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Educație

Biserica şi şcoala
Toamna se apropie cu
paşi mici, dar siguri. Tot omul
se gândeşte să-şi pună treburile
la punct, căci nu peste mult
timp iarna ne va da prilejul
doar de a ne depăna amintirile.
Până atunci, însă, mai sunt
multe de făcut! Cei preocupaţi
de munca câmpului îşi adună
roadele, pregătesc pământul
să primească în el, deşi cam
neprimitor după o vară aşa de
fierbinte, sămânţa de la care
sperăm să avem „pâinea cea de toate zilele“. An de an,
la mijlocul lui septembrie suntem martori ai unui nou
început: cel de an şcolar. Acum se întâlnesc emoţiile
mai multor generaţii: copii care vin pentru prima dată
de mână cu părinţii, dascăli ce primesc copii noi în clasa
I; iar pentru cei mari de fiecare dată este un prilej de a
retrăi sentimentul ce pentru prima dată l-am simţit când
eram ca aceşti copii.
Fiecare trăieşte în parte momentul acestui
început şi în acelaşi timp nu poate să-l despartă de
ceilalţi. Este un univers al emoţiilor indiferent de vârstă.
Cu o zi înainte, la biserică în Liturghie, se
rostesc rugăciuni speciale pentru „luminarea minţii
şi deprinderea cu uşurinţă a învăţăturilor bune şi
folositoare“. An de an parcă vin tot mai mulţi copii
doritori să-şi întărească puterile cu „binecuvântare de
sus“.
A doua zi ne întâlnim, în cadru festiv, în curtea
şcolii, unde, după cuvântul de deschidere rostit de
doamna directoare şi domnul primar, cei trei preoţi, care
vor preda şi în acest an, au rostit câte o rugăciune şi au
adresat cuvânt de îndemn la învăţătură şi fapte bune. A
urmat intrarea în clasele curate şi îngrijite ce-i aşteptau
cu cărţile pe pupitre.
Perioada trecută din viaţa elevilor, adică vacanţa
mare, pentru cei harnici şi sârguincioşi a fost vreme
de binevenită răsplată. În urmă cu doi ani Biserica
Ortodoxă Română a iniţiat un program de activitate cu
copiii şcolari numit „Alege şcoala“. În cadrul acestui
program s-au realizat mai multe lucrări constând în
eseuri, versuri, lucrări plastice din care unele au ajuns să
fie apreciate de către comisiile de evaluare, întâi la nivel
de protopopiat, lucrări citite în sala de cultură a oraşului
Sânnicolau Mare, altele apreciate la nivel de Episcopie.
În urma acestor evaluări cei mai buni autori au fost
recompensaţi cu o tabără gratuită la Caraiman-Buşteni.
Cei care ne-au onorat cu prezenţa lor în tabără au fost
următorii: Barz Edward, Barz Robert-Ștefan, Jivici
Denisa-Melisa, Popescu Cosmina-Adriana, Andreica
Simona-Aurica.
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La întoarcere, în prima duminică, elevii
participanţi, la invitaţia preotului paroh, Gh. Covaci,
au împărtăşit cu multă bucurie şi vădită emoţie,
credincioşilor prezenţi la sf. Liturghie impresiile celor
câteva zile de tabără. A fost una deosebită de cele
cunoscute până acum, căci aici au împletit rugăciunea
cu creaţia, ceea ce s-a şi putut vedea în paginile ziarului
„Lumina“, apărut în această perioadă.
Dovadă că se poate, interesul tinerilor de azi
ne dă speranţa că pe viitor Biserica noastră va avea
credincioşi activi şi interesaţi de viaţa Ei. Le dorim
tuturor „Spor la învățătură“!

Preot Gheorghe Covaci

Un nou an școlar,
cu multe noutăți
A început încă un an școlar nou. Încă o dată s-au
deschis porțile școlii noastre pentru o generație de copii,
care au pășit astfel pe cărarea cunoașterii. Acești copii
care au intrat, pe 17 septembrie, în curtea școlii noastre,
vor privi totul cu un ochi critic și curios și vor vedea
multe lucruri noi, ca de exemplu: s-a dat în folosință o
aripă nouă a clădirii în care funcționează ciclul primar
din unitatea noastră. Corpul nou conține două săli de
clasă, o sală profesorală, doua toalete modernizate (una
pentru cadre și una pentru elevi), sala centralei termice,
un coridor. Celelalte săli de clasă, deja existente, au fost
izolate termic, li s-a schimbat parchetul și au fost dotate
cu jaluzele verticale.
Ceea ce e nou pentru toți este clasa pregătitoare,
care funcționează cu cadru didactic titular și calificat și
are un număr de 28 de elevi cu vârsta de 6 ani. Acești copii
au mobilier nou, o încăpere dotată conform standardelor
în vigoare, materiale didactice necesare etc.
Cu toate noutățile și schimbările făcute, am reușit
să ne încadrăm foarte bine în cerințele impuse și anume
am început anul școlar cu personal didactic suficient
pentru toate disciplinele și am asigurat personal didactic
necesar la toate clasele de elevi și la toate grupele de
copii, am organizat examene pentru ocuparea posturilor
vacante. Toate acestea au avut ca rezultat atingerea
tuturor obiectivelor referitoare la începerea anului nou
școlar, conform prevederilor legale.
Pentru aceasta mulțumim conducerii locale și
Consiliului Local pentru sprijinul acordat, precum
și tuturor celor care au făcut parte din comisiile de
organizare și de funcționare a concursurilor de ocupare
a posturilor vacante din 20 septembrie 2012, organizate
în unitatea noastră.

Director școlar, prof. Slavka Bojin
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Amalgam

Ziua Asociației Culturale
„Concordia Cenad“

Hotărâri ale Consiliului Local al
comunei Cenad

Asociația Culturală „Concordia Cenad“ va intra, pe
28 noiembrie 2012, în cel de-al zecelea an de existență.
Născută din inițiativa unor cenăzeni entuziaști, gândită ca
un liant între etniile trăitoare în localitate și păstorită de cel
care a fost până de curând prof. Gheorghe Doran, această
organizație neguvernamentală și non-profit a însemnat și
înseamnă principalul motor cultural al localității încă din
2003, când a fost înregistrată la Judecătorie și a primit
propriul cod fiscal. Prin aportul asociaților fondatori,
respectiv Gheorghe Doran , Dan Groza, Gheorghe Anuichi,
Fodor Francisc și Vasa Stefanovici, cărora, în timp, li s-au
alăturat și alții, „Concordia Cenad“ are o seamă de realizări
individuale sau colective: organizarea anuală a Zilei
Asociației „Concordia Cenad“ , editarea a câte unui anuar,
publicarea unor cărți dedicate Cenadului și cenăzenilor,
editarea revistei „Cenăzeanul“, martorul incontestabil al
evenimentelor din Cenadul ultimelor două decenii.
După trecerea în neființă a președintelui, în luna
iunie a.c., a prof. Gh. Doran, a avut loc o adunare generală
extraordinară, în cadrul căreia a fost aleasă o nouă structură
de conducere, președinte ales fiind ing. Gheorghe Ivașcu.
Pentru a nu se curma tradiția sărbătoririi Zilei Asociației
„Concordia Cenad“, membrii acesteia s-au mobilizat
pentru a marca evenimentul prin câteva acțiuni interesante:
o sesiune de comunicări, o miniexpoziție de efecte poștale
din zonă, o lansare de carte cuprinzând studii monografice
despre Cenad. Au fost invitate personalități din Cenad,
Sânnicolau Mare, Variaș și Timișoara. Manifestarea va
avea loc sâmbătă, 10 noiembrie, de la ora 9,30, în sala
de ședințe a Consiliului Local Cenad. Dacă posibilitățile
tehnice o vor permite, evenimentul e posibil să fie transmis
în direct, prin sistemul TV streaming, și pe site-ul oficial
www.cenad.ro.
D.B.

