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Campania de plantare de arbori „Nouă ne pasă!“

Administrația Parcul Natural Lunca Mureșului a lansat campania de plantare de arbori în aria protejată, „Nouă ne pasă!“. Prima acțiune s-a desfășurat în ziua de 16 aprilie
2013, la Cenad. Au luat parte 50 de elevi de la Liceul Teoretic „Ioan Jebelean“ din Sânnicolau Mare și 60 de la Școala Gimnazială din Cenad. Copiii au plantat 500 de puieți de
stejar în apropiere de zona de protecție integrală din parcul natural, pe un teren aflat în
proprietatea Primăriei Cenad.
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Administrație

Întrebări pe adresa Primăriei

proiect cu finanțare europeană fără a angaja un împrumut
de la bancă. Lucrările executate sunt de o deosebită calitate.

Răspunde dl Nicolae
Crăciun, primarul comunei
Cenad:
Se știe foarte bine
că problema încălzirii
pe timp de iarnă este un
punct nevralgic și pentru
Cenad. Doar astfel se
explică dispariția, de-a
lungul istoriei, a pădurilor
ce înconjurau altădată
localitatea. Iar cei mai
bătrâni copaci din comună
(încă) se mai găsesc doar în
curtea Bisericii ortodoxe
sârbe, ceilalți dispărând de multă vreme pe hornurile
cenăzenilor. De când tot ceea ce înseamnă copac a
trecut în custodia administratorilor Parcului Natural
Lunca Mureșului, topoarele și drujbele cenăzenilor
au făcut prăpăd în zona unde până în decembrie 1989
aceștia doar visau că pot pătrunde. Cine este de vină
pentru o asemenea situație și ce se poate face pentru
a pune capăt jafului căruia constatăm că nici măcar
poliția locală nu-i face față?
În numărul anterior ați inserat pe coperta revistei
„Cenăzeanul“ imagini din zona Parcului Natural Lunca
Mureșului. Acele fotografii reflectau de fapt imaginea
reală a ceea ce se întâmplă acolo. În urma unui control
mixt, Garda de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic și de Vânătoare Timișoara și, respectiv, Jandarmerie,
s-a făcut o evaluare a pagubelor din acea zonă. Primăriile
vizate au fost toate care au suprafețe cuprinse în Parc și au
fost și sancționate contravențional, sancțiune care trebuia
să cadă în sarcina administratorului parcului și care, în baza
unei contestații, a fost anulată în instanță. Acel control a
însemnat un semnal serios de alarmă în ceea ce privește
defrișările ilegale. Imediat, au fost detașati patru oameni
care realizează paza acelei zone. Aceștia au fost amplasați
în diferite zone pe dig, dotați cu binocluri, iar efectele
acestei acțiuni au fost imediate. Au fost stopate defrișările
ilegale și sperăm să păstrăm acest parc și zonă în situația
actuală. În luna mai, Administrația Parcului Natural Lunca
Mureșului va angaja un paznic pentru zona Cenad, care ne
va fi de mare ajutor.

Care este situația actuală a viitorului cămin
cultural?
În ceea ce privește căminul cultural în construcție,
pe data de 29.04.2013 avem o nouă înfățișare la Tribunalul
Timiș. Construcția a fost expertizată și sperăm că într-o
perioadă cât mai scurtă să putem începe lucrările, cu
mențiunea că pentru anul 2013 am alocat un milion de lei.

În ce stadiu se află proiectele în derulare ale
Primăriei Cenad?
Proiectele în derulare pe măsura 322 - Modernizare
străzi, construcție creșă și achiziții costume populare au
fost finalizate cu succes. În data da 11 aprilie 2013, a fost
depusă ultima cerere de plată pentru lucrările executate.
Aș vrea să menționez că probabil suntem singura unitate
administrativ teritorială care a reușit să implementeze un
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Hotărâri ale Consiliului Local
al comunei Cenad
De la precedenta apariție a revistei „Cenăzeanul“
și până la predarea la tipar a numărului de față, Consiliul
Local a aprobat următoarele hotărâri:
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Hotărârea nr. 11 din 2013 privind aprobarea
execuției bugetare pe anul 2012;
Hotărârea nr. 12 din 2013 privind aprobarea
Obiectivului Strategic de Dezvoltare a Asistenței
Sociale;
Hotărârea nr. 13 din 2013 privind înființarea
Serviciului public fără personalitate juridică;
Hotărârea nr. 14 din 2013 privind aprobarea
alocării sumei de 989.344 de lei din excedentul
pe anul 2012 pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare străzi, Construcţie creşă şi investiţie în scopul conservării specificului local şi
a moştenirii culturale din comuna Cenad,judeţul
Timiş.“;
Hotărârea nr. 15 din 2013 privind trecerea în
proprietatea privată a comunei a unor terenuri;
Hotărârea nr. 16 din 2013 privind modificarea
componenței Comisiilor de specialitate;
Hotărârea nr. 17 din 2013 privind actualizarea
Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cenad;
Hotărârea nr. 18 din 2013 privind completarea și
modificarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Cenad, județul
Timiș;
Hotărârea nr. 19 din 2013 privind aprobarea
bugetului local pe anul 2013;
Hotărârea nr. 20 din 2013 privind aprobarea
bugetului de venituri proprii și subvenții.

Facem precizarea că documentele în cauză se pot
consulta pe larg fie la sediul Primăriei Cenad, fie pe siteul oficial al instituţiei: www.cenad.ro.

Miroslav Marianuț
2

Educație

Școala Gimnazială din Cenad
„O școală pentru toți“
Dacă, referindu-ne la școală, mereu am vorbit
despre condițiile optime în care își desfășoară copiii noștri
activitatea, de data aceasta am să vă vorbesc despre cei
cărora ar trebui să le mulțumim pentru că școala noastră
este „Emblema comunității“, este o școală apreciată
și lăudată de mulți. Cu pași mărunți și cu multă răbdare
noi, cadrele didactice, împreună cu autoritățile locale, am
reușit să obținem două grupe de „Grădiniță cu program
prelungit“. Astfel, copiii ai căror părinți sunt ocupați au
unde mânca, unde dormi și unde se juca până la ora 17, când
vin părinții după ei. De asemenea, se lucrează diferențiat,
după puterile fiecărui copil, astfel că fiecare dintre ei poate
să atingă un nivel mediu de cunoștințe, dacă dorește. Avem
cadre calificate 100%. Majoritatea au gradul didactic I
(nouă cadre) și II (șase cadre), dintr-un total de 19 titulari.
Toate cadrele didactice au participat la cursuri de formare
în ultimii cinci ani și la sfârșitul anului școar 2011-2012 au
obținut calificativul F.B. (foarte bine).
În perioada martie 2013, Școala Gimnazială din
comuna Cenad a fost vizitată de o echipă de opt inspectori
de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean
Timiș, coordonator fiind inspectorul de zonă, dl Kiss
Francisc. Au fost urmărite șase domenii de activitate din
cadrul școlii și anume:
•
managementul școlar;
•
nivelul performanțelor realizate de elevi
în învățare;
•
atitudinea elevilor față de educația pe
care le-o furnizează unitatea de învățământ;
•
relațiile unității de învățământ cu părinții
și cu comunitatea locală;
•
activitatea personalului didactic în
procesul de predare-învățare-evaluare;
•
modul în care unitatea școlară sprijină și
încurajează dezvoltarea personală a elevilor și motivația
lor în învățare.
Pentru aceasta au fost controlate toate documentele
școlare care țin de direcțiune și secretariat, de asemenea au
fost urmărite dosarele responsabililor comisiilor metodice
și ale diriginților, s-a urmărit munca la clasă a fiecărui
cadru didactic, s-au aplicat chestionare atât la copii, cât și
la părinți, dar și la profesori, răspunsurile la acestea fiind
cu mare atenție analizate.
La sfârșitul inspecției, toți cei opt inspectori de
specialitate au acordat calificative maxime școlii noastre,
lăudând cadrele didactice pentru sârguința cu care muncesc,
lăudând relația școlii cu comunitatea și familia.
Un singur lucru a rămas mai puțin apreciat și anume
rezultatele elevilor noștri la evaluările naționale. Cauza
acestor minusuri se datorează și faptului că, aproximativ
40 % dintre părinți sunt plecați la muncă în străinătate,
copiii rămânând în grija bunicilor ori a altor persoane
împuternicite să se îngrijească de ei. Acești copii nu au
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același randament, atât din cauza dorului de părinți, cât și
din cauza faptului că nu se mai simt urmăriți și își găsesc
alte preocupări, mai interesante pentru ei, ca de exemplu
Internetul, discoteca, joaca. Acești copii ajung să facă și
probleme școlii, lipsesc nemotivat, fug de la unele ore. Mai
există un motiv pentru care elevii nu se străduiesc suficient,
acesta fiind faptul că reușesc să se înscrie la una din școlile
din Sânnicolau Mare și cu nota sub 5 la examenele de la
evaluările naționale. Dar ei nu realizează că la liceu nu
pot să facă față și de aceea nu reușesc să ia examenul de
bacalaureat. Fără de care degeaba au frecventat cursurile
liceelor, fiindcă tot la o fabrică ajung să muncească, în
calitate de simpli muncitori.

La această parte ar trebui mai multă solidaritate
între părinți și școală, fiindcă și părinții și noi, profesorii,
avem aceleași dorințe: să culegem prin copii cât mai multe
rezultate bune la concursuri, examene și alte competiții.

