veche atestată documentar de pe teritoriul văruit al stâlpului de curent electric necesită o bidinea,
ţării noastre. S-a constatat şi că prezenţa unui locaş o găleată și var. Iar pentru a săpa un șanț de scurgere a
monahal ar contribui la revigorarea vieţii bisericeşti. apei de ploaie trebuie un hârleț și o lopată.

Prof. Gheorghe Doran
Cenăzeanul nr. 4/2011
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Cenadul va avea pistă pentru
cicloturism
Când trăiești într-o țară cu drumuri proaste și
fără măcar o autostradă finalizată și de calitate, pista
de cicloturism pare a fi exact tichia de mărgăritar
ce ne lipsește. Dar, după ce călătorești prin landul
german Bavaria, de pildă, unde există mii de

fi de 5,025 km. Din totalul investiției, valoarea
neeligibilă va fi de 126.191 de lei, iar cea eligibilă
de 1.919.601 lei. Contribuția Cenadului la proiect
va fi de 420.393 de lei, adică 21,90% din valoarea
cheltuielilor eligibile. Valoarea finanțării solicitate
la Administrația Fondului de Mediu este de
1.499.208 lei. Tot comunitatea locală va suporta și
contravaloarea cheltuielilor neeligibile de 126.191
de lei.
Desigur, mai e ceva timp până vor circula
cenăzenii pe această pistă. Fiindcă statul mai ușor
ia decât dă banii. Iar aprobările au și ele mult de
așteptat.

Dușan Baiski

Un cămin cultural prea
mult așteptat
kilometri de asemenea piste, vezi lucrurile mai
altfel. E limpede că sunt absolut necesare, iar după
deschiderea PTF Cenad-Kiszombor, cenăzenii s-au
convins și ei de asta. Astfel că e binevenită în context
Hotărârea nr. 28/15 iulie 2011 a Consiliului Local
Cenad privind exprimarea acordului pentru realizarea
investiției „Pistă de cicloturism în zona de cooperare
transfrontalieră România-Ungaria, pe teritoriul
comunei Cenad, județul Timiș“. Din ce bani, veți
întreba? Ei bine, pe de-o parte din veniturile proprii,
iar pe de altă parte de la Administrația Fondului
pentru Mediu. Fiindcă există un Program de realizare
a pistelor pentru bicicliști.
Potrivit art. 2. din hotărârea sus-amintită,
se aprobă punerea la dispoziţie pentru realizarea
proiectului a terenului aparținând domeniului public
al comunei Cenad, în suprafață totală de 88.109 mp,
vecinătățile fiind constuite din proprietăți particulare
și drumul național DN6: Bucureşti - Alexandria
- Caracal - Craiova - Drobeta-Turnu Severin Caransebeş - Lugoj - Timişoara - Sânnicolau Mare Cenad - Ungaria. Consiliul local va include în bugetul
local cheltuielile eligibile și neeligibile ale investiției,
pentru a efectua plățile înaintea rambursării din
program. Totodată, se angajează să suporte cheltuielile
de mentenanță și gestionare a investiției, conform
reglementărilor în vigoare.
Valoarea totală a investiției, inclusiv taxa
pe valoarea adăugată (TVA), va fi de 2.045.792
de lei, din care lucrările de construcții-montaj vor
fi de 1.636.364 de lei. Lungimea totală a pistei va
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De multă vreme așteaptă cenăzenii un cămin
cultural pe măsura comunei lor. Actuala clădire,
chiar dacă mai găzduiește unele evenimente culturalartistice, reuniuni sociale și diverse evenimente de
familie (nunți, botezuri etc.), nu mai corespunde nici

pe departe vremurilor în care trăim. Astfel că nu e de
mirare nerăbdarea cu care se așteaptă darea în folosință
a noului cămin cultural, aflat în construcție pe spațiul
fostei școli germane. Cenadul a câștigat un proiect de
finanțare în acest scop, însă repetatele contestații ale
licitației pentru alegerea constructorului au dus la o
întârziere de doi ani de zile. Din păcate, nici actualul
constructor nu se grăbește îndeajuns cu lucrările,

D. Baiski
Cenăzeanul nr. 4/2011
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Pescăria „Anka“ – o provocare
pentru pescari
Puţine au fost la Cenad locurile unde se putea
pescui până în decembrie 1989. Iar Mureşul, la care
visau pescarii împătimiţi, era acesibil doar pentru
anumite persoane care, evident, prezentau încredere
pentru regimul de-atunci. După lucrările funciare din
anii ’60, când s-a născut reţeaua de canale din hotarul

Administratorul, Lucian Jura, s-a gândit şi
la confortul pescarilor. Pe mal au fost construite
platforme individuale din lemn, pe care pescarul
poate sta lejer alături de sculele şi undiţele sale, fără
să alunece în baltă ori să se ude prin iarba plină de
rouă. Are acces la apă curentă, la oricare din cele
patru toalete, la curent electric, dar şi la ustensile de
gătit, de i se face brusc poftă de-o ciorbă de peşte la
faţa locului.
Accesul la pescărie este permis în zilele de vineri,
sâmbătă şi duminică, dar pentru grupuri organizate şi
în restul săptămânii. Informaţii suplimentare se pot
obţine la tel. 0728-874311. Fir întins!