De la precedenta apariție a revistei „Cenăzeanul“
și până la predarea la tipar a numărului de față, Consiliul
Local a aprobat următoarele hotărâri:
Hotărârea nr. 18 din 24.09.2012 privind repartizarea suprafețelor de pășune comunală crescătorilor de
animale din comuna Cenad;
Hotărârea nr. 19 din 24.09.2012 privind numirea
reprezentantului Primăriei comunei Cenad și a Consiliului
Local Cenad;
Hotărârea nr. 20 din 24.09.2012 privind actualizarea
Planului Urbanistic General al comunei Cenad;
Hotărârea nr. 21 din 24.09.2012 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în
domeniul situațiilor de urgență, la nivelul comunei Cenad;
Hotărârea nr. 22 din 24.09.2012 privind vânzarea
terenurilor proprietatea privată a comunei Cenad;
Hotărârea nr. 23 din 24.09.2012 privind asocierea
comunei Cenad la Grupul de Acțiune Locală Triplex
Confinium.
Facem precizarea că documentele în cauză se pot
consulta pe larg fie la sediul Primăriei Cenad, fie pe site-ul
oficial al instituţiei: www.cenad.ro.

Promovarea Cenadului
Mulți cenăzeni de loc, puțini cenăzeni de fapt (a se
citi: prin fapte). Pentru aceștia din urmă, pe site-ul oficial
al comunei există în clipa de față un pachet de modele
de plicuri poștale personalizate (http://www.cenad.ro/
content/plicuri-personalizate). Altfel spus, au fost create
peste 20 de modele de plicuri având pe ele imagini actuale
din Cenad, dar și reproduceri ale tablourilor unor pictori
profesioniști care au importalizat Cenadul în lucrările lor.
Modelele au fost create în programul „Microsoft Word“,
astfel că oricine poate schimba adresa expeditorului și a
destinatarului și poate insera propriile imagini fotografice
realizate la Cenad. Iar în final poate lista aceste plicuri pe
o imprimantă color sau alb-negru. Plicurile pot fi utilizate
nu doar de către administrația locală din Cenad, ci și de
oricare cenăzean adevărat, în corespondența particulară,
cu prilejul diversele evenimente ori sărbători oficiale sau
religioase.
D.B.
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Miroslav Marianuț

„Cenad - Studii monografice“
Sâmbătă, 10 noiembrie,
cu prilejul aniversării Zilei
Asociației Culturale „Concordia Cenad“, va avea loc
lansarea celei de-a doua cărți
a scriitorului Dușan Baiski,
dedicată localității în care a
copilărit. Aceasta poartă titlul
„Cenad - Studii monografice“
și va vedea lumina tiparului la
editura timișoreană „Artpress“.
În condiții grafice care
se pretează la un asemenea gen
de carte, cu 24 de pagini fullcolor și 290 de pagini de texte
din trecutul apropiat al satului, volumul trece în revistă o
serie de evenimente importante de dinainte, din timpul și
de după cel de-al Doilea Război Mondial, oferind cititorului o multitudine de aspecte până acum necunoscute. Scrierea se bazează pe datele existente la Direcția Județeană
Timiș a Arhivelor Naționale, unde autorul a fotografiat și
prelucrat peste 45.000 de documente originale. Pe coperta
IV a cărții, un scurt text al cenăzeanului Ioan Hațegan,
doctor în istorie.
D.B.
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Divertisment

Festivalul Internațional al
Tamburașilor Cenad - 2012
Căminul cultural din Cenad a fost sâmbătă, 13
octombrie, gazda celui de-al VII-lea Festival Internațional
al Tamburașilor Cenad, manifestare organizată de către
orchestra de tamburași „Lale sa Moriša“ și Filiala Cenad
a Uniunii Sârbilor din România, cu sprijinul financiar al
Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul
Secretariatului General al Guvernului, prin Uniunea
Sârbilor din România, al Consiliului Local Cenad și al
Primăriei Cenad.

Criza financiară generală, singurul musafir nedorit,
a fost, din nefericire, și ea prezentă, astfel că organizatorii
au avut mari emoții până li s-au aprobat fondurile absolut
necesare pentru o asemenea manifestare de anvergură.
Da, nu este un epitet nejustificat, Cenadul intrând deja în
circuitul marilor festivaluri de acest gen din lume. Cu toată
disponibilitatea organizatorilor și a administrației locale
cenăzene, ceea ce umbrește reușita festivalului este tocmai
lipsa unui local adecvat unor asemenea momente culturale
de excepție: un cămin cultural la standarde moderne. Vor
mai trece doi-trei ani până Cenadul va avea, în sfârșit, un
lăcaș de cultură pe care-l merită pe deplin.
Față de edițiile anterioare, programul festivalului a
fost mai restrâns și aceasta nu neapărat din cauza lipsei
de fonduri, ci fiindcă era normal ca spectacolul să aibă o
durată decentă în timp, lucru pe care l-au înțeles în sfârșit
și participanții. Dacă în economie se vorbește de un prag
de rentabilitate, tot așa și în muzică se poate vorbi despre
un prag de suportabilitate, dat de gradul de satisfacție (care
poate ajunge la nivelul critic, al plictiselii). Ediția actuală
s-a dovedit una decentă din acest punct de vedere.
Publicul a fost, desigur, entuziast, chiar dacă în sala
arhiplină s-au aflat nu doar etnici sârbi, ci și români și de
alte naționalități, poate și pentru faptul că la Cenad vin
mai rar artiști de acest gen ori artiști în general. Suntem
convinși că odată cu finalizarea noului cămin cultural,
întreaga activitate culturală a comunei va trebui radical
regândită, astfel ca localitatea să nu mai fie considerată
una de la marginea pământului, ci una pentru care artiștii
să se întreacă în a-i încânta pe cenăzenii de toate etniile
și vârstele. Ceea ce încă nu au înțeles unii cenăzeni este
faptul că la asemenea spectacole nu se vine cu copii mici,
care oricum nu înțeleg nimic, însă îi deranjează pe ceilalți,
care dorescă să se simtă bine.
Cu siguranță că, așa cum se întâmplă la alte
festivaluri de tamburași (Starčevo, în Serbia, de exemplu),
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darea în folosință a noului cămin cultural va permite o cu
totul altă abordare a accesului în sala de spectacole, pe
bază de bilete plătite, cu locuri și mese reținute din timp.
Există foarte multe persoane în Banat care ar da bani
grei pentru a participa la întreg evenimentul, inclusiv la
masa festivă ce succede spectacolul, ceea ce ar permite
ridicarea standardului întregului festival. Existența a mai
multor hoteluri și pensiuni în zonă, începând, desigur, cu
Pensiunea „Anka“ din Cenad, care poate da clasă multor
unități turistice bănățene și nu numai, și continuând cu cele
din Sânnicolau Mare, este un argument în plus.
Oaspeții actualei ediții au fost, în mare, aceiași ca
și în anii trecuți, respectiv „Batini bećari“ din Sânnicolau
Mare (cu formațiile juniorilor și seniorilor), „Vila“ – Novi
Sad, „Panuka“ – Starčevo, „Banat“ – Deszk, „Kruna“ –
Sânmartinu Sârbesc. Și, pentru întâia dată, „Hajo“ din
Subotica, adică tamburașii câștigători ai Festivalului
mondial „Tamburica fest“ 2012, de la Novi Sad. Cei care
s-au străduit și au reușit, în cea de-a doua parte a prezenței
lor în câmpia bănățeană a Cenadului, să dea dovadă că șiau meritat titlul.