Consiliul de administrație
al Școlii Gimnaziale din comuna
Cenad

Să știi mai multe, să fii mai bun
În perioada 1-5 aprilie, sub genericul „Să știi mai
multe, să fii mai bun“, la Cenad s-a desfășurat programul
„Școala, altfel“.
Această săptămână este dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, scopul programului
fiind să implice toți elevii și cadrele didactice care să
răspundă intereselor și preocupărilor acestora, să le pună
în valoare talentele și capacitățile lor în diferite domenii,
nu neapărat în cele prezente în curriculumul național,
respectiv să stimuleze participarea lor la acțiuni diverse, în
contexte nonformale.
În context, școala noastră a pregătit un program
variat de activități atractive, în care copiii au putut să
învețe lucruri interesante despre localitatea Cenad, despre
cenăzeni și activitățile lor, au putut să-i cunoască pe
dascălii lor și altfel decât la catedră.
Dintre activități am putea desprinde câteva titluri:
„Să ne cunoaștem comuna“, în care copiii, împreună cu
dascălii lor, au făcut vizite la instituțiile comunei și s-au

Prof. Slavka Bojin
(Continuare în pag. 15)
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Festivalul-concurs
„Lada cu zestre“
În data de 13 aprilie 2013,
comuna timișeană Dudeştii Noi
a fost gazda festivalului-concurs
„Lada cu Zestre“ ediţia a VII
a, competiție desfăşurată în
incinta Căminului cultural şi a
Şcolii Gimnaziale din localitate.
Au participat 15 comune din
zona de vest a judeţului Timiş,
respectiv: Becicherecu Mic,
Biled, Cenad, Dudeştii Noi,
Dudeştii Vechi, Satchinez,
Variaş, Şandra, Sânpetru Mare,
Lovrin, Pesac, Saravale etc.
Secţiunile la care au luat parte comunele implicate la
această manifestare au fost: Expoziţie de artă fotografică,
Dansuri populare, Solişti vocali, Solişti instrumentiști,
Recitatori în grai, Coregrafie, Gastronomie tradiţională,
Coruri şi grupuri corale.

Ca la fiecare ediție de şase ani încoace, Cenadul
s-a numărat printre participanţii acestui concurs, fiind
reprezentat la secţiunea Gastronomie de: Georgeta Cucu,
cu rețetele „Crumpi pă plec ca la Cenad“ şi „Cozonac
bucovinean“, și de Gheorghe Cornut, cu rețeta „Miel la
tavă“.
La secţiunea Coruri şi grupuri corale, Cenadul a fost
reprezentat de Corul Bisericii Ortodoxe Române, condus
de Ioan Dogojie.
Cenadul, având un succes deplin la toate secţiunile,
în urma jurizării a fost calificat la faza judeţeană la toate
secţiunile. Le urăm succes participanţilor la faza judeţeană,
ce se va desfăşura la Timișoara și anume la Centrul de Artă
şi Cultură şi Casa Armatei, în zilele de 8 și 9 iunie 2013.

Bibliotecar
Dorin Dronca
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SIS II - Sistemul de Informaţii
Schengen II
Un ajutor pentru a circula în libertate și a
trăi în siguranță
Ce se întâmplă dacă numele meu este folosit în
mod abuziv de către un infractor sau o persoană intrată
ilegal în spațiul Schengen?
Uneori, cei care comit o infracțiune sau care încearcă
să intre sau să stea în spațiul Schengen folosesc o identitate
falsă. Această utilizare abuzivă implică adesea acte de
identitate pierdute sau furate. Dacă o asemenea situație
duce la introducerea unei alerte în SIS II, ea poate cauza
dificultăți pentru persoana nevinovată a cărei identitate a
fost furată. Au fost puse însă în aplicare proceduri detaliate
pentru a proteja interesele acestor persoane nevinovate (a
se vedea mai jos).
Solicitarea accesului la datele cu caracter
personal pentru corectarea sau ștergerea acestora și în
caz de utilizare abuzivă
În cazul în care considerați că datele dumneavoastră
cu caracter personal au fost folosite abuziv sau trebuie
corectate sau șterse, puteți solicita accesul la acestea
în orice țară membră a spațiului Schengen, contactând
autoritatea competentă (în general, autoritatea națională de
protecție a datelor sau autoritatea care răspunde de calitatea
datelor naționale introduse în SIS II). Dacă vă aflați în
afara spațiului Schengen, puteți contacta consulatul unui
stat Schengen din țara în care locuiți în acel moment. Veți
primi un răspuns referitor la solicitarea dumneavoastră în
cel mult trei luni.

Aveţi întrebări despre UE?
Europe Direct este un serviciu destinat să vă ajute să
găsiţi răspunsuri la întrebările pe care vi le puneţi despre
Uniunea Europeană.
Un număr unic gratuit (*):
00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Unii operatori de telefonie mobilă nu permit
accesul la numerele 00 800 sau pot factura aceste apeluri
Pentru informații suplimentare privind SIS II și
drepturile dumneavoastră, accesați: ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/sisii
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Interviu

„Obelisc în memoria șvabilor“
Interviu cu dna Pauline Huschitt,
președinta Comunității Cenăzenilor
(Heimatortsgemeinschaft Tschanad)
din Germania
– Stimată doamnă
Pauline Huschitt, puțin
actuali locuitori ai Cenadului actual vă mai cunosc.
Majoritatea, deloc. Fiindcă ați părăsit localitatea natală cu zeci de
ani în urmă. Deci, înainte
de toate, cine sunteți dvs.?
– Eu am plecat din
Cenad în 1984, deci chiar cu
mulți ani în urmă și e firesc
faptul ca mulți să nu mă mai
cunoască sau să nu-și mai amintească de mine. Eu m-am
născut la 1 octombrie 1954. Părinții erau Friedrich (Fritz)
Huschitt și Julianna (Lissi) născută Hinkel. La Cenad am
locuit pe Strada principală, la nr. 1742. Am absolvit clasele
I-IV la școala din Cenad, secția germană. Clasa a V-a am
urmat-o la Tomnatic, pe motivul că la Cenad existau doar
clasele I-IV cu predare în limba germană. Clasele VIVII le-am făcut la Sânnicolau Mare. La Tomnatic erau
mai multi copii din Cenad. Am fost cazați la un internat.
În clasa a VI-a am stat tot la internat, dar de data asta la
Sânnicolau Mare, unde era mult mai bine. Acolo erau și
copii din alte localități (Cheglevici, Teremia Mică etc.).
După terminarea școlii, am învățat meseria de
croitoreasă. Am participat și la un curs de executare de
tipare de croi la Timișoara. Făceam navetă la Timișoara,
ce-a ce în vremea aceea nu era deloc ușor. Ulterior, am
lucrat mai mulți ani la croitoria de dame din Cenad, care
în timpul acela era condusă de dna Vera Fassbinder. Îmi
aduc aminte de Stela Popovici, Magdalena Bieber, două
doamne cu numele de Jivici (nu le mai știu prenumele),
Klemens Hanelore. După plecarea dnei Vera Fassbinder
în Germania, am devenit responsabila unității. Am fost
căsătorită cu Wellinger Conrad, de care am divorțat.
Am avut un frate Huschitt Anton, născut în 1951 și
decedat în 2011, de meserie tâmplar. Toată lume îi zicea
Toni și era destul de cunoscut la Cenad, nu numai printre
șvabi. Tatăl meu, Friederich Huschitt, era din Săcălaz. Tot
satul îl știa pe „Fritz“. Amândoi, fratele și tata, erau foarte
comunicativi, i-au cunoscut pe toți cenăzenii de orice
etnie, toate istoriile de familie, multe lucruri interesante
din comună pe care eu nu le știu și, din păcate, pe ei nu-i
mai pot întreba. Părinții și fratele meu au construit casa din
str. Gării cu nr. 98, unde acum locuiește familia Bornea,
Pavel și Victoria.
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Am doi copii: Christian și Christine. Aveau 13,
respectiv 14 ani când am părăsit Romania.
– Sunteți președinta Comunității Cenăzenilor.
Este vorba numai de cenăzenii de etnie germană sau
mai mult decât atât?
– La început, deci atunci când se formau aceste
organizații, adică imediat după terminarea celui de al
Doilea Război Mondial, organizațiile (Landsmannschaft
der Banater Schwaben și HOG-urile) se ocupau exclusiv
de treburile șvabilor. După anul 1945, șvabii, dar și
germanii dizlocați din alte țări (din regiunile Sudetenland,
Pommern, Egerland, Schlesien) au constatat necesitatea
înființări unor organizații care să colecteze și să canalizeze
informațiile din patria părăsită, era vorbă și de certificate
de studii, diplome, ani de vechime în muncă, chiar și
certificate de naștere, căsătorie, deces, informații despre
membri de familie și multe altele care, pe vremea acea, nu
se puteau procura. În anul 1950, a fost proclamată „Charta
celor dizlocați“ - „Charta der Vertriebene“, semnată de
toate Landsmannschafturile, document în care se renunță
explicit la orice fel de răzbunare și de represalii pentru
expulzare față de fosta patrie. Dar se postulează explicit
„dreptul la o patrie“, deoarece acesta a fost unul dintre
„drepturile fundamentale date de Dumnezeu omenirii“ și
s-a cerut punerea lui în aplicare.
Asta ar fi cam în mare începutul a cea ce se numește
Landsmannschaft der Banater Schwaben. Cam prin anii
1950, au apărut și HOG-urile, Heimatortsgemeinschaft,
care sunt suborganizații ale LdBS și se ocupau numai de
problemele legate de comuna de origine. Fiecare comună
din Banat în care au locuit șvabi are (sau cel puțin avea)
un HOG. Primul președinte al HOG Tschanad/Cenad a
fost dl Peter Huller (până în anul 1978), al doilea a fost dl
Nikolaus Klemens (până în anul 2001). De atunci dețin eu
funcția de președinte.
Dacă la început organizația se ocupa strict de
problemele șvabilor, cu trecerea anilor problemele,
tematica și interesele s-au amestecat. Eu în prezent mă
simt președinta tuturor cenăzenilor emigrați în străinătate.
– Câți membri are organizația și care ar fi, în
principiu, aria lor de răspândire în lume?
– Organizația are în prezent un număr de cca 200
de membri. Deci cei care plătesc cotizația, care în prezent
este de 46 de euro pe an. Aceștia primesc ziarul „Banater
Post“, publicație ce apare de două ori pe lună. Numărul de
200 de membri este extrem de mic comparat cu numărul
de cenăzeni (șvabi) stabiliți în străinătate. Mă străduiesc
de ani de zile să măresc numărul membrilor, dar în zadar,
lumea nu prea mai are interes. De câțiva ani, HOG-ul
plătește cotizația pentru primăria din Cenad pentru a
ajunge un exemplar al ziarului la Cenad.
– Vă rog să ne spuneți când s-a înființat această
organizație și care au fost principalele sale activități și
acțiuni?
– Cum am menționat mai sus, organizația a fost
înființată în 1950 de câțiva cenăzeni în Germania, cu scopul
(Continuare în pag. 6)
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Interviu
(Urmare din pag. 5)
principal de a aduna, sau după posibilitățile acelei vremi,
de a procura diverse documente, în special din domeniul
muncii, (vechime), dar și documente în ce-a ce privea
averea abandonată, confiscată sau pierdută în tulburările
vremii.
Cam prin 1960, s-a luat hotărârea ca cenăzenii
din Germania să se întâlnească o dată pe an. Întâlnirile