Duşan Baiski

Platformă de transfer
a gunoiului menajer
Introducerea serviciului de colectare a gunoiului
menajer în comuna Cenad a însemnat un pas spre civilizație,
un pas deosebit de important pentru protecția mediului
înconjurător. Iar colectarea duală, adică strângerea separată
a deșeurilor de plastic (aici intră în primul rând PET-urile)
ajută la reciclarea acestora.
Din acest an, localitatea beneficiază de o platformă
de transfer a gunoiului menajer. Aceasta a fost construită
Cenadului, pânza freatică a scăzut şi, drept urmare, au din fonduri locale și se află în partea de est a localității,
dispărut multe bălţi. A mai rămas Puţul. Şi, periodic, în zona gropilor de pământ galben. Aici se depozitează
după vreo revărsare mai timidă ori chiar în forţă, cum gunoiul colectat de către serviciul specializat al Primăriei
și tot de aici este preluat și dus la deponeul județean.

a fost cea din 1970, luciuri de apă în lunca inundabilă.
Dar vremurile s-au schimbat. Mureşul a devenit
accesibil. Iar de când cu deschiderea punctului de
frontieră Cenad-Kiszombor, cenăzenii şi nu doar ei au
descoperit pescăriile din Ungaria vecină.
Iată însă că, din Vinerea Mare a lui 2011, la
intrarea în Cenad dinspre Sânnicolau Mare, pe partea
dreaptă, în spatele a ceea ce a fost cândva o bicărie,
s-a dat în folosinţă pescăria „Anka“, creaţie a unui
investitor local, firma „Brandon Tim“. Lucrările de
dragare a bălţii, teren aparţinând comunei Cenad şi
concesionat pe o perioadă de 49 de ani, pentru un
beneficiu în folosul comunităţii de 5% din venituri,
au durat vreme de doi ani. După excavarea a peste
25 000 mc de pământ, în locul bălţii şi gunoaielor s-a
născut un luciu de apă de aproximativ 2,5 ha, cu o
adâncime medie de aproximativ doi metri. Lacul a
fost populat cu somn african şi cu toată familia de
crapi, cărora li se alătură carasul. Tariful pentru 12
ore de pescuit este de 50 lei/persoană, suma acoperind
şi maximum cinci kilograme de peşte prins de pescar,
cu excepţia carasului, care este gratuit. Fiind vorba
de o pescărie amenajată recent, un exemplar de peşte
ajunge deocamdată la maximum 2,5 kg.
Cenăzeanul nr. 4/2011