Luând în considerare toate edițiile de până acum ale
acestui festival, câștig meritat al tamburașilor cenăzeni,
viitorul pare minunat. Festivalul poate continua. Totul
depinde însă de înșiși flăcăii de pe Mureș (de fapt, asta
și înseamnă denumirea formației tamburașilor cenăzeni,
dar în limba sârbă). Administrația locală este deschisă în a
sprijini asemenea evenimente. Dar degeaba vrei să sprijini
dacă nu ai pe cine. Cultura nu se face la bar sau la discotecă.
Ai nevoie și de tineri, de oameni care transpiră pentru a
realiza ceva. Se transpiră, desigur, și-n agricultură, cândva
mândria cenăzenilor. Dar se transpiră și-n cultură. Sau mai
ales în cultură unde, dacă ești tamburaș, datul din mână
poate să însemne transpirație, dar mai trebuie să transpiri
din greu pentru a dobândi acea cultură muzicală ce te poate
propulsa sub lumina reflectoarelor de pe scenă.
(Urmare în pag. 12)

Dușan Baiski
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Istorie

Familia Nákó și Cenadul
Scriem cu ceva întârziere despre cartea
simicloșanului Hans Haas intitulată „Neamul nobiliar
Nákó de Nagy-Szentmiklós“, apărută în 2011, cu sprijinul
Primăriei și al Consiliui Local Sânnicolau Mare. Aceasta
fiindcă abia acum ne-a parvenit, doar sub formă de
împrumut, un exemplar al acesteia. Și, firește, fiind un
excelent izvor de informații istorice, am căutat tot ceea ce
se referă la Cenad.
De la bun început trebuie spus că familia Nákó a avut
un impact deosebit asupra întregii zone, nu doar asupra
orașul vecin Cenadului. Câștigând o avere considerabilă în
slujba oștirilor otomane, prin aprovizionarea acesteia, pe
vremea când Banatul Banatul era pașalânc, iar Cenadul, o
cetate otomană, frații Cristoph și Cyrill Nako, de loc din
Dogriani, Macedonia greacă, descendenți ai unei familii
de nobili încă din 1300, devin foarte importanți și pentru
Habsburgi, aceasta după pacea de la Passarowitz (azi
Požarevac, Serbia). Altfel spus, ei au devenit indispensabili
și pentru armata austriacă. Însuși împăratul Iosif al II-lea
i-a încurajat să investească în Banat. Ceea ce au și făcut
pe 1 august 1781, când au participat la licitația din cadrul
Fondului de Bunuri Camerale și au câștigat prediile
(domeniile) camerale Nagy-Szentmiklós și Terémi. Din
predia Nagy-Szentmiklós făcea parte și Cenadul German,
iar din Terémi, Cenadul
Sârbesc și pădurea.
Dacă istoriografia
românească le atribuie
origini aromâne (ceea
ce este foarte posibil,
existând nume asemănătoare de aromân:
Nano, Nani etc., grecii
ne re cunosc ând î n s ă
nicio altă naționalitate
pe teritoriul elen decât
cea greacă), iar sârbii,
origini sârbești (aceasta
poate fi valabil doar în
cazul descendenților
lui Cristoph, căsătoriți
cu femei de origine sârbească sau croată), Hans
Statuia lui Alexander (Sándor) I.
Hass îi consideră greci
Nákó, ridicată în piațeta din fața
Bisericii romano-catolice din
get-beget, bazându-se
Sânnicolau Mare, sfințită la
pe fondul de documente
8 septembrie 2012
obținut de el de la primăria orașului german bavarez Vilshofen și predat Primăriei din Sânnicolau Mare.
Dacă Cristoph a ales să rămână la Sânnicolau Mare, fratele
său, Cyrill, a ales Viena.
Urmașii lui Cristoph au investit masiv în zonă, ceea
ce se poate vedea (doar parțial) și astăzi: castelul, biserica
ortodoxă sârbă, biserica romano-catolică, fosta școală de
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agricultură și spitalul din
Sânnicolau Mare, clădiri
ale fostului I.C.A.R. de la
Cenad, statuia Sf. Gerhard
de la Cenad și ne oprim
aici.
Dacă inițial au
fost ortodocși, după înnobilarea lor, din 27
februarie 1784, frații
Nákó trec la romanocatolicism (aceasta fiind
o condiție de la sine
înțeles) și au purtat apoi
titlul nobiliar maghiar
de „Gróf Nákó de NagySzentmiklós“. Contele,
de acum, Cristoph a ctitorit prima școală agricolă din
Ungaria, cea de la Sânnicolau Mare, unde au învățat și
copii de cenăzeni.
Cristoph s-a căsătorit cu Sophia Heldenföldi Szécsányi (maghiarizată din Szecsujacz, nume cu rezonanțe
clar slave). Întrebarea este dacă fosta așezare cenăzeană
Szecsö nu cumva a preluat ceva din numele contesei? După
cum spune Hans Hass, la înnobilare cei doi frați ar fi trecut
la catolicism. Tot el spune însă că atât contele Cristoph, cât
și soția sa Sophia ar fi murit greco-ortodocși, rămășițele
lor pământești fiind transferate în actuala biserică romanocatolică din Sânnicolau Mare, după moartea lor, edificiul
fiind construit prin masiva contribuție bănească de către
fiul lor, Alexander (Sándor) I. Nákó (1785-1848), convertit
la catolicism la vârsta de 18 ani, în 1803. Cei din familia
Nákó au făcut donații considerabile către biserica romanocatolică din Cenad, lucru ce reiese din documentele aflate
în colecția intrată în custodia orașului Sânniciolau Mare,
prin donația lui Hans Haas. Însăși statuia Sf. Gerhard,
aflată chiar în fața lăcașului de cult romano-catolic din
Cenad este ridicată din contribuția financiară a familiei
Nákó, după ce un ortodox ar fi dărâmat obeliscul ce s-a
aflat în acel loc, în perioada revoluției din 1848. Iar în
clădirea parohiei romano-catolice există și acum o sobă de
teracotă, cu emblema conților Nákó.
Harta Cenadului la a doua ridicare topografică, cea
franciscană (Zweite oder Franziszeische Landesaufnahme,
1806-1869) relevă în mod clar posesiunea familiei Nákó:
întreg terenul pe care este astăzi construit cartierul Satu Nou
și până spre I.C.AR. era al lor. Fără a mai pune la socoteală
că următorul descendent al familiei Nákó, respectiv Nákó
Kálmán, a investit și el în proprietățile funciare și în tehnica
agricolă de ultimă generație. Pământurile familiei familiei
Nákó au fost subîmpărțite în moșii (Maior) individuale,
situate în jurul fiecărei predii, acestea fiind administrate și
lucrate fie de proprii supuși, fie de angajați din localitate.
Așa cum au fost și cei din Szerb Csanád (Cenadul Sârbesc),
(Continuare în pag. 6)
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Istorie
(Urmare din pag. 5)
unde se găsea domeniul
denumit Erszébet-Maior.
Însă ceea ce trebuie
lămurit de către istorici
este următoarea afirmație
a lui Hans Hass: „Trebuie
să ținem cont de faptul că
depozitarea și vânzarea
produselor vegetale și a
produselor animaliere
din efectivele enorme de
porci, vite și oi trebuia
să se deruleze conform
contractelor și fără complicații. Astfel au fost
construite pe acele moșii,
«maior», unde se cultiva
sfecla de zahăr, șine «Lori»,
adică șine înguste pentru
vagonete, care să facă
legătura de la maior până
la gara localității celei mai
apropiate, ca să se asigure
în continuare transportul
sfeclei de zahăr în fabricile
de zahăr. Astfel de linii
înguste au fost construite la
Cheglevici și la Nerău, unde
linia îngustă ducea până la
Soba de teracotă din incinta
gară. Linia de la Cheglevici
Parohiei romano-catolice din
a fost folosită încă în
Cenad, dăruită de familia Nákó
anii șaizeci ai secolului
XX pentru transportul de
persoane de la Cheglevici la Cenad, Cheglevici având
legături foarte proaste cu rețeaua principală de transport
și circulație.“ Eu, personal, nu am văzut și nici nu am auzit
vreodată, la Cenad, de o asemenea linie.
Orice pe lumea aceasta se naște, trăiește și moare.
Așa s-a întâmplat în cele din urmă și cu averea familiei
familiei Nákó. După anexarea Banatului la România, în
1920, bunurile familiei familiei Nákó au fost, parțial silit,
scoase la licitație. Prosperul domeniu Erszébet-Maior de la
Cenad a trecut în posesia societății pe acțiuni „Sămânța“
din București, primind ulterior numele de I.C.A.R. (de
la acronimul Institul Român de cercetări Agricole al
României). Investiția de până atunci din partea lui Nákó
Kálmán în domeniul de la Cenad, dar și cea ulterioară,
din partea statului român, au făcut din Cenad un loc de
pelerinaj pentru agricultori din lumea întreagă. Aceasta
până când I.C.A.R.-ul a fost desființat, optându-se pentru
stațiunea experimentală de la Lovrin. Acest act al regimului
comunist pare total de neînțeles și, din nefericire, i-a adus
Cenadului un deloc meritat con de umbră.