Delegație din Cenad, în Germania

anulale aveau loc la Erlenbach, întodeauna în jurul datei
de 24 septembrie, deci de kirchweih-ul cenăzean. Primele
întâlniri se desfășurau într-un cadru mai restrâns, iar cam
din anii 1980-1990 numărul de participanți a crescut, erau
și purtători de haine naționale și se făcea defilare până la
o biserică din apropiere, cu slujbă romano-catolică. Cam
din 1995, interesul a scăzut brusc, evident și numărul
participanților, s-a renunțat la parada portului pe motiv
că este greu de întreținut și incomod la purtat. În anul
2001, întâlnirea cenăzenilor s-a ținut pentru prima dată
la Nürnberg. De atunci și până în prezent, întâlnirile
anuale au loc la Nürnberg. Anul acesta va fi pe data de 28
septembrie.
– Locurile natale nu se uită niciodată, chiar
dacă, deseori, istoria acelor locuri nu a fost tocmai
blândă. Și nu datorită nouă, celor contemporani, ci
mai ales politicienilor, inclusiv a celor germani și
români deopotrivă. Mai veniți la Cenad? Și întrebarea
este adresată tuturor conaționalilor cenăzeni ai
dumneavoastră?
– În ceea mă privește pe mine, eu vin cel puțin o dată
pe an în Romania, evident și la Cenad. Se întâmplă să vin și
mai des, de două-trei ori. Câteodată, numai pentru câteva
zile, dar o fugă la Cenad trag de fiecare dată. Sunt mulți
cenăzeni care călătoresc la Cenad, în tot cursul anului.
Regret că nu este o acțiune sau o festivitate potrivită la
Cenad, să atragă șvabi în număr mare, la o dată anume.
Deci cenăzenii vin la Cenad pe tot cursul anului și nimeni
nu poate aprecia cam câți au fost. Dacă ar exista un prilej
mai deosebit, care să atragă lumea, ar fi cu totul altfel.
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– Care sunt principalele obiective de interes
atunci când veniți la Cenad?
– Principalul interes, în funcția pe care o dețin,
este păstrarea unor relații cât mai bune cu primăria
Cenadului, dar și cu parohia romano-catolică din Cenad.
Cu fostul preot dl Groza Daniel asta funcționa foarte bine.
Actualmente, nici nu știu cum se numește preotul catolic
din Cenad. De interes ar mai fi cimitirul catolic, a cărui
stare lasă de dorit. Mersul timpului nu se oprește la poarta
cimitirului, iar întreținerea din străinătate este extrem de
dificilă.
– Care credeți că ar fi obligațiile administrației
cenăzene vizavi de păstrarea și cultivarea tradițiilor
și amintirii față de fosta comunitate șvăbească din
Cenad?
– Păstrarea și cultivarea tradițiilor? Nu prea văd
cu cine, pe motivul că la Cenad nu mai sunt decât foarte
puține persoane de etnie șvăbească și acestea, de regulă,
vârstnice. În fiecare an organizația „Hilfswerk der Banater
Schwaben“ îmi cere o listă cu șvabi din Cenad pentru a le
acorda o sumă de 20 de euro. Cu chiu, cu vai adun vreo 15
persoane. În cea ce privește amintirea comunității șvăbești
din Cenad, ar fi de dorit ca Primăria și parohia romanocatolică din Cenad să sprijine intenția noastră de a ridica
un obelisc în memoria șvabilor din Cenad, care locuiau pe
acele meleaguri. De trei ani de zile umblu cu ideea asta din
poartă în poartă, cum s-ar zice, fără vreun rezultat concret.
În anul 2010, Primăria ar fi fost de acord, în principiu.
Parohia avea rețineri. După numai câteva zile, avea și
Primăria rețineri. În 2011, aceleași probleme și rețineri,
plus niște cerințe și condiții pe care eu personal nu am fost
în stare să le înțeleg necesitatea: angajarea unui arhitect,
studii de teren, de statistică și altele. În 2012 nici nu am
mai pomenit de acel obelisc.
– Uniunea Europeană are diverse programe
financiare pentru sprijinul comunităților etnice
minoritare, al tradițiilor acestora etc. Ar fi interesată
organizația pe care o conduceți
în a aplica
proiecte în acest sens, în colaborare cu organizații
neguvernamentale și nonprofit din Cenad sau Banat?
– Desigur că am fi interesați. Chiar ar fi un lucru
foarte bun. Ar trebui găsită o temă pe măsură în așa fel
ca să corespundă cerințelor U.E., pe de-o parte, și să fie
ceva acceptat de șvabii cenăzeni indiferent unde se află.
Mă gândesc la serbările de la Jimbolia (zilele orașului), la
cele din Sânnicolau Mare (tot zilele orașului), la Sântana
(kirchweih șvăbesc) și la Nădlac, la Pâncota, Horia și
altele la care am avut fericirea să particip. Ar fi de dorit
ca și la Cenad să se organizeze așa ceva. E adevărat că
la 24 septembrie este marele pelerinaj la biserica catolică
la Cenad. Ziua în care și câțiva foști locuitori se întorc
la Cenad, dar pelerinajul este o chestie pur bisericească.
Lipsește acel anturaj „de gașcă” cum s-ar zice, unde oameni
pot sta de vorbă, să plece și să revină, să se simtă bine.
Foarte lăudabilă considerăm inițiativa primăriei locale de
a organiza „Pomana porcului“ a etniilor. Publicațiile pe
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această temă se citesc cu mare interes. Din nefericire, acest
eveniment se poate organiza numai pe timp de iarnă, iar
o călătorie din Germania până la Cenad, iarna, este totuși
legată de unele riscuri.
– Cum apreciază comunitatea dvs. revista
„Cenăzeanul“
– Foarte pozitiv. Majoritate o citesc pe Internet.
Unicul neajuns, dacă se poate numi așa, este faptul că cei
interesați, care mai cunosc limba română, nu au acces la
Internet. Iar cei tineri, cu acces la Internet, nu știu limba.
Dar până în prezent toată lumea s-a descurcat foarte
bine. Deci subiectele se discută, mai ales cele legate de
activitățile din comună.
– Care sunt așteptările față de revistă?
– Asteptăm ca revista să apară mult timp, să-și
mențină linia și să avem parte de cât mai multe articole
interesante legate de prezent, de trecut, dar mai ales de
viitorul comunei. Interviuri cu oameni din Cenad, reportaje
și comentarii despre evenimente și sărbători.
- Care sunt următoarele acțiuni pe agenda
organizației dvs.?
- În anul 2013, vom participa la mai multe acțiuni
mari și la unele mai mici. Menționez că în luna martie a
avut loc întâlnirea tuturor președinților HOG. S-au discutat
problemele legate de administrare și de relațiile cu Fiscul.
Pe data de 23 martie, în colaborare cu HOG Sântana, am
prezentat la Nürnberg un referat despre Banat, cu titlul „Ce
a fost, ce este. Ce va rămâne”. Aceste sesiuni de prezentări
de referate pe care le organizăm de două ori pe an, pe
diverse teme, sunt extrem de populare. Întotdeauna, sala
este arhiplină.
În 8-9 iunie, are loc marele pelerinaj al șvabilor
dunăreni (Donauschwaben) la Altötting. Din Nürnberg
vom pleca cu un autocar la Altötting.
Pe 23 iunie, o altă secție a LdBS Kreisverband
Crailsheim ne-a invitat să participăm la o încercare de
a intra în cartea recordurilor Guiness. Cel puțin 250 de
perechi de dansatori în port popular trebuie să danseze cel
puțin 5 minute polka. Desigur, voi participa și eu alături de
alți cenăzeni, sper cât mai mulți.
În 2 august are loc al treilea pelerinaj german la
mănăstirea Maria Radna, urmat de kirchweih-ul din
Sântana. Cu aceste două ocazii se va deplasa un număr
mare de șvabi în Banat.
Pe data de 28 septembrie, are loc întâlnirea anuală a
cenăzenilor de pretutindeni. Festivitatea se va desfășura ca
în anii precedenți, la sala Gesellschaftshaus din Nürnberg.
Pe lângă activitățile onorifice de care v-am spus,
mi-am făcut timp să traduc o carte de povești din limba
germană în graiul șvabilor cenăzeni. Este vorba despre
„Der Struwelpeter” - „Petru cel ciufulit”. Povestea a fost
tradusă în graiurile șvăbești din Sânnicolau Mare, Teremia
Mare și Tomnatic. Este o încercare de a păstra, într-un mod
modest, graiul șvăbesc din diferite localități.

A consemnat: Dușan Baiski
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Simpozionul „Opera
Sfântului Gerard de Cenad în
context cultural și biografic“
În cadrul Zilelor Academice Timișene, o
manifestare bianuală sub egida Filialei Timișoara a
Academiei Române, joi, 23 mai 2013, de la ora 9, la
Episcopia Romano-Catolică din Timișoara, str. Augustin
Pacha nr. 4, se va desfășura simpozionul cu titlul
„Opera Sfântului Gerard de Cenad în context cultural
și biografic“. Organizatori sunt: Universitatea de Vest
din Timişoara, Departamentul de Filosofie și Științe ale
Comunicării; Institutul de Cercetări Social-Politice –
Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică și Filosofia
Imaginarului; Episcopia Romano-Catolică Timișoara.
Acesta este primul simpozion științific dedicat integral
operei sfântului Gerard de Cenad, primul episcop și
patronul spiritual al Banatului istoric, autorul unei opere
monumentale necunoscută încă în România.
Am invitat la acest simpozion participanți care s-au
distins prin preocupările lor pentru opera și personalitatea
Sfântului Gerard și care își pot asuma în continuare
promovarea proiectelor legate de studiul operei Sf. Gerard
ca prioritate zero pentru Timișoara și județul Timiș.
Publicul țintă îl constituie specialiști și cercetători
din domeniile: istorie, filologie, teologie, filosofie, cu
deschideri interdisciplinare certe; publicul larg dornic
de cultură, mai ales din zona Timișoarei și Banatului,
beneficiar al redescoperirii unui simbol cultural cu validitate
indiscutabilă pentru zonă; mass-media locală, regională și
națională, prin preluarea unui subiect de cert interes pentru
tema „Timișoara capitală culturală Europeană“.
Programul simpozionului:
Moderator: Lect.dr. Claudiu MESAROȘ
P.S. Martin ROOS - Izvoare istorice referitoare la
Vita Gerhardi;
Constantin JINGA - Cântarea celor Trei Tineri –
un posibil model gnoseologic de sorginte biblică în context
teologic răsăritean;
Claudiu Teodor ARIEȘAN - Repere și modele
estetice în opera Sf. Gerard de Cenad;
Cristian Nicolae GAȘPAR - St. Gerard, primus
Pannonie martyr: A Critical Survey of the Hagiographic
Sources;
Ștefan GROSU - Viața Sfântului Gerard de la
legendă la adevăr;
Előd NEMERKÉNYI - Medieval Latin and the
Classical Tradition in the Deliberatio of Bishop Saint
Gerard of Csanad;