Din nefericire, cu tot efortul autorităților locale de
a evita poluarea hotarului Cenadului cu diverse reziduri
menajere, încă mai există locuri unde cei necivilizați
aruncă diverse ambalaje, fără a se sinchisi de ceea ce lasă
în urma lor și de faptul că plasticul se degradează abia după
mai multe decenii. Unul din locurile unde este vizibil acest
lucru este Puțul, al cărui perimetru a fost o dată curățat de
echipe de voluntari și care, acum, din cauza celor certați
cu bunul simț, e din nou plin de gunoaie.
D.B.
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Bliț!
În Cenad a funcționat cândva o moară de vânt, care
se afla undeva în zona de sud-vest a localității. Eventualele
date ar putea exista în arhivele din Budapesta sau Viena.
***
La sfârșitul secolului al XIX-lea, pe râul Mureș,
între Arad și Cenad, existau 40 de mori plutitoare. Ultima
astfel de moară mai era funcţională la începutul secolului
XX-lea. Morile plutitoare erau deservite de bărci care s-au
păstrat ca formă până azi. Ele au doar partea din spate
modificată pentru a se putea monta motorul, numinduse şi azi bărci Molnar („molnar“ înseamnă în maghiară
„morar“).
***
Puțini cenăzeni știu că un cimitir ortodox a existat la
sud de actualul cimitir romano-catolic, acolo unde se află
acum terenuri agricole. Poate arhivele bisericilor ortodoxe
română și sârbă ne pot spune ce s-a întâmplat cu rămășițele
umane.
***
Cimitirul catolic a fost... construit. Altfel spus, pentru
ca apele revărsate ale Mureșului, pe vremea când încă nu
exista dolma, să nu spele oasele răposaților, familiile de
romano-catolici, respectiv maghiare și germane, au trebuit
să contribuie prin muncă fizică proprie, cu propriile utilaje
și animale de tracțiune, la înălțarea terenului pe care se
află acum cimitirul. Presupunem că pământul a fost luat
din gropile ce mărginesc cimitirul. Din păcate, malurile
se erodează și afectează deja vizibil marginea cimitirului,
rândul de morminte de la gard riscând să alunece cu tot
cu teren. Pentru cei care ajung în zona satului timișean
Pustiniș, de exemplu, vor vedea lângă șosea un cimitir
care, la fel, a fost amenajat pe un teren supraînălțat.
***
Printre diverse documente strict bisericești, arhiva
Bisericii Ortodoxe Române din Cenad găzduiește și o
colecție de... cataloage școlare. Unde cenăzenii de astăzi
pot vedea cum au învățat moșii și strămoșii lor pe vremea
când școala aparținea de biserică.
***
Eruditul veneţian Francesco Griselini, devenit
bănăţean pentru o perioadă de vreme, a scris în a sa
„Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului
Timişoarei“ (Editura „Facla“, 1984), următoarele: „E
adevărat că şi în vremuri mai vechi pământul din apropierea
Mureşului şi cel de-a lungul Tisei, de la Seghedin şi până
dincolo de Titel, era mlăştinos. Aceste mlaştini nu se
întindeau însă atât de mult, precum fură găsite în anul
1717. Mlaştina de la Aranca ajunsese, peste Kiskanizsa,
până la Mokrin... Mlaştinile pontice, atât de renumite în
vechea şi noua Romă, nu pot fi comparate deloc cu cele
din Banat. Permanentele schimbări atmosferice cărora
le este expusă ţara, datorită poziţiei ei naturale, precum
şi emanaţiile molipsitoare care se ridicau din atâtea ape
împuţite şi pline de putregaiuri au făcut din Banat cel mai
trist loc de şedere“. Lucrările de ameliorare în scop agricol
a terenurilor inundate şi mlăştinoase s-au executat pentru
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prima oară în Câmpia Banatului în perioada 1717-1756. La
începutul anului 1722, administraţia va ordona districtelor
Timişoara şi Cenad să trimită de urgenţă oameni care să

îndiguiască Mureşul revărsat. Mare supărare va provoca
Mureşul în 1731, când va inunda complet localităţile
Periam, Igriş, Sânpetru Mare, Saravale, Sânnicolau
Mare şi Cenad. În 1753, se lucrează intens la îndiguirea
Mureşului, la aceasta participând 600 de oameni. În 1970,
când Mureșul a provocat prin inundare pagube materiale
considerabile în amonte de Arad, la supraînălțarea dolmei
din Cenad cu saci umpluți cu nisip au participat și elevii
școlii din localitate (vezi imaginea trimisă de Agnes
Kupper).

D. Baiski

Parcul Natural Lunca
Mureșului

Lista proiectelor contractate prin Programul
Operaţional Sectorial Mediu, la 31 iulie 2011, cuprinde
și Proiectul intitulat „Elaborarea studiilor preliminare
măsurilor de management conservativ al Parcului Natural
Lunca Mureşului“. Beneficiar este Regia Națională a
Pădurilor Romsilva - Administraţia Parcului Natural
Lunca Mureşului. Valoare proiectului este de 1864.447 de
lei, din care 1.003.346 de la U.E. și 250.837 de la Guvernul
României.
Vă reamintim că Parcul Natural Lunca Mureşului a
fost înfiinţat în anul 2005, fiind unul din puţinele parcuri
din zona de câmpie a României. Acesta cuprinde terenul
dintre dig și Mureș, din aval de Arad și până la Cenad.
Adinistrația acestuia a întocmit un foarte amplu și bine
argumentat plan de management. Din Consiliul Consultativ
face parte inclusiv Primăria Cenad.
În Parcul Natural Lunca Mureşului se găsesc întinse
suprafeţe de lacuri naturale şi antropice, bălţi, mlaştini şi
ape curgătoare. În apele curgătoare şi stătătoare trăiesc
peste 2000 de specii de animale.
În 2 februarie 2006, zona protejată a Luncii
Mureşului Inferior a fost desemnată ca fiind a treia Zonă
Umedă de Importanţă Internaţională, Sit Ramsar, din
România după Delta Dunării şi Insula Mică a Brăilei.
Limitele acestei zone coincid cu limitele Parcului Natural
Lunca Mureşului.
D.B.