Dușan Baiski
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Poduri peste Mureș
Pe harta Cenadului realizată la prima ridicare
topografică (În Banatul Timişan cartografierea s-a făcut
între anii 1769 - 1772, iar în teritoriul graniţei militare
bănăţene între anii 1780 - 1784), se vede unde anume era
albia majoră a Mureșului: valea căreia acum i se spune
Mureșul Mort. Însă pe harta Cenadului realizată la a
doua ridicare topografică, cea franciscană (Zweite oder
Franziszeische Landesaufnahme, 1806-1869), situația
era deja radical schimbată. Se poate observa linia digului, dar și noua albie a râului, devenită ulterior albie
majoră, albia Mureșului Vechi fiind arareori inundată.
Desigur, îndiguirea și schimbarea cursului Mureșului au
însemnat un uriaș efort uman, material și financiar, dar
investiția s-a putut recupera într-un timp relativ scurt.
Lucrările de construcţii de drumuri şi poduri au început în luna mai 1884, iar traficul rutier peste podul de peste Mureș a fost aprobat începând cu data de 9 iunie 1895.
Firește, ideea era de a se scurta drumul până la Máko și, implicit, de a impulsiona economia zonei riverane. Podul rutier
avea o lungime de 141 m, fiecare dintre cele trei tronsoane
ale sale având o lungime de 47 m. Proiectant și constructor al obiectivului a fost arhitectul Zielinszki Szilárd, pionierul introducerii construcțiilor de beton armat în Ungaria.
Succesul sistemului de transport pe calea ferată
și nevoia de debușeuri pentru industria occidentală de
profil a influențat până la urmă și deciziile factorilor de
decizie politici și economici din Ungaria să catalizeze
construcția de căi ferate. Astfel, în etapa 1854-1870, pe
teritoriul Banatului românesc de astăzi s-au construit
369 km de cale ferată. A urmat, în intervalul 1888-1898,
construcția altor 14 linii de cale ferată de interes local, iar
după 1900 a altor 12 asemenea linii. De fapt, autoritățile
ungare urmăreau prin asta alimentarea cu trafic a liniilor
principale, pe care intenţionau de mult să le etatizeze.
Drept urmare, reţeaua feroviară bănățeană a ajuns rapid să aibă o densitate mult mai mare faţă de regiunile
înconjurătoare, aici neexistând puncte care să se afle la
o depărtare mai mare de 10 km faţă de o linie ferată.
Linia ferată Timișoara-Sânnicolau Mare a fost
construită de către Societatea Anonimă a Căii Ferate Locale Timișoara-Sânnicolau Mare și a fost dată în exploatare comercială la data de 26 septembrie 1895. Din lipsă
de bani, prelungirea spre Cenad a fost amânată cu opt ani,
fiind reluată de o altă societate cu capital privat și anume
Societatea Căii Ferate Vicinale Hodmezovasarhely-Sânnicolau Mare, care va începe construcția liniei ferate Apátfalva-Sânnicolau Mare după ce, în prealabil, pe 15 noiembrie 1902, a obținut concesiunea din partea Ministerului
Comunicațiilor de la Budapesta. Dar, desigur, era nevoie și
de poduri peste Mureș și Mureșul Mort (astăzi, peste Puțul).
Construcția podului feroviar a început în 1902.
Structura metalică a fost produsă la uzinele mecanice ale
M.Á.V. (Magyar Állami Vasút), compania maghiară de
căi ferate. Testul de rezistență a fost efectuat pe 10 sep-
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Istorie
tembrie 1903, cu o locomotivă ce a tractat opt vagoane de
marfă umplute cu nisip. Greutatea garniturii a influențat
liniaritatea podului în limitele admise, astfel că s-a putut autoriza traficul feroviar chiar de la acea dată. Podul
și calea ferată fiind finalizate, transportul efectiv a fost
început în dimineața zilei de 21 decembrie 1903, linia
legând patru județe: Csongrád, Csanád, Torontál și Temes. Însă potrivit actelor de concesiune, linia TimișoaraCenad-Máko-Hodmezovasarhely a fost exploatată de
M.A.V. cu parcul de locomotive și vagoane proprii.
Primele trenuri automotoare de pe actualul teritoriu românesc au circulat pe sectorul Arad-Cenad. În scurt
timp, această expoatare a ajuns pe locul trei în lume ca
volum și eficiență. Automotoarele erau construite la Arad,
de firma „Johann Weitzer“ (ulterior „Astra“), acestea
erau echipate cu un motor pe benzină de 40 CP „Daimler“ și transmisie mecanică. Aveau o capacitate de 38 de
locuri pe scaune și o viteză maximă de circulație de 32
km/oră. Centrul de automotoare al liniei Arad-Cenad a
fost printre cele mai mari din lume și a servit ca exemplu
și informare pentru specialiștii altor companii feroviare.
Între Timișoara și Cenad au circulat, pentru traficul de călători, câte două perechi/zi în perioada 19031914, câte una în 1914-1928, câte două în 1928-1938,
câte trei în 1938-1950, câte patru în 1950-1960, câte
trei în 1960-1970, pentru ca în 1970-1980 să circule
câte cinci perechi de trenuri/zi și chiar șase în 1980.
Potrivit unui mers al trenurilor de călători din 1924, cei
75,3 km dintre Gara Domnița din Timișoara și cea din
Cenad(ul Vechi) erau parcurși în patru ore și nouă minute.
Finalul Primului Război Mondial și Tratatul de la
Trianon au însemnat însă și finalul transportului feroviar
pe la Cenad, spre Apátfalva. Cenadul a ajuns cap de linie
și a intrat sub administrația Căilor Ferate Române. Prin
efectul Convenției de preluare a căii ferate Cenad FrontierăSânnicolau Mare, publicată în „Monitorul Oficial“ nr.
7/01.04.1936, Statul Român va plăti Societății de căi ferate
vicinale Hodme-zövásarhely-Mako-Nagyszent-Miklosihely erdekii resvenytársasag suma de șase milioane de lei,
aceasta după ce, în 1932, a plătit pentru linia ferată dintre
Timișoara și Sânnicolau Mare, aceleiași societăți, suma
de 1.144.980 de franci elvețieni. Partea maghiară a liniei,
respectiv până la Cenad Frontieră, a fost naționalizată de
statul maghiar cu începere de la 1 ianuarie 1931, iar partea
de la Cenad Frontieră-Sânnicolau Mare a fost naționalizată
de statul român prin Decretul de naționalizare nr. 232/1948.
La sfârșitul lui august 1940, circulația trenurilor pe sectorul Cenad-Apátfalva a fost închisă. Podul de peste Mureș
a stat mulți ani nefolosit. În cele din urmă, a fost demontat
și reconstruit la Szolnok, peste râul Zagyva. Astăzi, se mai
pot vedea picioarele de pod, atât la Mureș, cât și la Puțul.
Firește că mediul economic din ambele țări, România
și Ungaria, a fost afectat, fiindcă prin dezafectarea liniei
s-a impus circulația feroviară pe rute ocolitoare, mult mai
lungi. Astfel că pe 9 octombrie 1926, Camera de Comerț
și Industrie Timișoara trimite către Camera Agricolă
Timișoara o copie a adresei trimisă anterior către Minis-
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terul Comunicațiilor, la București, cu privire la redeschiderea liniei de cale ferată Timișoara-Cenad-Apátfalva.
În documentul respectiv, se sublinia importanța pentru viața economică a Banatului și pentru economia națională, în general, a unei ase-