Lect. dr. Claudiu Mesaroș

Prodecan Facultatea de Știinte Politice, Filosofie și
Ștințe ale Comunicării - Universitatea de Vest, Timișoara
(Continuare în pag. 15)
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Dușan Baiski

Girardo, în apele sale
Morisena a fost creată de ape. În mijlocul apelor, la
margine de pădure. Morisena - și apoi, Cenadul – a trăit pe
seama apei. Iar atunci când apa a devenit graniță politică,
fosta Urbs Morisena, apoi fosta capitală („regnum“) a
țării ducelui Ahtum, poate chiar și a lui Attila hunul, cel
supranumit Biciul lui Dumnezeu, a decăzut la rang de
așezare sătească lipsită de importanță. Nici măcar statutul
de „civitas“, așa cum îl pomenesc cronicile în 1343, nici
încercările autorităților de a reconstrui și a înfrumuseța
centrul așezării, inițiate în acea de-a doua jumătate a
secolului al XIV-lea, și nici ridicarea la rang de orășele
de câmpie („mezövaros“), la 30 iulie 1858, a Cenadului
Sârbesc și a Cenadului German, nu au mai reușit să
oprească decăderea în importanță a localității.

Pădurea I, cea mai înaltă zonă din Cenad

Triburile de agricultori și păstori de animale, a căror
prezență în zona Cenadului este cunoscută a fi fost încă din
epoca bronzului1, au căutat multă vreme vetre de locuire
permanente, însă apele Mureșului, incursiunile triburilor
de populații migratoare și războaiele le-au zădărnicit
mereu planurile. Probabil doar castrul roman despre care
pomenesc istoricii, însă care nu poate fi cu exactitate
localizat, pare a fi reușit să închege prima comunitate
și aceasta, în opinia noastră, undeva pe actuala vatră a
comunei Cenad. Și, totuși, nu centrul actualei vetre a
localității era insula cu cea mai mare suprafață din zonă
pe vreme de inundație masivă, atunci când apele ajungeau
chiar și până la Tomnatic. Ci actualul perimetru al Pădurii I
(cu o suprafață de 76 ha), cea mai apropiată, aflată la N-NV
de Cenad, unde altitudinea minimă față de nivelul Mării
Adriatice este de 89 m, altitudinea maximă fiind de 100
m, restul punctelor înalte depășind, de regulă, altitudinea
de 92 m. Partea superioară a digului se află la o altitudine
de 82,8-83 m.
Centrul civic al comunei își are cel mai înalt punct
la vest de Biserica romano-catolică, respectiv la 86 m
altitudine. Punctul mediu de altitudine este de 83 m și
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creează aproape un cerc perfect în jurul centrului. Însă
comparativ cu „insula“ Pădurii I, suprafața centrului
civic, unde se află vatra comunei, este cu mult mai mică.
Întrebarea este de ce n-au ales fondatorii Morisenei ca
vatră a satului spațiul Pădurii I? Doar ne putem permite să
presupunem că a fost mult mai ușor de construit o cetate pe
o insulă mică, înconjurată de ape, decât una de aproape 20
de ori mai mare, chiar dacă era, la fel, înconjurată de ape.
De ce această introducere? Simplu. Pentru a arăta
că până la începerea construirii digului, în prima jumătate
a secolului al XIX-lea, întreaga zonă a Cenadului era o
mlaștină imensă, alimentată la 5-10 ani de câte-o inundație
mai mică sau mai mare a Mureșului, iar la câte 15-20 de ani
de una masivă. Triunghiul format de Aranca-MureșTisa era
plin de smârcuri și acoperit cu păduri dese de arini, aluni și
plopi2. Deplasările în vreme de inundație se putea face fie
cu luntrea, ambarcațiune potrivită pentru ape puțin adânci,
fie cu trăsura ori călare, sub conducerea localnicilor care
cunoșteau foarte bine zona3.
Ei bine, când a ajuns aici, se presupune că s-a
întâmplat pe la 1038, când a fost instalat ca episcop la
mănăstirea Sf. Ioan din cetatea Cenadului, venețianul
Gerard a (re)găsit în sufletul său laguna venețiană. De
asemenea, putem doar presupune că a locuit aici până în
1044, când, încercând alături de alți episcopi o lovitură de
stat, a fost ucis. Dat fiind faptul că nu se poate certifica anul
precis al nașterii sale, viitorul sanctificat poate să fi avut la
venirea sa la Cenad o vârstă undeva între 45 și 61 de ani4.
Potrivit legendei, la vârsta de cinci ani s-a îmbolnăvit, fiind
trimis la mănăstirea venețiană Sf. Gheorghe pentru a se
lecui. Desigur, concluzia logică este că s-a însănătoșit și,
ca atare, a trecut de o vârstă critică, cea a copilăriei.
Gara Santa Lucia din Veneția se află la 45º 26’ 29”
latitudine nordică, la fel ca și satul Sculia, com. Gătaia,
din jud. Timiș. Iar Biserica romano-catolică din Cenad,
la 46º 08’ 18” lalitudine nordică. Diferența de latitudine
este relativ foarte mică, însă există câteva diferențe mari
în ceea ce privește clima, Veneția fiind în zona de climă
mediteraneeană, deci cu o medie anuală de temperaturi
pozitive mult mai mare decât Cenadul. De asemenea,
mlaștinile venețiene conțin apă sărată, ori se știe foarte bine
că sarea este un bun conservant. Deci împiedică putrezirea
rapidă a elementelor organice. În contrast, Cenadul
era înconjurat de mlaștini cu apă dulce, de smârcuri și
suprafețe împădurite. Orice frunză, copac sau animal mort
intra cu repeziciune în putrefacție. Pe de altă parte, iarna
era aspră, cu multe zile sub limita de îngheț, lucru mai greu
de suportat pentru orice om născut și crescut într-o zonă
având climă blândă spre foarte blândă. Ca atare, la fel cum
am spus mai adineaori, putem doar presupune că Girardo
e posibil să fi fost răcit, fără însă ca sănătatea să-i fi fost
zdruncinată.
Un alt venețian poposit pe meleaguri bănățene, dar
abia în 1774, și anume Francesco Griselini, avea să și
facă observația, pentru unii chiar cinică: „Permanentele
schimbări atmosferice cărora le este expusă țara, datorită
poziției ei naturale, precum și emanațiile molipsitoare care
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se ridicau din atâtea ape împuțite și pline de putregaiuri
au făcut din Banat cel mai trist loc de ședere.“5
Ei bine, Girardo (continuăm a-i spune Girardo,
tocmai fiindcă în textul de față ne referim la el doar ca
la o ființă umană, supusă acelorași legi naturale ca toată
lumea), a scăpat, în anii săi de ședere la Cenad, de boli
ce se pot termina cu moartea. Nu trebuie uitat nicidecum
faptul că în zonă existau destule condiții și destui factori
care puteau aduce și/sau împrăștia rapid o epidemie:
păsările de apă migratoare, chiar și negustorii, știut fiind
faptul că la Cenad era vama de sare, dar și depozitul de
sare. Transilvănenii care cărau sarea cu plutele puteau
aduce și boli. Neguțătorii care veneau după sare la Cenad
proveneau din locuri cu potențial epidemic, deci puteau
și ei purta diverse boli fatale. La 1343, aici se ținea deja
și un târg săptămânal. Și, să nu uităm un lucru important:
chiar dacă pe vremea aceea nu se numeau bombe
biologice, acestea au fost totuși utilizate în atacurile
asupra diverselor cetăți: catapultarea de animale moarte,
infestate cu diverși vectori de boli epidemice. Una dintre
primele atestări ale ciumei pe teritoriul cenăzean datează
din cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Anton
von Hammer amintește6 de existența în 1738, la Seghedin,
deci aproape de Cenad, a unei case de carantină împotriva
ciumei. Pentru a nu se răspândi ciuma, acostarea vaselor ce
transportau sare și alimente pe Mureș era strict interzisă în
afara punctelor stabilite de Comisia Aulică (sanitară) din
cadrul Consiliului Aulic de Război. Dat fiind faptul că o
mare parte a Banatului era mlăștinos, iar morții nu puteau
fi îngropați prea adânc, aceeași comisie recomanda arderea
leșurilor ciumaților laolaltă cu hainele și așternuturile
acestora, dar departe de așezările umane. La 7 februarie
1739, chiar dacă ciuma slăbise, oficiul vamal din Cenad,
alături de altele din zonă, era anunțat să nu permită intrarea
niciunui străin provenind din teritoriile afectate de ciumă
fără a fi trecut prin carantină ori fără a se fi legitimat cu
un certificat de sănătate. Un nou focar de ciumă se anunță
în vara lui 1739, la Felnac, nu departe și în amonte de
Cenad, unde existau deja câțiva morți și 38 de persoane
în carantină. În februarie 1740, se semnalează cazuri de
ciumă la Sânnicolau Mare, pentru ca la 19 martie localitatea
să fie declarată liberă de ciumă. Epidemia revine însă în
luna iulie, un maximum de mortalitate înregistrându-se în
august. Faptul că nu se amintește nimic sau aproape nimic
despre Cenad poate însemna că aici ori nu a fost nimeni
afectat de ciumă, ori au existat cazuri extrem de izolate.
Fără să intrăm în amănunte, trebuie să amintim
de notele lui Francesco Griselini, care descrie pe larg, în
încercarea sa de istorie a Banatului Timișoarei, diverse
moduri de călire a copiilor românilor și de vaccinare
împotriva unor boli precum vărsatul, respectiv „bubat al
mare“ (erupția cea mare) și „bubat al mica“ (erupția cea
mică). Ceea ce a putut observa, desigur, în timpul celor trei
ani de ședere în Banat: 1774-1777. Așadar, după 736 de
ani de la venirea lui Giorgio la Cenad.
Cronicarii întâmplători amintesc în scrieri cel mai
adesea doar epidemiile, fără a studia și nota cauzele. Ca
atare, singura sursă cât de cât corectă pentru a ne forma
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o oarecare opinie vizavi de incidența diferitelor boli
asupra sporului de natalitate la Cenad rămân registrele
de stare civilă ale bisericilor locale: ortodoxă (română și
sârbă), romano-catolică și greco-catolică. Și în acest caz,
însă, din lipsă de cunoștințe medicale sau, de ce nu, chiar
din lipsă de interes, cauzele deceselor sunt destul de rar
notate, întâietate având faptul dacă muribundul a apucat să
primească sau nu Sfintele Taine.
Primul registru de stare civilă aparține Bisericii
romano-catolice și cuprinde situația botezaților, cununaților
și decedaților pentru perioada 1753-1796. Destinate
exclusiv pentru statistica decedaților sunt registrele pentru
perioadele: 1797-1852, 1852-1876 și 1877-1896.
Biserica ortodoxă sârbă, care până în anul 1875 îi
cuprindea și pe cenăzenii ortodocși români, a întocmit
nu mai puțin de 10 registre pentru decedați, care acoperă
perioadele: 1779-1786, 1787-1795, 1796-1801, 18011812, 1813-1831, 1831-1837, 1841-1846, 1847-1852,
1852-1870, 1870-1911. Numărul mare de registre se
datorează faptului că paginile cuprind câte trei poziții și nu
câte 10-18, ca la Biserica romano-catolică.
La rândul său, Biserica ortodoxă română a notat
decedații într-un registru mixt (care include și cununiile și
botezurile), pentru decedați perioada acoperită fiind 18711896. Prima decedată notată a fost Ana Rezsep (Rejep),
fiica lui Paia, neaptă pentru a primi Sfintele Taine, în vârstă
de doi ani, moartă de difterie.
Iar Biserica greco-catolică și-a notat decedații în
registrul ce cuprinde perioada 1855-1871, primul nume
fiind al lui Ioan Rejep, de 71 de ani, preotul greco-catolic,
Ioan Murgu, venind din Sânnicolau Mare. Cel de-al doilea
registru, tot comun, cuprinde „repausații“ din perioada
1874-1925.
Luând în considerare aceste matricole, am putut
întocmi o statistică pe culte religioase a botezaților și a
decedaților, însă pentru o privire de ansamblu, am luat
în considerare doar perioada 1779-1895 (deci 116 ani),
pentru care am avut date atât pentru romano-catolici, cât
și pentru ortodocși. Iar din 1955, și pentru greco-catolici.
Concluzii: graficul relevă că la fiecare 7-10 ani a existat
un vârf al deceselor: 1787, 1794, 1801, 1809, 1818, 1828
(când curba ascendentă atinge un maxim în 1831 și scade
în 1836), 1842, 1849, 1857, 1866, 1873, 1883, 1892.
Dar aceste vârfuri ale deceselor au fost precedate
de vârfuri ale nașterilor consemnate în registrele pentru
botezuri: 1784, 1792, 1800, 1807, 1819, 1827, 1833, 1839,
1846, 1853, 1860, 1864, 1869, 1882, 1887.
Sporuri negative de populație se înregistrează în
perioadele sau anii: 1785-1799, 1801, 1818, 1831, 1836,
1842, 1849, 1866 și 1892. Pentru perioada 1837-1840,
neavând date complete, am renunțat la calculul sporului
de populație prin nașteri. În context trebuie precizat faptul
că, lipsind statisticile privind componența etnică pentru
fiecare an și pentru fiecare etnie în parte, pentru perioada
luată în considerare (1779-1895), nu putem alcătui nicio
situație comparativă per ansamblu.
Desigur, pentru un tablou relativ real cu privire la
decese ar însemna să avem acces la cauzele acestora, însă
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Istorie
cum preoții nu erau și medici, rezultatele ar fi incorecte. Și
nici preoții, așa cum precizam mai sus, nu erau interesați
să consemneze decât dacă persoana a primit Sfintele
Taine ori nu, destul de puține fiind cazurile în care au
notat și cauza decesului. Aceasta în situația în care era
vorba de cauze arhicunoscute (ciumă, friguri, holeră
etc.). Brunhilde Hinkel, autoarea genealogiei șvabilor
cenăzeni7, mi-a relevat că în anii 1830,1849,1866 și 1873
romano-catolcii au murit în general de holeră, iar în 1892
majoritatea decedaților romano-catolici au fost copii,
cauza fiind difteria. Referindu-se la 1849, pr. Gheorghe
Cotoșman pune majoritatea morților ortodocși, români și
sârbi, pe seama luptelor cu romano-catolicii din Cenad,
ca urmare a revoluției din 18488. În registrele Bisericii
romano-catolice, în prima jumătate a lui 1849 apar doar
câteva persoane decedate la vârste cuprinse între 16-30
de ani, din iulie făcându-și de cap holera. Iar majoritatea
decedaților au fost copii. Nefiind vorba de un studiu politic,
ne vom rezuma la date concrete, prezente în toate cele 18
de registre de stare civilă care au consemnat decese ale
cenăzenilor și anume cele privind vârsta decedaților. Și nu
ani de vârf în ceea ce privește mortalitatea. În primul rând