Cenăzeanul nr. 4/2011

Istorie

Uciși, deportați...
Dacă în numărul trecut am publicat mărturii
și nume de sârbi din Cenad deportați în Bărăgan în
1952, iată și lista șvabilor cenăzeni care au avut de
îndurat aceeași soartă. Lista se găsește atât pe plăcile
comemorative din marmoră neagră, existente în
interiorul bisericii romano-catolice din localitate, cât
și pe monumentul din cimitirul romano-catolic, de
unde am preluat numele de mai jos:

Balthasar Anna (1889)
Balthasar Anna (1892)
Balthasar Elisabeth Balthasar Nikolaus (1901)
Balthasar Peter (1928)
Hilger Jacob (1864)
Huller Johann (1887)
Koreck Anna (1872)
Kühn Anna (1871)
Kühn Marharetha (1873)
Meszarosch Lissi (1887)
Wambach Anton (1891)
Wirosaf Peter (1913)
Wolf Anna (1876)

cetățeni români care, la recensământ, s-au declarat de
naționalitate germană.
Iată, în continuare, numele celor 38 de șvabi
cenăzeni deportați în Rusia în perioada 1945-1949:
Ambrosi Johann (1927)
Balthasar Nikolaus (1905)
Balthasar Nikolaus (1927)
Balthasar Peter (1902)
Bernhardt Anton (1900)
Biringer Peter (1887)
Bogel Peter (1930)
Bogel Peter (1901)
Ehling Andreas (1900)
Fassbinder Margaretha Frank Georg Gräbeldinger Johann (1901)
Jost Julianna (1926)
Jung Josef (1900)
Klemens Anton (1901)
Kopp Johann (1900)
Koreck Anton (1908)
Koreck Peter (1905)
Krauser Antin (1904)
Kühn Martin (1899)
Kurth Josef (1897)
Schmelzer Johann (1904)
Schmelzer Josef (1891)
Schmelzer Nikolaus (1900)
Schneider Peter (1906)
Schulde Johann (1893)
Schulde Peter (1900)
Schüssler Anna (1925)
Schüssler Elisabeth (1919)
Swobodnik Gottfried (1928)
Wagner Anton (1893)
Weber Anton (1905)
Weber Anton (1927)
Wolf Anton (1902)
Wolf Anton (1903)
Wolf Elisabeth (1921)
Wunder Theresia (1919)
Zimmer Elisabeth (1925)

A fi minoritar ca naționalitate a fost, cu rare
excepții, o adevărată piatră de moară la gâtul celor în
cauză. Cel mai adesea abandonați de autoritățile din
patria strămoșilor, primii care plătesc datoriile reale
ori închipuite ale acestor patrii sunt tocmai minoritarii.
Din nefericire, nici Banatul nu a fost scutit, de-a
lungul zbuciumatei sale istorii, de tragediile în masă.
De aceea, faptul că șvabii și-au abandonat în Banatul
În același context, se cuvine să pomenim și natal cimitirele, avutul și istoria nu trebuie să ne mai
faptul că, în Cenad, șvabii au fost colonizați cu mire. Mai trist este însă că au părăsit masiv România
începere din 1743. Potrivit datelor statistice, în 1940
trăiau în Cenad 3025 de germani. Iar în anul 2002, după 1989. O pată neagră în istoria țării...
Dușan Baiski
mai viețuiau în localitatea de baștină doar 20 de
Cenăzeanul nr. 4/2011
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Cenăzenii și Internetul
Din activitatea de pe Internet a cenăzenilor se poate
desprinde o concluzie deosebit de limpede: sunt curioși,
dar discreți. Altfel spus, site-ul oficial al comunei, www.cenad.
ro, se apropie deja de trei milioane (3.000.000) de vizite
și un fan-club de aproape 80 de persoane din rețeaua de
socializare Facebook, care însă interacționează excesiv
de timid. Desigur, am luat în calcul doar site-ul oficial
și adresele de pe Facebook dedicate cenăzenilor. Firește,
tinerii din Cenad sunt activi în rețelele lor personale, dar
și pewww. youtube.com, unde există câteva filmulețe
interesante. Căutați cuvântul „cenad“ și veți vedea. Dar
iată și câteva salutări de departe, de peste mări și țări:
Gabriela Simic - SALUTARI LA CENAD
..........................ȘI LA TOȚI CENĂZENII!!!
Miti Schmidt - Sunt Miti din Cenad și salut satul
meu cu toți oamenii din el !!!
Farkasné Erzsike - Salutări pentru satul meu natal!
Cu drag, Beji!
Mary Bella - Bună din Australia ...eu m-am născut în
Cenad acuma 43 ani, mă numesc Miroslava Militar... dacă
mă cunoașteți, vă rog să-mi faceți prieteni... eu vorbesc
sârbește... mulțumesc
Martina Sauer - Și eu vreau să salut satul meu...
Au trecut mulți ani de când am plecat, dar dorul de acasă
a rămas!!!