Podul feroviar de la Cenad, în timpul probelor

menea rute feroviare între România și Ungaria.
Cităm din scrisoare: „Avem o linie existentă de
căi ferate care foarte ușor și fără mari cheltuieli ne-ar
putea servi ca legătură cu Ungaria – anume este vorba
de linia Timișoara-Cenad-Apátfalva. Această linie ar
asigura exportului nostru de marfă foarte însemnate
avantaje, în primul rând exportului de cereale, vite și
lemne. În ce privește partea tehnică constatăm că linia e
intactă – lipsind în total numai douăzeci metri șinuri și
deci n-ar fi nevoie nici de cheltuieli mari și nici de timp
prea lung pentru a putea preda traficului această linie.
Pentru debușeul Seghedin și împrejur, deschiderea acestei linii însemnează o micșorare a distanței pe teritoriul
ungar de peste 100 kilometri, deci s-ar putea echilibra
urcarea tarifului nostru prin această scurtare de drum.
Aceasta ar avea în special efect asupra însemnatului
export de lemne în Ungaria care va începe în curând.
Suntem convinși că nici autoritățile de c.f.
ungare n-ar fi în contra deschiderii acestei linii ferate, din contră, ar fi pentru deschiderea ei.“
În ziarul „Vestul“, în anii 30, se scria despre deschiderea „circulaţiei pe linia ferată Timişoara – Sânnicolau
– Cenad – Apádfalva – Seghedin“ şi ce ar însemna aceasta
pentru „comerţul, agricultura şi viticultura bănăţeană“:
Din păcate pentru Cenad și întreaga zonă românească
a acestui colț de țară, nu doar că nu s-a redat în folosință linia
de cale ferată, ci s-a întâmplat mai rău. Podurile feroviare de
peste Mureșul Mort și actualul curs al râului Mureș au fost
demontate, la fel și calea ferată de la Cenad până la graniță.
Gara Cenad a devenit capăt de linie și, încetîncet, localitatea a intrat într-o umbră totală, deloc meritată, până la redeschiderea punctului de
frontieră spre Kiszombor din 20 octombrie 2002.
Fragment din cartea „Cenad - Studii monografice“ de Dușan Baiski, aflată la tipar.
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Pompieri