concludentă, dat fiind faptul că în mai multe cazuri au fost
copii cu vârste de la câteva ore la câteva luni, deci incapabili
a-și exprima durerea prin cuvinte. Iar simptomele externe
pot fi întâlnite la diverse alte boli. Din lipsa unor informații
de specialitate cu privire la 1853, trebuie să ne limităm la
cele din registrele de decese. Ceea ce se face remarcat este
mortalitatea deosebit de mare la copiii sub un an și la cei
între 1 și 5 ani (57,8% din decesele din 1853 la ortodocși
și, respectiv, 55,9% la romano-catolici).
Și, revenind la Girardo, dacă nu ar fi fost ucis de
oameni, poate ar fi trăit mult mai mulți ani. Și, de ce nu, ar
fi putut ajunge la venerabila vârstă de 100 de ani și ne-ar fi
lăsat, poate, o moștenire incomparabil mai mare decât ceea
care a ajuns până la noi.
În numărul viitor al revistei „Cenăzeanul“, vom
publica lista cu bolile care, într-o măsură mai mare sau
mai mică, au determinat în secolul al XIX-lea (18011895) peste 18.000 de victime. Desigur, vom utiliza
denumirile bolilor așa cum au fost acestea scrise de către
preoții ortodocși și greco-catolici, romano-catolicii uzând
de variantele acestora în limba latină și, pentru o perioadă,
în limba maghiară).

15-20 ani

20-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

40-45 ani

45-50 ani

50-55 ani

55-60 ani

60-65 ani

65-70 ani

70-75 ani

Peste 75 ani

5

3

1

2

3

2

1

6

4

3

4

6

4

6

4

128

5

5

1

2

3

1

4

5

2

1

1

0

0

2

5

84

anul 1794, știut fiind faptul că în 1787 s-a terminat și cel deal treilea val de colonizare a șvabilor la Cenad (colonizarea
josefină – Josephinishe ansiedlung), deci putem considera
că localitatea avea deja o populație stabilă, ca atare nu se
poate vorbi decât de un spor de populație prin nașteri și nu
prin noi coloniști.
Se poate lesne observa rata extrem de mare a
mortalității la copii de sub un an și între 1 și 5 ani.
Abia din 1852, încep și preoții ortodocși să noteze
vârsta decedaților și doar 1853 fiind primul complet cu
notarea acesteia.
Dacă la ortodocși încă nu s-au notat cauzele
deceselor, la catolici avem primul an complet în care
acestea au fost notate. Din cele 84 de decese, 41 au fost
din cauza encefalitei (în registru: „phrenesis“), restul din
alte motive. Encefalita este o inflamație a creierului, fiind
provocată, de regulă, de o infecție virală, cea mai frecventă
cauză fiind virusul herpes simplex, același care provoacă
rănile ce apar la frig și herpesul genital. Ca simptome:
confuzie, febră și cefalee sensibilitatea anormală la lumină,
greaţă, vărsături, lipsă de energie, dificultăți de înțelegere,
halucinații, încetineală, stări de letargie sau ameţeală,
rigiditatea cefei sau a spatelui etc. Cifra de 41 însă nu e
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TOTAL

10-15 ani

Ortodocși 50 24
Romanocatolici
26 21

5-10 ani

1-5 ani

Sub 1 an

1853

1
Ioan Hațegan – „Cultură și civilizație medievală la Mureșul de
Jos“, Editura Almanahul Banatului, Timișoara, 1995, p. 74.
2
Radu Constantinescu – „Gerard din Cenad – un scriitor al
anului 1000“ (din volumul „Armonia lumii“ de Gerard din Cenad).
3
Johann Kaspar Steube – „Nouă ani în Banat (1772-1781)“,
Editura de Vest, Timișoara, 2003.
4
Anul nașterii nefiind atestat în niciun document cunoscut, unii
cercetători propun anii 980, 981, 992 sau 993, alții susțin datele 977
sau 986. Pentru calculul vârstei venirii la Cenad, am ales extremele:
977-993
5
Francesco Griselini – „Încercare de istorie politică și naturală
a Banatului Timișoarei“, Editura Facla, Timișoara, 1984.
6
Anton von Hammer – „Istoria ciumei din Banat 1738-1740“,
Editura Diacritic, Timișoara, 2011.
7
Brunhilde Hinkel – „Ortssippenbuch der katholishen
Pfarrgemeinde – Tschanad/Cenad im Banat , 1764-2007“, Nürnberg,
2007.
8
Pr. Gheorghe Cotoșman – „Din trecutul Bănatului – Comuna
și bisericile din Giridava-Morisena-Cenad“, Timișoara, 1933.