1970 - Un grup de cadre didactice, în fața fostei școli germane, unde se construiește acum noul cămin cultural

Dacă doriți să corespondați cu ei prin Facebook,
i a t ă a d r e s a : h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
CENAD/124399980911262
Tot pentru cenăzenii de acasă și de peste hotare,
dar și pentru prietenii acestora, de curând a fost creat
Grupul „Cenăzenii“, cu adresa http://www.facebook.com/
groups/223665394330928?ap=1, care numără deja 20
de membri. Însă și aici intervențiile sunt extrem de rare.
Au fost totuși trimise câteva fotografii de la finaluri de an
școlar (Agnes Kupper și Farkasné Erzsike) și cu Cenadul
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anilor ’60 (Agnes Kupper). Există și o promisiune. Am ales
pentru dumneavoastră doar două, trimise de Agnes Kupper

Clasa a VI-a A, în anul 1972

din Germania, restul putând fi văzute pe www.cenad.ro și
pe www.cenad.ro/copii/. Așteptăm, evident, și alte reacții,
respectiv fotografii.
D.B.

Cenadul, pe Youtube
De intrați pe Internet, pe cunoscutul portal de filme
Youtube și veți căuta Cenad, veți fi surprinși câte filmulețe
s-au făcut la și despre Cenad. Firește, nu toate se referă
la localitate, însă cea mai mare parte, da. Surprinse cu
telefonul mobil, cu aparatul de filmat digital sau cel
fotografic, imaginile dovedesc pe de-o parte interesul
cenăzenilor, aflați departe de țară, pentru satul lor natal, iar
pe de-altă parte dorința de distracție.
Cele mai multe vizionări le-au înregistrat filmările,
însoțite de sunet, ale bisericilor ortodoxe. În trei ani,
filmulețul intitulat „Clopote, duminica, la Cenad“, a fost
vizionat de aproape 13.000 de ori. Un succes deosebit
îl are cel numit „Porcul de la Cenad“, cu peste 4.000 de
vizionări, filmat pe șosea, personajul principal fiind un
porc de peste 150 kg, care scoate capul prin fereastra
unei remorci improvizate dintr-un microbuz. Interesante
sunt și imaginile dintr-o serie de filmulețe cu genericul
„Nebunii din Cenad“. Cadrele filmate la diferite ediții ale
Festivalului Internațional al Tamburașilor Cenad sunt și
ele destul de căutate.
Trebuie însă spus că un factor important în numărul
de accesări îl constituie nu doar subiectele, cât mai ales
vârsta internauților. Internetul fiind dominat de cei tineri,
nu e de mirare că veți găsi și subiecte de genul: Pufy,
cântărețul de la Cenad, care-l concurează pe manelistul
Ionuț Cenad.

D. Baiski

Cenăzeanul nr. 4/2011
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Pompierii avertizează:
foc, doar cu permis

Fotbal cu „nircicul“

Este de prisos să vă mai spunem că nu e de jucat
cu focul. Munca a mai multe generații de-a rândul poate
fi într-o clipă mistuită din neglijența ori bravada nu doar
a unui copil, ci și a unui om matur. Iar istoria milenară a
Cenadului e plină de asemenea exemple nefericite.
Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale se efectuează cu acordul autorităţii competente
pentru protecţia mediului şi numai după obţinerea permisului
de lucru cu foc în două exemplare. Emiterea permisului se
face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnată în
acest sens. Primarul transmite un exemplar din permisul
de lucru cu focul celui care solicită permisiunea de a arde
miriştea, vegetaţia uscată sau resturile vegetale, şi un al
doilea exemplar serviciului public voluntar pentru situaţii
de urgenţă. Facem precizarea că obţinerea permisului de
lucru cu focul nu este obligatorie în cazul în care resturile
vegetale şi vegetaţia uscată sunt arse în cadrul gospodăriei
cetăţeneşti.
În perioadele de caniculă şi secetă arderea miriştilor,
a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe
o anumită perioadă de timp sau în anumite intervale orare,
prin ordin al prefectului. Primăria Cenad are obligaţia de a
aduce la cunoştinţă populaţiei aceste perioade şi intervale.
Iată care sunt măsurile de prevenire a incendiilor
la arderea miriștilor: condiţii meteorologice fără vânt;
parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii
arate; izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie,
construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier,
prin executarea de fâşii arate; desfăşurarea arderii numai
pe timp de zi; asigurarea până la finalizarea arderii a
personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor
incendii; asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici
de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5
ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de
tractare şi a personalului de deservire; pe terenurile în
pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a
pantei.
La arderea vegetației uscate și a resturilor
vegetale, măsurile de prevenire a incendiilor sunt:
condiţii meteorologice fără vânt; colectarea în grămezi a
vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel
încât arderea să poată fi controlată; executarea arderii
în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice,
de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale,
produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
curaţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi
pe o distanţă de 5m; desfăşurarea arderii numai pe timp de
zi; asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea
eventualelor incendii; supravegherea permanentă a arderii;
stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului
arderii; interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