Prevenirea incendiilor
Sosirea sezonului
rece înseamnă, automat,
utilizarea focului pentru
încălzire. Ceea ce presupune și o atenție sporită
din partea cenăzenilor,
pentru a se evita orice
incendiu, eveniment ce
poate însemna uneori nu
doar însemnate pagube
materiale, ci și umane.
Drept urmare, pentru a
evita orice situație neplăcută, vă oferim un set
de indicații care vă pot feri
de tot ce e mai rău.
Steagul pompierilor cenăzeni
Focul deschis - Orice
ardere, fie că este în
interiorul locuinţei sau în
exteriorul ei, trebuie supravegheată permanent.
Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor,
lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe,
poduri) şi explozie (în apropierea buteliilor de aragaz,
instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitaţi
produse petroliere), în păduri şi în apropierea acestora.
Este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea
etanşeităţii buteliei. În cazul în care butelia este defectă,
flacăra, în prezenţa gazului scurs de la butelie, va produce
o explozie.
Instalațiile electrice - Aparatele electrice, cablurile
electrice, prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni sunt
surse frecvente de incendiu.
Pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice
defecte se apelează la specialişti.
Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude.
Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi arsuri.
Nu trageţi de cablu pentru debranşarea unui aparat
electric. Acesta se poate deteriora, devenind o sursă de
incendiu.
Nu folosiţi prize multiple: adeseori suprasolicitate,
acestea se încălzesc şi există riscul producerii unui
incendiu.
Nu cumpăraţi jucării electrice care se conectează
direct la priză: o jucărie prin care trece o tensiune de 220V
poate fi periculoasă pentru un copil. Vă recomandăm
jucăriile echipate cu un transformator de protecţie care
reduce tensiunea la o valoare inofensivă, de regulă de
12V.
Înlocuirea siguranţelor arse se face cu siguranţe
cu putere de rupere corespunzătoare, calibrate de fabrica
producătoare.
Se interzice utilizarea de siguranţe improvizate
in instalaţiile electrice de joasa tensiune
Fumatul - Utilizaţi întotdeauna scrumiere grele,
care să nu se răstoarne uşor şi care să fie confecţionate din
materiale care nu iau foc;
Scrumierele se amplasează astfel încât să nu
fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din
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apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele;
Nu depuneţi în scrumiere deşeuri de materiale
combustibile, de exemplu, hârtie, carton, textile, şi nu
goliţi scrumierele în coşurile de hârtie sau în alte locuri în
care există materiale combustibile, deoarece acestea se
pot aprinde şi provoca un incendiu;
Stingeţi ţigara numai în scrumieră şi nu aruncaţi la
întâmplare resturile de ţigări sau chibrituri aprinse;
Nu fumaţi niciodată în pat şi aveţi grijă, în mod
special, atunci când sunteţi obosiţi, când luaţi somnifere
sau când aţi consumat alcool, deoarece există riscul să
adormiţi cu ţigara aprinsă şi să provocaţi un incendiu.
Mijloacele de încălzire - Se interzice utilizarea
instalaţiilor de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni şi
lăsarea lor în funcţiune nesupravegheate.
Respectaţi distanţele de protecţie dintre sobe şi orice
materialele combustibile.
Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie
metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea
accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprise, care ar
putea determina incendierea materialelor combustibile cu
care acestea ar veni în contact.
Eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau
a grajdurilor este admisă numai dacă sunt folosite sobe
fixe din cărămidă sau mijloace cu acumulare de căldură
care se alimentează din exteriorul acestor încăperi ori prin
instalaţii de încălzire centrale.
Se interzice folosirea sobelor cu uşiţele sau
cenuşarele defecte ori care nu se închid.
Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi
speciale, iar în condiţii de vânt se va stinge cu apă.
Jocul copiilor cu focul - Păstraţi chibriturile,
brichetele şi alte surse de foc în locuri în care copii nu au
acces.
Inlăturaţi orice curiozitate a copiilor în legătură cu
focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl
reprezintă pentru viaţa lor.
Nu lăsaţi copiii singuri în casă cu sobe, plite,
radiatoare şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune.
Coșurile de fum - Verificați cel puțin o dată pe an
coșurile de fum cu personal de specialitate. Pentru aceasta
apelați doar la personal autorizat;
Văruiți coșul de fum pentru a identifica eventuale
fisuri, defecțiuni ce pot conduce la incendierea locuinței;
Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea
periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
Podurile caselor și afumătorile - Se interzice
folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea
acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă
materiale combustibile: afumătorile se confecţionează
din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi
se vor amplasa independent de celelalte construcţii din
gospodărie.
Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase,
furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile
(butelii, bidoane cu produse petroliere, ...) în podurile
clădirilor.
Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în
podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş
sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului
ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare.

Milenco Iancov
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Această ultimă perioadă a anului este, desigur,
în primul rând un moment de bilanț pentru anul agricol
care s-a încheiat și, de asemenea, o perioadă de pregătire
și începere a lucrărilor pentru cel care urmează. Dacă ne
referim la rezultatele obținute de agricultorii cenăzeni
mai mari sau mai mici, în funcție de suprafețele cultivate,
putem spune că, în general, rezultatele nu au fost la
nivelul așteptărilor. Ele s-au diferențiat, în general, după
tehnologiile aplicate, de nivelul de fertilizare și de tipul
de sol pe care au fost amplasate culturile. Factorul decisiv
care a contribuit la producțiile mici, mai cu seamă la
culturile de toamnă, a fost și seceta prelungită ce și-a făcut
simțită prezența întreaga perioadă de vară și de toamnă.
Din păcate, nici perspectivele nu sunt tocmai roze, seceta
prelungindu-se și în anii următori.
Una dintre soluții ar fi, desigur, construirea unor
sisteme de irigații care să asigure apa necesară culturilor.
Din păcate, singura sursă de apă terestră care trece prin
apropierea Cenadului și anume râul Mureș și-a diminuat
considerabil anul acesta debitul. Astfel, dacă în anii trecuți,
albia Mureșului era plină și adâncimea apei atingea în
unele locuri chiar și doi-trei metri, acum au apărut în albia
majoră mai multe insule și peninsule de nisip, adâncimea
apei atingând arareori doi metri. Altă sursă de apă ar fi cea
subterană pe care cel puțin deocamdată se poate conta, însă
aceasta necesită resurse importante în vederea aducerii la
suprafață și a exploatării.

I.C.A.R. Cenad. Cântărirea sfeclei de pe parcele
experientale, în 1940

Ca si desfășurare a lucrărilor în actuala perioadă a
anului se continuă cu semănatul grâului până ce permite
terenul intrarea utilajelor. Nu trebuie uitată tratarea
semințelor înainte de semănat cu unul din produsele: „Orius
2 WS“ (praf) care combate majoritatea bolilor la grâu și
orz, 1,5 kg/t sămânță – tratamentul se execută semiumed;
„Suni 8“ – 1 kg/t; „Tradin 70“ – 2 kg/t; „Vitavax 200 FF“ 2,5 l/t (cu efect și asupra bolilor transmise prin sol); „Yunta
246 FS“ – 2l/t etc. Alte lucrări ce se execută în câmp sunt
arăturile adânci de toamnă, terenurile fiind astfel pregătite
pentru semănăturile de primăvară.
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În legumicultură se recoltează și se depozitează
rădăcinoasele și varza de toamnă. De asemenea, la
începutul intervalului este o ultimă perioadă potrivită
pentru înființarea culturilor de: spanac, salată, ceapă verde.
Tot acum se pot înființa culturile de sămânță de pătrunjel
sau varză. Cele mai bune rezultate la salata de toamnă se
obțin prin înființarea culturii din răsad obținut în pat rece.