_____________________
Bibliografie: Direcția Județeană Timiș a Arhivelor
Naționale, Fond 4, registrele parohiale ale bisericilor
ortodoxă sârbă, ortodoxă română, romano-catolică și
greco-catolică din Cenad.
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Deși primăvara a debutat
sub auspicii promițătoare, mai
ales sub aspectul precipitațiilor,
vremea rea și-a arătat din nou
colții în prima decadă a lunii
aprilie, când au fost înregistrate
temperaturi de -7° C, însoțite
fiind de ninsori abundente.
Totuși, pagubele nu au fost chiar
așa de însemnate, fiind afectați
doar caișii care erau pe punctul
de a înflori sau unii erau chiar
înfloriți. De asemenea, au mai
fost afectate salata de toamnă și spanacul, observânduse frunze înghețate. Precipitațiile căzute au dus la tasarea
puternică a solului, îngreunând pregătirea terenului pentru
semănat, mai ales în grădini.
În ceea ce privește lucrările agricole caracteristice
lunilor mai și iunie, una foarte importantă este finalizarea
plantării culturilor prin răsaduri, adică: roșii, ardei, vinete,
țelină etc., celelalte culturi fiind deja semănate și urmează
a se aplica lucrările de întreținere. Ca și material de
fertilizare este bine să fie folosit gunoiul de grajt fermentat
1-2 ani, sub formă de mraniță, în cantitate de 1-2 kg/mp.
Gunoiul de păsări poate fi folosit ca atare în cantitate de
0,5 kg sau se poate dizolva în apă 1 kg de gunoi de păsări
la 20 l de apă și se administrează 2-3 l soluție/mp.
În câmp, lucrarea cea mai importantă este
întreținerea culturilor prin prașile mecanice și erbicidări în
vegetație. Dintre combinațiile de erbicide pentru porumb
amintim Callisto 0,25-0,30 l/ha + Mistral 0,8-1,5 l/ha sau
Equip 1-2,5 l/ha + DMA 6 1 l/ha. Erbicidarea se face când
porumbul este în 4-6 frunze.
În grădină, principalul dăunător care apare în
această perioadă este gândacul de Colorado, care în ultima
perioadă a devenit polifug, atacând nu numai cartoful, ci
și alte specii (tomate, vinete etc.). Prima generație apare
în ultima decadă a lunii mai și poate fi combătută cu unul
din produsele: Calypso 480 SC 0,02%, Mospilan 20 SG
0,025%, la care se adaugă un fungicid pentru mană, de
exemplu Dithane M 45 0,2%, Alcupral – 0,25% etc. În cea
de-a doua jumătate a lunii mai, la ceapă apare musca cepei.
Pentru combaterea acesteia, se face un tratament completat
cu fungicid pentru mană, de exemplu: Decis 0,02% +
Dithane M 45 0,2% sau Karate 0,02% + Oxicupral 0,2%
sau Fastac 0,02% + Ridomil Gold 0,25%. Există, desigur,
și metode biologice de combatere a dăunătorilor, folosind
plante cu proprietăți de insecticide, cum ar fi:
Urzica
Se face un macerat din 1 kg de urzici, care se pun întrun vas în 10 l de apă și se lasă timp de 7-14 zile, în funcție
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de temperatura mediului. Apoi se filtrează și se amestecă
cu apă 1 l de macerat la 10 l de apă. Amestecul are efect
insecticid și fertilizant și combate afidele (păduchii de
frunze), gândacul de Colorado, larvele defolietoare, molia
verzei etc. Pentru efect mai bun, se adaugă adeziv: lapte,
albuș de ou, aracet, zahăr etc.
Tutunul
Se pun la macerat 2 kg de frunze de tutun în 15 l de
apă fierbinte și se lasă la macerat o săptămână, timp în care
se amestecă zilnic. Se filtrează și se amestecă cu 40 g de
săpun de casă și se folosește ca insecticid la combaterea
păduchilor de frunze, viermelui merelor, moliei strugurilor,
larvelor defoliatoare etc.

Expoziție a Stațiunii Experimentale Agricole a Banatului,
la Comloșu Mare (din colecția foto: Gh. Ivașcu)

Cucuta
Se pun 2 kg de frunze și tulpini din plantă în 2-3 l
de apă și se fierbe. Se răcește, se filtrează și se adaugă apă
până la 15 l, după care se face tratamentul pentru păduchii
de frunze, larvele defoliatoare și viermele merelor.
Există, desigur, și altele ce pot fi utilizate ca
tratamente biologice împotriva dăunătorilor cum ar fi:
usturoiul, ceapa, tomatele, ardeiul iute, dar și plante din
flora spontană cum sunt: pelinul, laptele câinelui, lupinul
etc.
Către sfârșitul perioadei, desigur, încep pregătirile
pentru recoltarea orzului și pe urmă a grâului.
Vă dorim producții mari și hambare pline!

Ing. Gheorghe Ivașcu
Cenăzeanul nr. 2/2013

Zootehnie

Informații generale despre
tehnologia puilor în regim
gospodăresc
Deoarece în ultimul timp obiceiurile alimentare
s-au schimbat destul de mult, existând o tendință tot mai
pronunțată de scădere a grăsimilor din dieta zilnică, carnea
de pasăre a început să înlocuiască tot mai mult carnea de
la celelalte specii.
Dintre toate păsările, în gospodăriile noastre cele
mai răspândite sunt găinile. Acestea, la rândul lor, pot fi
de rasă pură: New Hampshire, Rhode Island, Plymouth,
Cornish, Leghorn etc. sau rase încrucișate ori hibrizi.
Dezvoltarea rapidă a creșterii producțiilor în această
ramură se datorează în mare parte cererii acestor hibrizi,
care în general sunt selectați astfe încât să preia de la
specia mamă caracterele cele mai pozitive.
În atenția celor care încearcă să folosească ouăle
provenite de la hibrizi, este bine de știut că puii obișnuiți
nu vor mai prezenta aceleași performanțe productive ca
părinții.
În funcție de direcția de exploatație (producția)
dorită există trei tipuri de hibrizii.
1). Hibrizii de carne, care au un volum mare al
musculaturii pe pulpe și piept și care realizează rapid
greutatea de sacrificare, adică ajung la circa 2 kg sau chiar
mai mult în 6 săptămâni.
2). Hibrizii de ouă au o greutate de 1,5-2 kg și pene
colorate sau albe. Hibrizii roșii și negri produc ouă cu
coaja pigmentată, iar cei albi ouă cu coaja albă.
Ouatul începe la circa 18-20 săptămâni, iar producția
ajunge la 250-300 ouă pe an.
3). Hibrizii pentru producție mixtă au penele divers
colorate, greutatea lor este intermediară, între hibrizii de
carne și cei de ouă. Producția de ouă pe an este între 150200 bucăți.

Popularea cu pui de o zi
Înainte de introducerea puilor de o zi în adăpost,
acesta trebuie dezinfectat corespunzător și încălzit în
prealabil. Jos trebuie să existe un așternut destul de bogat
și călduros (talaș, paie etc.), dar nu rumeguș. Temperatura
asigurată trebuie să fie următoarea, în funcție de vârsta
puilor.
Vârstă
Temperatură
1-4 zile
32 grade
5-7 zile
30 grade
8-21 zile
26-28 grade
22-35 zile
23 grade
36-60 zile
21 grade
61-120 zile
20 grade
ATENȚIE! Puii pot muri în număr mare chiar și
după o scurtă scădere a temperaturii în adăpost (pană de
curent).
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Furajarea și adăparea
Numărul de hrănitori și adăposturi trebuie calculate
astfel încât toți puii să poată avea acces la mâncare și apă
fără a fi stânjeniți unul de altul. În acest caz, efectivul se
va dezvolta relativ uniform, fără sub sau supraponderali
(grași sau slabi). De exemplu, la 100 de pui între 0-2
săptămâni sunt necesare două hrănitori și două adăpători.
O dată cu creșterea puilor se vor adapta nevoilor acestora
toți parametrii tehnici.
De apreciat un amănunt foarte important pe lângă
furaje, microclimat iluminat etc. ce este foarte important
în cazul găinilor ouătoare: mare atenție să nu se creeze
curenți de aer. Aceștia duc imediat la scăderea producției
de ouă.

Creșterea puilor de carne
Popularea se face în adăposturi prevăzute cu așternut,
cu temperatură de 30-32 grade. Perioada de lumină trebuie
să fie de 23 ore, deoarece lumina stimulează puii să se
hrănească și să ajungă la un spor crescut.
Să se asigure un front de furajare și adăpare
corespunzător (între 0-14 zile două adăpători și două
hrănitori la 100 de pui, după care acestea vor crește o dată
cu vârsta puilor).
Furajarea se va face pe faze:
1). Faza starter – Furaj granulat sau măcinat
(primele 21 zile);
2). Faza de creștere – Furaj de creștere (de la 22 zile
la 35 zile);
3). Faza de finisare – peste 35 zile.
Atenție! Înainte cu cel puțin o săptămână de
sacrificare se trece la furaj de finisare, deoarece acesta nu
conține coccidiostatice, ca cele de starter sau creștere (nu
are medicamente).

Tratamente
În afara curelor periodice cu antibiotice și vitamine
solvabile, care pot începe din a doua, a treia zi de viață, se
mai pot face și vaccinări contra pseudopestei și a bursitei
aviare la vârsta hotărâtă de medicul veterinar. Vaccinarea
se face de obicei în apa de băut, după o perioadă de însetare
de 2-3 ore. Vaccinările nu se fac la un interval mai mic de o
săptămână una de cealaltă. În timpul vaccinării, precum și
înainte și după cu 4-5 zile nu se face nici un tip de tratament
cu antibiotice. Vitaminele pot fi administrate deoarece au
și efect antistres și ajută la potențarea răspunsului imunitar.
Înainte cu 5-7 zile de tăiere nu este indicat să se
administreze nici un tratament, din cauza posibilității
remanenței medicamentației în carne.