A căzut cortina peste încă o ediţie de campionat,
una la fel de dezamăgitoare precum precedenta. Locul
10 este „meritat“ la modul cum s-au comportat pe teren
fotbaliştii cenăzeni. La meciul disputat acasă cu ehipa din
Beba-Veche şi pierdut cu un ruşinos 5-1, fotbaliştii locali
fugeau de mâncau pământul, dar nu după minge, ci efectiv
fugeau de „loptă“ şi aceea, la rândul ei, fugea de cenăzeni.
A fost o evoluţie execrabilă, la limita penibilului. E
adevărat că echipa a fost încropită doar din rezerve, mulţi
titulari fiind bolnavi, suspendaţi sau plecaţi în străinătate
la muncă. Cu o asemenea echipă şi asemenea joc în
campionat nu reuşeau să obţină doar 2-3 puncte.
Câţi spectatori erau pe vremuri la meciuri, iar dacă
se juca acasă de Paşti, era o adevărată sărbătoare, cu sute
de spectatori, cu muzică, tarabe, cu mici bere şi dulciuri.
La meciul de baraj regional în faţa formaţiei din Făget, în
tribune au fost în jur de 1000 de spectatori veniţi şi din
împrejurimi (Sânnicolaul Mare, Beba Veche, Dudeştii
Vechi). Ei, ce vremuri frumoase erau pentru fotbalişti şi
spectatori, vremuri care nu se mai întorc nici dacă echipa
ar evolua în Liga a III-a.
Sunt optimist şi sper că la anul Cenadul să urce în
clasament cu 5-6 locuri.

Milenco Iancov

Fodor Francisc

Cenăzeanul nr. 4/2011

Gheorghe Anuichi

Păpricaș de pește
Ingrediente pentru 10 persoane:
- fileu de pește 2 kg;
- tacâm de pește și pește mărunt 3 kg;
- slănină afumată 300 g;
- ceapă 1 kg;
- gogoșar 3 buc.;
- roșii 2 buc.;
- ulei, făină, sare, boia.
Mod de preparare:
Se prăjește bine slănina tăiată mărunt. Se introduce
ceapa, apoi gogoșarii tăiați și se prăjesc. Se pun tacâmul
de pește și peștele mărunt, roșiile decojite și apă cât să
acopere conținutul. Se fierbe timp de o oră. După ce a fiert
se strecoară, se dezosează și se macină mărunt.
Se pune zeama la fiert și introducem conținutul
măcinat, punem sare și boia după gust. Când fierbe, punem
fileul de pește și după cinci minute de fiert este gata. Înainte
de a introduce fileul, acesta este presărat cu făină și fript în
ulei foarte fierbinte timp de 20-25 secunde .
Papricașul se servește cu tăiței cu brânză sau mămăliga cu brânză.
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Agricultură

Cenadul, vulnerabil la
poluarea cu nitrați
Consiliul Local Cenad a adoptat un plan de acțiune
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din
surse agricole pentru localitate și exploatațiile agricole
cu mai mult de 8 (opt) Unităţi Vită Mare (UVM). Astfel,
fermierii ce deţin animale sau lucrează pământul în cadrul
zonelor vulnerabile la nitraţi trebuie să se asigure că
gunoiul de grajd nu este aplicat în orice parte a terenului în
rate mai mari de 170 kg N/ha.
În general, fermierii vor aplica mai întâi gunoiul
de grajd pe terenurile din apropierea locului de producţie,

adică lângă locuinţă sau în imediata vecinătate a satului.
Adesea, gunoiul de grajd va fi utilizat în principal sau
aproape exclusiv pentru fertilizarea grădinilor de legume
din apropiere.
Pentru calcularea situaţiei pentru fiecare gospodărie
se completează registrul nutrienţilor pentru exploatatii
agricole individuale (pe hârtie și în format electronic),
ce permite autorităţilor şi fermierilor să evalueze situaţia
individuală şi să utilizeze corect gunoiul de grajd de care
dispun.
Perioadele de interdicţie a aplicării îngrășămintelor
organice, pentru evitarea scurgerilor provocate de terenul
îngheţat şi a levigării azotului neconsumat de vegetaţie
sunt:
- interdicţie totală cuprinsă între cea mai târzie dată
de apariţie a primului îngheţ (5 noiembrie) și cea mai
timpurie dată de apariţie a ultimului îngheţ (4 aprilie),
adică 150 zile;
- interdicţie maxim posibilă cuprinsă între cea mai
timpurie dată de apariţie a primului îngheţ (14 septembrie)
și cea mai târzie dată de apariţie a ultimului îngheţ (23
mai) adică 251 zile;
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- interdicţia cea mai probabilă cuprinsă între data
medie de apariţie a primului îngheţ (10 octombrie) și data
medie de apariţie a ultimului îngheţ (26 aprilie) adică 198
zile.
La solicitarea motivată a fermierilor sau/
şi autorităţilor locale, OSPA poate aproba aplicarea
îngrăşămintelor organice pe terenul agricol în alte perioade
decât cele prevăzute în calendarul de interdicţie, dacă sunt
îndeplinite simultan următoarele condiţii:
a) terenul nu este acoperit cu zăpadă;
b) temperaturile minime ale aerului au fost mai mari
de 40 C pentru o perioada de cel puţin 2 zile consecutiv;
c) prognoza meteorologică pentru următoarele 3
zile indică temperaturi minime de peste 00 C.