I.C.A.R. Cenad. Arături de toamnă în 1940, cu o garnitură de plug
cu aburi marca „Fowler“

La pomii fructiferi se poate executa un tratament cu
zeamă bordeleză 3%, aceasta după ce au căzut majoritatea
frunzelor. Tratamentul se execută mai ales la cais și piersic,
dar poate fi efectuat și la celelalte specii. Dacă tratamentul
nu este efectuat în perioada de toamnă, se poate face și
primăvara devreme, în condiții meteorologice potrivite
(temperatura în aer mai mare de 5˚ C.). O altă operațiune
importantă este fertilizarea pomilor fructiferi, atât la pomii
tineri, cât și la cei aflați pe rod. Astfel, se pun în proiecția
coroanei 0,5-1,5 kg complexe 15:15:15 sau complexe cu
microelemente, iar deasupra se împrăștie trei-patru lopeți
de mraniță, de preferat să fie bine fermentată, pentru o
descompunere mai rapidă și migrare la nivelul rădăcinii.
Tot acum se efectuează plantările de toamnă la
pomii fructiferi care, în general, sunt mai recomandate
având în vedere repausul vegetativ pe de-o parte, iar pe de
altă parte vor fi precipitațiile așteptate să cadă în perioada
de până la primăvară.
Dimensiunile gropilor diferă în funcție de
compactibilitatea solului, astfel în soluri ușoare este
suficientă o groapă de 50x50x50 cm (lățime, lungime,
adâncime), iar în soluri mai grele se poate ajunge la
100x100x70 cm. Foarte importantă la plantare este apa,
care trebuie pusă în groapă în cantitate de minimum 20
l la fiecare, avându-se în vedere deficitul de apă din sol.
Un lucru deosebit de important este ca înaintea plantării
să se facă mocirlitul rădăcinilor. Pentru aceasta se face un
amestec format din: 10 l de apă, balegă proaspătă de vacă
(aprox. 2 kg) și pământ galben (aprox. 2 kg).
Se amestecă bine și se îmbăiază rădăcinile pomului
care trebuie plantat. Un alt criteriu care este bine a fi
respectat este orientarea punctului de altoire spre partea de
sud, acesta situându-se la nivelul solului.

Ing. Gheorghe Ivașcu
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Amalgam

Pistrui pe obrazul Cenadului

Pelerinaj la Locurile Sfinte (III)

În mod cert, în așa-zisa mea carieră de ziarist al
revistei „Cenăzeanul“, în cei aproape douăzeci de ani
trecuți de la apariția primului număr, acest articol s-a
zămislit cel mai greu. Încă-mi mai persistă gustul amar
de la înmormântarea prietenului și colegului Ghiță Doran.
Această „vinitură“, Ghiță Doran, s-a atașat de Cenad și a
făcut pentru viața spirituală și culturală a Cenadului mai
mult decât acei neaoși cenăzeni care se bat cu cărămida-n
piept zicând „Mi-s cenăzean“.
La inițiativa lui a fost pus în practică acel deziderat
de a avea o publicație a noastră, de a avea o asociație
culturală a noastră și a edita cărți cu și despre cenăzeni.
Revista „Cenăzeanul“ împlinește anul acesta 20
de ani de existență. Iar Asociația culturală „Concordia
Cenad“ nouă ani și acesta este în mare măsură meritul
lui Ghiță Doran, care le numea cu alint „copiii mei cei
necuvântători“.
În cei peste 25 de ani de dăscălie, a învățat sute de
copii, i-a educat și le-a insuflat dragostea pentru limba
română și România. În toți acești ani a avut zeci de colegi,
mai bătrâni sau mai tineri, însă acest lucru nu s-a văzut
la înmormântarea lui. Stăteam cu dr. Pătru Teregariu și,
făcând un „recensământ“, am constatat că noi, cenăzenii,
am fost în inferioritate. Oare nu a meritat Ghiță Doran ca la
înmormântarea lui să nu fie prezent nici măcar un elev din
nicio generație? Nu a meritat să fie condus pe ultimul drum
de către foștii săi colegi, dascălii, care desigur mai sunt?
Oare școala n-a putut trimite o delegație de elevi?
Rușinică, cenăzenilor!
Deranjantă a fost și ziua de 24 septembrie, ziua Sf.
Gerhard, o sărbătoare pentru toți creștinii din Cenad, nu
doar pentru cei romano-catolici. Sf. Gerhard a murit ca un
martir al creștinismului și și-a jertfit viața pentru credința
sa în slujba bisericii catolice. La slujba de la Biserica
romano-catolică au fost mai mulți străini decât localnici,
se vorbea bulgară dar nu română, se vorbea maghiară dar
nu sârbă. Păcat că credincioșii ortodocși nu au participat la
acest mare eveniment bisericesc unic în Banat.
Îmi amintesc cu nostalgie de kirchweih-urile
cenăzenilor, unde venea toată suflarea Cenadului să admire
portul tinerilor șvabi participanți la sărbătoare. Ce baluri se
făceau cu această ocazie! E drept și faptul că foarte puțini
erau acceptați, dar nu din șovinism, ci datorită faptului
că sala căminului cultural era mult prea mică pentru un
eveniment așa de mare.
În anii de după revoluție se observă un naționalism
nedeclarat, dovedit de răceala instalată între diversele
naționalități, în special atunci când e vorba de evenimente
majore din viața fiecăreia în parte. La ruga românească vin
10-15 persoane de naționalitate sârbă sau maghiară. La cea
sârbească, la fel, doar câțiva rătăciți de altă etnie. Iar la
catolici, la fel, după cum am scris mai sus.
Ce frumos a fost acum 50 de ani, când la bal se
întâlneau toate naționalitățile, indiferent de cântau Thill,
Maywurm, Kerekes sau Birca cu țiganii lui.
În final, zic din nou: rușine, cenăzenilor!