Medic veterinar
Ioan Mircea Mureșan
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Poezii în grai cenăzean

Florica Vaida (Albu)
Plășinta acră
Tare frumos miroasă astăz la noi în cindă,
M-am pus cătrânța verge-n brâu
Ș-am înșeput să fac plășintă
D-a acră, vo tri feluri,
Cu brânză, mac șî nucă,
Încing vo șasă pături,
La tăț să ne ajungă.
Făina-i prăgăcită, d-a albă, cu tri nule,
În șol am nișce lapce, tri ouă șî vanilie,
Înșep s-o frământ bine, îmi iasă dă minune.
Lăs aluatu la dospit d-o parce
Șî fac șî umplutura, în tri cinere lace.
În brânză am pus ouă, țucor șî vanilie,
În nucă și în mac, doar țucor, vez tu bine.
Plășinta asta, m-o-nvățat o tușă
Sora mai mare-a mamei
Șe la Tărămia stăcea,
Ne povăstea că uica Toni, răposatu,
Șe-o fost născut în altă țară, la Vidin,
Că mama lui fășea șî ia plășinta asta
În vară, când avea clăcaș la fân.
El o întrebat-o atunșea cum o coașe,
Iar ia i-o spus râzând, săraca,
O coașe soarili șî gata.
El o luat atunși un plec,
Șî o fujit cu el afară,
Girept pă cupa dă tulei,
S-o coacă soarili dă vară.
Când s-o ghingit iel că-i gata,
S-o suit iuce să o ia,
Că tare ar fi vrut bicheru
Să mânșe numa iel dân ia.
Miratu-s-a atunșea uica,
Când o văzut că plecu-i gol,
Plășinta dă unge s-o iei,
Tăt aluatu era-ncins pă cupa dă tulei.
Acuma io fac plășintă
Șî-mi amincesc povestea lui,
Da aluatu meu crescut îi
Șî dă pă marjine dă blid.
Am sușit șasă pături lace,
Baș așa cum m-am ghingit,
Am pus-o pă vo două plecuri
Ș-am uns-o cu un ou bătut.
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Duba-i caldă, am băgat-o
Șî miroasă fain tare,
Zâși că ieșci la un duchean
Cu plășintă dă vânzare.
Lângă mine, pă un scaun,
Stă măicuța mea bătrână,
Îi propcită-n bâta cârnă,
Cucăie șî să visează
Că ne coașe ia plășintă.

Hoarilii mele
Az s-o ogoit căldura,
Am ieșât dân cindă afară
Ș-am plecat cătă voreț
Să mă uit șî io la hoară.
Hoare au fost dântotdeauna,
Mari șî miși, dă tăce ălea,
Da ca așcea dă acuma
Nu o văzut niși Pepelea.
Le-o picat penili tăce
Ș-or rămas goale, peleje
Zâși c-o trecut vântu îl mare
Șe-n America tăt treșe.
Porumbi, cu creasta bătută,
Cocoșii au pieptu gol,
Bat dân aripi și dân pinceni iuce,
Când cântă zâși că-s bigigănii
Șe numa-n cărți îs măi văzuce.
Șî găinili îs goale,
Fără niși o rușânare,
Umblă fain dăzbrăcace
Pân voreț în zâua mare.
M-or trecut atunși pân mince
Șe-o spus moș Fâs, veșinu
C-o avut șî iel o dată un cocoș așa, ca mine.
El o vrut atunși la șnaidăr să-i comange neșce țoale
Să nu-l omoare frigu!
Da săracu o murit, nu o mai avut răbdare.
Vine iarna, vine frigu
Hoarilii mi-s dăzbrăcace
Șî mă duc șî io la „săcond“
Să le iau câceva țoale
Tăce pă la nemți purtace.
O să mă duc la duchean,
Să iau ștofă pă caiet.
Că așa-i acuma moda,
Nu ai bani, ce duși să cumperi
Șî ducheanu-ț dă toace
Șî ce treșe pă caiet.
Țucor, oloi șî bomboață,
Gaitoș, carne șî halviță,

(Continuare în pag. 15)

Cenăzeanul nr. 2/2013

Rețete c/á la Cenad

Letcho de pui

(Huhn Letscho, Lecsós csirkecomb)
Ingrediente: pentru 2-3persoane
• 700 g roșii;
• 700 g ardei gras;
• 3 cepe mai mari;
• 40 g cârnat de casă;
• 3-4 bucăți pulpe de pui dezosat;
• sare;
• boia dulce;
• boia iute;
• ulei.
Mod de preparare
Se taie ceapa în lung, se călește puțin, se pun
bucățile de pui dezosat și tăiat bucăți și se călește cu ceapa.
Apoi se adaugă sare, boia, boiaua iute, ardeiul gras, roșiile
și cârnații și se fierbe. Se servește cu tăiței de casă ori
macaroane.

Ruladă dulce cu nucă
Ingrediene pentru aluat:
500 g făină;
250 g unt sau margarină;
4 gălbenușuri;
20 g drojdie;
20 g zahăr pudră;
1,5 dl lapte;
1 ou întreg pentru uns deasupra;
sare.
Ingrediente:
200 g nucă măcinată;
200 g zahăr pudră;
20 g zahăr vanilat;
0,5 dl lapte.
Opțional:
50 g stafide;
200 ml rom.
Preparare:
Drojdia se pune în lapte călduț și se lasă să crească
(laptele trebuie să fie călduț cca 25-35˚ C.). Făina se pune
în oala în care se va face aluatul (făina trebuie să aibă
temperatura camerei), se adaugă untul sau margarina (care
se va scoate în momenul în care facem aluatul pentru a nu
pierde grăsimile din ele) și îl prelucrăm. Apoi adăugăm
drojdia care a crescut în lapte, zahărul pudră, gălbenușurile
de ouă, o parte din coaja de lămâie, puțină sare și prelucrăm
bine. Aluatul gata frământat se împarte în două și se fac
două mingi peste care presărăm puțină făină și le lăsăm să
se odihnească 20-30 minue la frigider.
Până se odihnește aluatul, facem umplutura,
indiferent că lucrăm cu nucă sau cu mac, procedeul fiind
același. În laptele călduț se pune zahărul praf, se amestecă
până se topește zahărul și se lasă să fiarbă. Într-o altă oală
se pun celelalte produse (nuca măcinată, zahărul vanilat,
coaja și zeama de lămâie) și se adaugă laptele fiert cu
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zahărul pudră și se amestecă până se omogenizează bine,
după care se lasă să se răcească. Aceiași pași îi parcurgem
dacă vom folosi mac. Dacă doriți stafide în plăcintă: se pun
stafidele în rom și se lasă să se rehidrateze, după care se
adaugă la umplutură înainte să fie adăugat laptele fierbinte.
Scoatem aluatul de la rece, îl punem pe masa de
lucru și îl întindem în formă de drepunghi, la o grosime de
3-4 mm. Când s-a răcit umplutura, începem să punem pe
aluat în așa fel ca pe margini să rămână 5 mm gol.
Și începem să împăturim în formă de ruladă. Trebuie
să avem grijă ca marginea să rămână dedesupt. Se unge cu
ou deasupra și se așează în tava unsă cu unt, margarină sau
untură. Se împunge plăcinta din loc în loc cu o scobitoare
pentru a evita bulele de aer dedorite. Coacerea se face în
duba preîncălzită la 180˚ C. După ce s-a copt, se lasă să se
răcească puțin și se taie felii de un deget.

Gomboț cu caise ori prune
Ingrediente pentru gomboți de cca 35-40 g bucata:
1 kg de cartofi;
2 buc. ouă;
35 dg făină;
20 buc. de caise ori prune (dacă nu aveți fructe
proaspete, puteți folosi și compot dacă frucele din compot
sunt tari);
5 dg de unt (în vremurile de demult se folosea
unsoare);
5 dg de pesmet;
2 linguri de zahăr pudră și scorțișoară.
Preparare
Cartofii se spală și se fierb în coajă, cu puțină sare.
După ce s-au fiert, se curăță de coajă, se dau prin zdrobitor
de cartofi și se lasă să se răcească.
După ce s-au răcit, se adaugă ouăle, făina și un
deget de sare și se amestecă bine (dacă însă cartofii nu au
fost scurși destul și aluatul e apos, se mai poate adăuga
puțină făină). Punem apoi aluatul pe o scâdură presărată
în prealabil cu făina și-l lăsăm să se odihnească 10 minute.
Până atunci avem timp să spălăm caisele sau prunele
și să le tăiem în jumătate. Dacă am terminat cu fructele,
luam aluatul, îl întindem cu sucitoarea, începem să tăiem
pătrățele și așezăm pe ele jumătățile de fructe.
Când am terminat, luăm pătrățelele, le împăturim
bine și le dăm forma unei biluțe. Când sau adunat 5-6
bucăți, le punem în apă clocoită si se fierb până ce biluțele
ies la suprafață. Când s-au fiert, le strecurăm și le punem
pe o farfurie adâncă (nu trebuie spălate, pentru că se vor
face terci).
Când am terminat cu gomboții (biluțele), se ia
untul (unsoarea) și se pune la încins. Când e incins bine,
adăugăm pesmetul și prăjim până devine auriu.
Servirea
Se așează gomboții pe farfuria sau oala în care se
vor servi și se presară pe ei pesmetul auriu, zahăr pudră și
scorțișoară.

Veres Zoltán
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Amalgam

Să știi mai multe...

Pelerinaj...

(Urmare din pag. 3)

(Urmare din pag. 16)

întâlnit cu personalitățile satului, „Sănătatea Pământului
– sănătatea noastră“, activitate în care elevii au învățat
cum să îngrijească și să protejeze natura, „Vreau să fiu
sănătos“, activitatea în care s-au purtat discuții cu medicii
din comună, de la care elevii au aflat lucruri interesante
despre cum trebuie să procedăm pentru a ne proteja corpul
și dinții de boli, cum trebuie să ne hrănim și să trăim
sănătos, fiindcă într-un corp sănătos e și mintea sănătoasă.