Perioadele de interdicţie nu sunt valabile în cazul
îngrăşămintelor de origine animală produse şi depuse
direct de animale (dejecţii proaspete) în cazul păşunatului
liber. De asemenea, aceste perioade de interdicţie nu se iau
în considerare în cazul resturilor vegetale sau altor tipuri
de produse organice reziduale rămase pe sol.
Capacitatea de stocare a gunoiului provenit din
activităţile de creştere a animalelor este de 10 luni.
Capacitatea depozitelor de stocare a îngrăşămintelor de
origine animală trebuie să depăşească necesarul de stocare
cu o (1) lună, ţinându-se seama de perioadele cele mai
lungi de interdicţie a aplicărilor pe teren a îngrăşămintelor.
Fiecare exploataţie agricolă care deţine mai mult de
8 UVM are obligaţia de a completa registrul nutrienţilor
conform modelului unitar din anexa 8 la programul de
acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse
agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr.
21130/14.10.2010.
Detalii se pot obține la Biroul agricol din cadrul
Primăriei Cenad.

D. Baiski

Cenăzeanul nr. 4/2011

Viaţa Sfântului Gerard de
Cenad*
(Urmare din numărul trecut)
Şi nu credem că s-a întâmplat vără voia lui Dumnezeu că domnul Gerard a venit în acest ţinut după atîtea
primejdii, ci Domnul Isus l-a adus la noi, pentru a afla nu
numai mila craiului lumesc, ci şi a împăratului cel veşnic.
La care Gerard, plecîndu-şi capul, răspunse cu smerenie,
zicînd: Să vă dea binele Dumnezeu cel atoputernic, cinstiţii
mei părinţi şi stăpâni, pentru dragostea căruia lucraţi, iar pe
mine, cel necunoscut vouă, îl iubiţi cu dragoste frăţească.
Ci pentru că iubirea străluce mai cu seamă la nevoie, nu voi
să vă ascund din ce pricină am venit în acest ţinut. Aveam
dar voinţa să slujesc Ziditorului meu în ţara unde el însuşi
s-a supus robiei, ca să mîntuiască pe toţi. Hotărîsem astfel
să trec marea, ca să văd locurile sfinte, dar împiedicîndumă vînturile cele împotrivă, nu putui îndeplini dorinţa mea.
Ci îndemnându-mă stareţul Rasina,
îmi îndreptai calea către Dunăre şi
acolo hotărîi să ajung, cu ajutorul
vostru. Iar ei îi răspunseră: Leapădăte, Gerarde, de acest gând şi nu te lăsa
dus de asemenea cugetare. Ci voinţa
lui Dumnezeu te-a adus aici, iar unde
este voia lui Dumnezeu, acolo toate sînt bune, că la cărţile fericitului
Ieronim, ce sînt scrise la Ierusalim,
toţi suntem părtaşi. Tu dară scrie,
învaţă, propovăduieşte şi mîntuieşte
în Ungaria, cît este vremea de a lucra. Iar episcopul Maurus ţinu la sine
pe domnul Gerard de la ziua Aflării
Sfintei Cruci pînă în ziua apostolilor
Petru şi Pavel, la care praznic domnul
Gerard propovădui poporului despre
această slovă: Aceştia sînt oamenii
milostivirii. Şi stareţul din Varaždin,
chemat de episcop, fu la acel praznic,
care sfîrşindu-se, luă cu sine pe Gerard şi-l ţinu la Oradea pînă în ziua
sfîntului Venedict, în care ţinu poporului predică asupra slovelor: Dreptul
va da roadă ca şi crinul; iar Maurus
aşijderea fu de faţă. Cunoscu dar episcopul
că Gerard ştie să vorbească frumos şi
zicea că din ziua în care începu să se
răspândească cuvîntul lui Dumnezeu în Ungaria, nu s-a mai
văzut aşa un cleric în acea ţară. Iar el era mereu cu gândul
la Ierusalim.
(8) Şi se întîmplă că, venind fericitul crai Ştefan la
Alba, ca să sărbătorească praznicul fericitei Fecioare din
fiecare an, era atunci obiceiul să se strîngă toţi stareţii şi
episcopii, ca să fie împreună la sfîntul praznic. De aceea episcopul Maurus şi stareţul Anastasie, luînd cu ei pe
domnul Gerard, veniră în acea zi de praznic la craiul, în
Alba. Şi la ceas potrivit i se închinară craiului. Şi văzînd
craiul pe Gerard, zise încet episcopului: De unde veni la
noi acesta, că-l văd om cu teamă. Iar episcopul răspunzînd
zise: Grăbitu-s-a să vină din cetatea Veneţiei la Ierusalim,
şi este un cleric de seamă. Iar craiul spuse: Şi de ce să nu
rămână cu noi aici, că este slujitor al lui Dumnezeu şi noi
încă suntem robii lui Dumnezeu? Cum ar putea dar să afle
ţară mai bună decât aceasta ca să slujească lui Dumnezeu?
Nu-l lăsaţi să plece, ci să mai aştepte puţin, pînă cînd, cu