Paşii acestei zile ni se îndreaptă spre locul unde
Mântuitorul, la rugămintea Maicii Sale, a săvârşit cea
dintâi minune: localitatea Cana din Galileea. Aici Iisus a
preschimbat apa în vin la nunta unde alături de apostoli
a fost invitat, iar mama mijloceşte între nuntaşi şi Fiul
ei, aşa cum ne relatează evanghelistul pentru că ,,nu mai
au vin”. Răspunsul Fiului pare să pună capăt succintului
dialog: ,,ce-Mi este Mie şi ţie Femeie, ceasul meu încă
nu a venit“ sau cu alte cuvinte ,,aceasta nu este problema
noastră, căci Mie încă nu mi s-a împlinit timpul ca lumea
să vadă minunile mele”.
Tot aici trebuie neapărat să lămurim semnificaţia
cuvântului femeie. Un cititor neavizat ar spune, şi pe
bună dreptate, că Fiul nu-şi cinsteşte mama denumindu-o
femeie; însă un lucru trebuie ştiut: limba ebraică este o
limbă ,,săracă“ atât în litere, căci nu are vocale, cât şi
în cuvinte. În limba română această situaţie este mai rar
întâlnită; cu un cuvânt se denumesc mai multe lucruri, (de
ex. corn = 1. la animale; 2. plantă, arbust 3. produs de
panificaţie 4. element în construcţii). Revenind la limba
ebraică, şi în special la cuvântul femeie, în cazul de faţă
el se explică astfel: femeie = mamă sau soţie. În concluzie
putem spune că i se adresează, neîndoielnic cu apelativul
de ,,mamă“. Poate că pentru cititorul zilelor noastre n-ar fi
rău să se facă o lămurire când se întâlnesc astfel de cazuri,
ca pe viitor să nu mai fie prilej de sminteală în a înţelege
astfel de traduceri.
Revenind la evenimentul nunţii din Cana, Iisus
ascultă rugămintea Mamei Sale, salvează situaţia şi nu
oricum, ci făcând pe naş să exclame: ,,ai ţinut vinul cel
bun până acum!“ Biserica este înconjurată de verdeaţă,
portocali rodiţi, mulţime de flori divers colorate iar din
grădina împrejmuitoare se aud cântece de păsărele. Se
citeşte textul Sfintei Evanghelii ce ne vorbeşte despre acea
întâmplare, în interiorul bisericii ce încă mai adăposteşte
două din vasele în care s-a păstrat vinul de la nuntă iar
scenele ce se pot vedea în jur vorbesc în felul lor despre
îndeletnicirea locuitorilor acestor meleaguri - viticultura.
După tradiţia locului la plecare ni se oferă spre
gustare un păhărel de vin de Cana şi un biscuit. Desigur că
interesul nostru pentru acest lichid nu se rezumă doar la
un păhărel iar cei dornici, contra cost desigur, îşi iau câte
o amintire mai substanţială.
De aici paşii noştri se îndreaptă spre alte meleaguri,
scăldate de un soare mai mult decât plăcut; să nu uităm
că suntem în 9 februarie iar în ţară sunt -25 °C. Nazaretul
spre care ne îndreptăm se vede răspândit pe dealuri în
sus şi în jos cu specificul local şi cu picanteriile lui: are o
singură Primărie cu doi primari, unul arab pentru o parte
şi unul pentru partea israeliană, despre care aflăm că este
din Botoşani!
Tot Nazaretul oferă privirii noastre în continuare
tablouri splendide: izvorul de unde Maica Domnului
ducea apă, Biserica Bunei Vestiri ce la subsol are vestigiile
atelierului lui Iosif. Demne de menţionat sunt icoanele ce
împodobesc marginea acestei biserici. Naţiunile creştine
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Călătorii
au ţinut să fie prezente, fiecare în felul său, printr-o icoană
pe aceeaşi temă: Bunavestire. Aceeaşi temă se continuă şi
în afara bisericii, România aducându-şi aportul printr-o
frumoasă icoană reprezentativă în mozaic, având tricolorul
dedesubt, cu inscripţia ţării. Foarte interesante sunt şi
reprezentările altor ţări despre care însă aici nu pot să le
descriu!
Scurta plimbare prin oraş ne dă prilejul de întâlnire
cu noi realităţi: gustări la tot pasul, fructe de toate felurile
şi sucuri naturale făcute sub ochii noştri, turişti din toată
lumea şi localnici cuprinşi cu treburile lor.
Cum călătorului îi stă bine cu drumul, ne îndreptăm
spre următoarea destinaţie la care vom ajunge după un
lung drum de data aceasta. Este un bun prilej ca să aflăm
cât mai multe lucruri neştiute de noi în legătură cu istoria
şi tradiţiile acestui popor. Facem un foarte scurt popas
în locul numit ,,Muntele sprânceană“. Aici, pe vremuri a
fost adus Iisus spre a fi aruncat în prăpastie, însă, în cele
din urmă, cei care L-au condamnat s-au retras câte unul
motivând că ,,niciodată nu a vorbit vreun om ca omul
acesta“.
Peisajul ce se deschide este grandios: se numeşte
valea Armaghedon, unde s-a dat lupta finală, iar poporul
lui Israel a învins triburile locale, punând stăpânire pe Ţara
Canaanului, locul unde curgea ,,lapte şi miere“ ce le-a fost
lor dat de Domnul. În partea dreaptă o autostradă parcă iese
din munte, merge pierzându-se în zare; câmpia înverzită
ţi se întinde la picioare ca o plapumă pufoasă, iar din loc în
loc, luciul iazurilor ascunde peşti zglobii, culturile irigate
arată că pământul roditor este bine lucrat şi dă roade chiar
de două ori pe an. Privirea ne este flămândă de bogăţia
peisajului de care parcă nu te mai saturi. Undeva, la mare
depărtare, se ridică un alt munte, ce stă faţă în faţă cu valea
mai sus amintită.
Apucăm pe acea autostradă, despre care spuneam că
pare că iese din munte, şi ne îndreptăm spre sud, peisajul
încet, încet se schimbă iar nu după multă vreme avem în
stânga Marea Moartă, iar în dreapta deşertul Iudeii. Situată
la 400 m sub nivelul mării, această mare cu adevărat
,,moartă“ este. Datorită concentraţiei foarte mare de sare,
în ea nu trăieşte nimic, până şi noroiul, care se mai găseşte
pe marginea drumului, după ce s-a uscat în urma unor ploi
mai recente, este alb deasupra datorită sării. Voi reveni cu
mai multe precizări atunci când vom poposi mai mult timp
la această mare.
Tot în acest peisaj deşertic aflăm despre documentele
de la Qumran, găsite de nişte copii în grotele pe care
peisajul cu dărnicie le oferă privirilor noastre.

Din depărtare zărim fortăreaţa Masada, ridicată pe
o veche carieră de piatră. Un loc cu încărcătură istorică,
acolo iudeii au ţinut piept cuceritorilor romani, dând
dovadă de patriotism şi spirit de sacrificiu. Aici, şi azi în
semn de respect pentru ce s-a petrecut acolo, ostaşii depun
jurământul de credinţă faţă de ţară; ar mai fi multe de
spus, însă pentru cititorul doritor de mai multe, vizionarea
filmului „Masada“ cu siguranţă îi va aduce suficiente
argumente pentru cele petrecute aici.
În drumul nostru spre Egipt ne oprim să privim o
stâncă, să ne reamintim de istoria lui Avraam şi a soţiei
sale Sara, pe care o vedem prefăcută în stană de piatră,
cu privirea întoarsă spre uscat, cu părul despletit, rămasă
aşa pentru neascultarea cuvântului lui Dumnezeu, ea a dat
răspuns curiozităţii de a vedea ce se petrece în urma ei,
plătind pentru aceasta.

Trecerea de la zi la noapte se mai suprapune cu o altă
trecere: cea spre Egipt ca să ne pregătim pentru următoarea
etapă a pelerinajului. La intrare suntem întâmpinaţi de noul
nostru ghid, Noor (lumină) un tânăr egiptean, vorbitor
de limba română, deschis la toate întrebările noastre
pline de curiozitate, legate de ţară, obiceiuri cultură… şi
care până la splendidul loc de cazare pentru o noapte, la
Taba, la hotelul de 4 stele, ne spune care este programul
pentru a doua zi. Noaptea ce ne-a învelit se va risipi în
zorii zilei următoare, când soarele ne va dezveli un peisaj
la care cuvinte meşteşugite ar fi neputincioase să descrie
frumuseţea sa, dar despre toate acestea în numărul următor.

Preot Gheorghe Covaci
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