una cu totul aparte, atingem racla cu moaştele sfântului,
lucruri personale. Fiecare român care ajunge acolo nu
poate fi ocolit de asemenea trăiri, trăieşte şi împărtăşeşte
bucuria faptului că un monah român a fost chemat în Ţara
Sfântă pentru a se ruga şi pentru noi.
Facem calea întoarsă pe drumul îngust cu multe
curbe strânse, dar nu peste mult timp ajungem la autostradă
şi ne îndreptăm spre Ierusalim. Poate oboseala îşi spune
cuvântul, căci seara este aproape, însă parcă fiecare mai
prelungeşte în adâncul sufletului şi retrăieşte cele văzute,
întreabându-se cum de am putut vedea atâtea lucruri
despre care nici nu am bănuit că există şi de aceea parcă e
mai multă linişte, mai multă trăire interioară.
Ghidul nostru ne propune ca la vremea apusului
de soare să urcăm pe Muntele Măslinilor, de unde putem
admira oraşul despre care se spune că „dacă Dumnezeu
a dat lumii 10 frumuseţi, atunci 9 cu siguranţă sunt în
Ierusalim”. Despre el se zice că e „Oraşul păcii“, „Oraşul
de Aur“, „Oraşul Sfânt“ şi câte s-ar mai putea spune. Deşi
există o toleranţă interreligioasă, istoria a demonstrat că nu
odată oraşul s-a aprins tocmai datorită celor trei mari religii
mozaică, creştină şi musulmană. Se spune că oraşul are 14
nivele, fiecare corespunzând unei anumite perioade istorice.
Este considerat cetatea eternă de aproximativ 600.000 de
locuitori, din care 33.000 locuiesc între zidurile cetăţii
vechi, împărţiţi în cartiere după religii: evreiesc, creştin,
armean şi musulman. Din timpuri străvechi, Ierusalimul a
fost considerat o posesiune de mare preţ. De fapt, aproape
20 de naţiuni au cucerit, invadat şi administrat acest oraş
de-a lungul secolelor.
Pentru evrei este important datorită Templului
ridicat de Solomon, reconstruit ulterior de Irod cel Mare.
Pentru creştini, pentru că între zidurile sale Iisus Hristos,
fondatorul creştinismului, a fost crucificat pe Golgota şi
apoi a înviat din mormânt. Pentru musulmani e important
întrucât Domul Stâncii (Moscheea El Axa) este locul de
unde profetul Mohamed a făcut călătoria de noapte spre Rai.
De observat faptul că în 1966 numărul mediu de vizitatori
era de 2,3 milioane anual, 65% din ei fiind creştini. După
cea de a doua intifadă, în 2001, turismul a scăzut drastic,
având repercursiuni negative asupra veniturilor acestei
ţări, ce realizează cam 85% din venituri din industria de
turism. Zidurile cetăţii se întind pe o circumferinţă de 4 km
având 9 porţi din care 8 sunt deschise publicului.
Despre cele trei mari oraşe ale ţării se spune aşa:
„Yaffa lucrează, Tel Aviv petrece iar Ierusalimul se
roagă“. Într-adevăr bisericile, moscheile precum şi alte
monumente religioase dau oraşului aerul de care nu-l poţi
dezlipi - acela de rugăciune, aici fiecare loc, fiecare piatră
îşi are istoria ei.
Ne purtăm privirea în zare, de pe Muntele Măslinilor,
spre apus. Vedem porţile ce dau spre partea de est a cetăţii
vechi. Toate acestea însă nu sunt altceva decât coperta unei
noi cărţi pe care o vom deschide în ziua de mâine.

Simpozionul...
(Urmare din pag. 7)
Claudiu MESAROȘ - Conceptul de filosofie în
Deliberatio supra Hymnum trium puerorum;
Constantin RUPA - Din deliberările filosofice ale
Sf. Gerard de Cenad;
Marius IVAȘCU - Cornua fidelium - Deliberatio
supra hymnum trium puerorum ca tratat teologicopolitic?;
Adriana Mihaela MACSUT - Aspecte ale teologiei
spirituale în concepția Sfântului Gerard de Cenad;
Remus Mihai FERARU - Legenda Sfântului
Gerard și Deliberatio supra hymnum trium puerorum –
două izvoare fundamentale pentru istoria Banatului în
prima jumătate a secolului al XI-lea;
Călin TIMOC - Contextul istoric al epocii lui
Sf. Gerard și luptele pentru putere în cadrul Regatului
medieval maghiar;
Dușan BAISKI - Girardo, în apele sale;
Dorel MICLE - Cenadul în contextul geografiei
istorice. O analiză a evoluției condițiilor de habitat;
Teodora ARTIMON - The Saint and The Myth:
Saint Gerard of Cenad and „Symphonia Ungarorum”
between the Middle Ages and the Twenty-First Century
Claudiu CĂLIN - De la Dieceza de Cenad la cea
de Timișoara sau de la Gerard la Augustin Pacha;
Maria MICLE - Re-lectură a scrierii lui Gerard de
Cenad, „Armonia lumii”, din perspectiva interferențelor
culturale.

Hoarilii mele
(Urmare din pag. 13)
Le plăcești când vine acasă
Cu penzia, poștărița.
Sâmt o mână păstă umăr,
Îi fișioru meu ăl mic,
Țâne-n mână tilifonu,
Haida să le molărim,
Le punem pă Internet,
Ca să vadă tătă țara
Șe hoare săxi avem.
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Pelerinaj la Locurile Sfinte (VI)
Ziua a VII-a - Duminică, 12 februarie
2012
Dacă ne aducem aminte de pilda Samariteanului
milostiv, aceasta începe cu următoarele cuvinte: „odată un
călător se pogora (se cobora, în sensul de a se coborî) de
la Ierusalim la Ierihon...“ Acum, mai bine ca niciodată am
reuşit să înţeleg cu adevărat semnificaţia acestor cuvinte.
Ne îndreptăm spre Ierihon sau Oraşul Palmierilor.
Pe marginea şoselei, din loc în loc, pe stâncile
ce o străjuiesc de o parte şi de cealaltă, se află marcaje
ce arată diferenţa faţă de nivelul mării. Cu cât aceasta
creşte, ne apropiem de destinaţie. La vreo 35-40 de km de
Ierusalim se află orăşelul Ierihon. Mărturiile arheologice
vorbesc despre datarea aceastei aşezări ca fiind cu 8.000
de ani Î.D.Hr.! Se văd foarte multe
şantiere arheologice. Orăşelul este
situat la nord de Marea Moartă, la
doar 10 km depărtare de ea şi la o
altitudine de – 200 m sub nivelul
mării, pe când Marea Moartă se
află la – 400 m; deci Ierihonul
undeva pe la mijloc. Diferenţa de
nivel între cele două localităţi este
de la + 700, Ierusalimul la – 400,
deci 1.100 m în doar 40 de km!
Ne amintim că aici Iisus
l-a întrebat pe Bartimeu, cel orb,
„Ce voieşti să-ţi fac?“ iar el a zis
„Doamne, să văd.“ Răspunsul a fost „Mergi, credinţa ta
te-a mântuit. Şi îndată a văzut“. Tot aici Sf. Evanghelie ne
vorbeşte de întâlnirea vameşului Zaheu cu Mântuitorul şi
schimbarea vieţii sale în urma acestei întâlniri.
Era zi de duminică, şi unde era locul cel mai potrivit
pentru un grup de pelerini să se afle în această zi decât
la Sf. Liturghie. În Ierihon se află un frumos aşezământ
românesc ce oferă posibilitatea pelerinilor nu doar de a se
caza în condiţii deosebite, ci şi posibilitatea unei trăiri cu
totul înălţătoare: de a participa la Sf. Liturghia în limba
română.
Ridicarea acestui aşezământ a început cu puţin
înainte de anul 2000, iar acum este terminat 90%. Curtea
din faţa bisericii este frumos rânduită, cu palmieri dar
şi cu mulţime de muşcate înflorite. Preoţii slujitori fac
o excepţie pentru noi şi încep Sf. Liturghie la ora 10
dând posibilitatea doritorilor de a se spovedi în vederea
primirii Sf. Cuminecături. Suntem onoraţi de participarea
la sf. Slujbă a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit
Serafim Joantă, Mitropolitul pentru Germania, Austria şi
Luxemburg, precum şi a părintelui Manuel de la Parohia

Română din Viena, precum şi alţi preoţi şi pelerini din
Germania, alături de care slujesc şi eu. După Sf. Liturghie,
suntem invitaţi în trapeză (sala de mese) unde servim
prânzul, cu specific românesc, dar şi peşte din Egipt. Aici
aflăm despre istoricul locului, cum s-a cumpărat şi despre
şantierul unde cei 30 de lucrători din Vâlcea au dus lucrarea
la bun sfârşit, după spusele părintelui Iacob Visarion.
În zare se văd Munţii Carantaniei, ce ne aduc aminte
de cele 40 de zile de post ale lui Iisus în aceste locuri
deşertice. Totul este de un maroniu deschis, doar stânca
abruptă a muntelui şi nisip. Turismul bine organizat face
accesul mai uşor până aproape de coama muntelui, punând
la dispoziţie telecabine celor ce doresc să viziteze Muntele
Ispitirilor, unde se află o mănăstire grecească.
Ne întoarcem spre Ierusalim şi în drum ne abatem
puţin prin deşertul Hozeva, pentru că aici avem de
văzut ceva ce ne leagă de aceste locuri ca români. Azi e
duminică şi se pare că e ziua naţiei noastre! Una din cele
mai spectaculoase privelişti ce o
poate oferi deşertul Iudeii este cea
a Mănăstirii greco-ortodoxe cu
hramul Sf. Gheorghe Hozevitul,
situată în valea fostului râu Wadi
Kelt, azi doar un pârâiaş ce nu se
vede căci este ascuns de vegetaţia
din fundul văii. Dar cum verde nu
există decât doar unde este apă, cu
siguranţă acolo mai există.
Mănăstirea ridicată chiar în
stâncă, începând cu sec. IV d.Hr.,
numită pe bună dreptate „cuibul de
vulturi“, a fost restaurată în 1878.
Acest loc a dat omenirii cel mai de preţ dar de trăire în
Hristos. Nume ca Sf. Gheorghe Hozevitul, Sf. Hariton şi
ce ne leagă pe noi Sf. Ioan Iacob Hozevitul, de origine
român, sunt doar câteva nume din miile de trăitori şi cei
trecuţi prin săbiile cotropitorilor păgâni. Peştera în care s-a
retras Sf. Ioan Iacob Hozevitul este una în care se ducea
o viaţă foarte grea. Accesul se făcea pe o funie, iar din
când în când printr-un coş i se puneau alimente şi apă. Nu
degeaba astfel de chilii se numeau „cuiburi de vulturi“. Cu
toate acestea locul este extrem de favorabil rugăciunii. În
chilia sa s-au găsit, pe lângă o laviţă şi un cuptor, unde
probabil îşi făcea prescura, şi multe scrisori adresate celor
dragi de acasă precum şi frumoase poeme izvorâte din
dragostea de Dumnezeu şi setea de mântuire.
Avem la noi acatistul Sf. Ioan Iacob Hozevitul,
pe care la lumina lumânării şi la vreme de vecernie de
duminică seara, îl citim cu multă pioşenie. Atmosfera este

Pr. Covaci Gheorghe
(Continuare în pag. 15)
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