ajutorul lui Dumnezeu, îl voi birui pe duşmanul meu Achtum şi-i voi da cetatea Mureşeană, ca să fie sfinţit în ea
episcop. A doua zi chemîndu-l craiul la sine îi spuse: Bine
ai venit, zise, om bun, ci Dumnezeu să-ţi dea bine şi mai
departe. Iar acela, îndoindu-şi genunchii şi închinîndu-i-se
craiului, spuse: Am venit la măria ta şi sînt hagiu, că vreau
să merg la Ierusalim şi am cu mine tovarăşi care pogoară
cu mine pe Dunăre. Iar craiul îi zise: Leapădă-te, grăi, om
bun, de această hotărîre a ta şi rămîi cu noi şi-ţi va fi bine.
Mai degrabă propovăduieşte aici norodului meu, întăreşte
pe credincioşi în credinţa lor, îndreaptă pe necredincioşi,
stropeşte răsadurile cele proaspete şi-ţi voi da puterea de a
propovădui în ţara mea şi-ţi voi mai da călăuze care să te
slujească zi şi noapte. Tu numai deschide-ţi gura şi grăieşte
şi seamănă în inima acestui norod sămînţa vieţii. Nu te mai
duce la Ierusalim, că nici nu-ţi voi da voie. Iată, ţi-am dat
astăzi episcopatul cetăţii Mureşene. Auzind acestea, iarăşi
i se închină şi de atunci înainte se chemă Gerard episcop
ales. Care făcîndu-se, i se rupse inima şi se frînse piedica
voii lui de mai înainte şi ceea ce de multă vreme hotărîse să
facă, lăsă acum deoparte
(9) Venind dar sărbătoarea
fericitei Fecioare, Gerard, pregătindu-se, adică luîndu-şi ca tălmaci pe
Conrad, prepozitul Albei, urcă în
amvon ca să predice asupra cuvântului: Femeie înveşmântată la soare;
şi începu să provăduiască norodului.
Nu fu scriptură din care să nu fi adus
pildă, privind şi craiul şi norodul şi
minunîndu-se toţi creştinii de atîta
mîngîiere a cuvintelor dumnezeieşti, pentru care lucru craiul îl preţui
foarte. Trecînd praznicul şi fieştecare
întorcîndu-se la ale sale, craiul ţinu
pe Gerard la sine, dîndu-i pază şi petrecere plăcută în palatul său, punându-l multă vreme ca dascăl fiului său
Emeric, herţegul. Şi se întâmplă că,
văzîndu-l pe fericitul herţeg Emeric
cum sporeşte întru virtute şi biruieşte
pe duşmanul neamului omenesc, cu
ajutorul lui Hristos, fugind de zarva
lumii, se îndreptă într-o pustie, numită de norod Bél, unde vreme de şapte
ani încheiaţi hălădui întru postire şi
rugăciune şi veghe, stînd pe loc neclintit şi clădindu-şi o chilie, în care
alcătui şi scrise cărţi cu mîna lui. Iar
într-o zi, pe cînd scria, şi din prea
adîncă a lui cugetare începu să aţipească, veni o ciută cu un
ied al său şi se culcară amîndoi lîngă el pe pămînt. Şi iată
că năvăli asupră-le fugind de lup un cerb, iar ciuta fugind,
lăsă lîngă acest ales al Domnului iedul său, care vrînd să se
ascundă, vărsă pe jos cerneala cu care el scria, şi-l urmă în
casă şi, hrănit fiind cu pîine, nu mai vru să se despartă de
el. Iar altădată, sfîntul Gerard, purtând o povară, află în faţa
uşii un lup, pe care văzîndu-l rănit, îi deschise uşa, iar lupul
intră la el. Şi lăsând povara jos, lupul se culcă pe jos la picioarele sale şi nu se ridică, până ce nu se vindecă. Iar din
acea zi, atât iedul, cît şi lupul rămaseră acolo şi ieşeau pe
uşă la câmp şi se hrăneau şi nu se tulburau unul pe celălalt.

(Continuare în numărul viitor)
* Reproducere din volumul „Documente privitoare la istoria Mitropoliei
Banatului“, de I.D. Suciu şi R. Constantinescu, Editura Mitropoliei Banatului,
Timişoara, 1980. Materialul a apărut în limbile latină şi română. Titlul original:
Legenda major. Vita Sancti Gerardi, Moresanae ecclesiae episcopi †1046.

