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Aniversare

După 20 de ani
În anul 1993, a fost
editat primul număr al
revistei „Cenăzeanul“, o
revistă din mediul rural și
printre primele publicații de
acest gen din județ și chiar
din țară.
S-a născut greu, prin
„cezariană“, cum se spune.
După patru-cinci luni de
tatonări, de diferiți „ziariști“,
s-a rămas la doar patru din cei
10-12 care, inițial, au votat
pentru înființarea revistei.
A fost o perioadă grea, dar frumoasă, deoarece mulți
luau în derâdere această inițiativă și nu-i prevedeau o viață
lungă. Am fost lăudați, marginalizați, chiar umiliți când
sponsorul ne ținea în picioare până citea articolele și-și
dădea „girul“ pentru publicare.
Poate că toată această ostilitate a fost creată artificial
și datorită faptului că în colectivul de redacție au fost trei
„vinituri“ și doar un băștinaș.

Revista a fost „copilul de suflet“ al prof. Gheorghe
Doran. Luni întregi scria de unul singur toate articolele,
nefiind ajutat de colaboratorii externi, cei care nu erau
în colectivul de redacție. Au fost ani când revista a trăit
din „mila“ prietenilor din țară și străinătate, ba mai mult,
contravaloarea la tipografie a două numere a fost achitată
din buzunarele celor patru redactori. Însă revista a mers
mai departe și acum am ajuns la maturitate. Ghiță Doran,
acolo unde este, poate fi mulțumit că „pruncul de suflet“ o
duce bine și chiar foarte bine.
Pentru mine, care am fost un elev mediocru la
limba română, scrisul a însemnat un mic chin. Dar poate
a fost blestemul dlui prof. Strungaru, care-mi zicea: „Măi,
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Anuichi, în viață ai nevoie și de limba română, nu doar de
matematică.“
Pe parcursul celor 20 de ani, au fost momente când,
fără bani, am vrut să terminăm cu revista, însă tot Ghiță
Doran a fost acela care voia cu orice preț ca ea să rămână
în viață.
Ghiță Doran a fost „vinitură“, dar a făcut pentru
cultura din Cenad mai mult decât mulți cenăzeni getbeget și care se băteau cu „țigla“-n piept zicând „io mis
cenăzean“.
Drept e că au fost și unele numere slăbuțe, dar asta
poate și din lipsa colaboratorilor, care nu s-au înghesuit
ori poate noi, cei din redacție, nu am știut să-i atragem.
Durerea mare a fost și prin faptul că, noi fiind din mediul
rural, era normal să avem o rubrică de agricultură. Însă
acest deziderat nu-l îndeplineam din lipsa „specialiștilor“
care să colaboreze cu noi.
După trecerea în neființă a prof. I. Strungaru, am
rămas doar trei redactori. L-am atras pe dl prof. Ioan
Popovici din Timișoara, fiu al Cenadului, care ne-a ajutat
ani buni și pe această cale vreau să-i mulțumesc din suflet.
Am avut o colaborare bună cu prietenul meu Ion
Savu, un om deosebit, căruia îi urez multă sănătate și să

mai încânte cititorii, cât mai mult, cu „pana lui măiastră“.
Acum, în cel de-al XXI-lea an de apariție, sunt
foarte mulțumit și totodată foarte optimist pentru faptul că
revista „Cenăzeanul“ nu va muri. Are perspective foarte
frumoase de când este sponsorizată de Primăria Cenad, iar
de la patru numere a ajuns la șase pe an, cu ediții frumoase,
cu un conținut bogat și variat.
Îi mulțumesc dlui Dușan Baiski, cel care a preluat
„paternitatea“ de la Ghiță Doran și cred că fără încercarea
dânsului și după moartea lui Ghiță Doran, revista murea și
ea. Dușane, să ne trăiești mult, că ne trebuiești!

Gheorghe Anuichi
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Educație

Ștafeta generațiilor
O zi frumoasă de iunie. Curtea școlii e plină
de glasurile vesele ale copiilor. E sfârșit de an școlar.
Elevii claselor a VIII-a se pregătesc să predea ștafeta
colegilor din clasa a VII-a.
Festivitatea a început cu cuvântarea doamnei
director:
„Dragi absolvenți, stimați colegi și părinți
Încă o generație pășește pe drumul vieții. Sunt
tineri, curioși și fără griji.

iscat. Dar nu le-au făcut din răutate, ci de teamă că
ar putea să crească prea repede și să se termine prea
curând farmecul copilăriei atât de frumoasă și lipsită
de griji. Tot ce va urma de mâine înainte este formarea
lor ca adolescenți, ca tineri cu responsabilități, cu
obligații și cu multe lucruri noi care vor influența
destinul fiecăruia.
După ce au transmis câteva sfaturi colegilor
de clasa a VII-a, le-au predat „cheia succesului”,
cu speranța că vor fi mai buni, mai harnici, mai
ascultători. La rândul lor, aceștia le-au urat mult
succes la examene și în viață, au primit cu mândrie
ștafeta și au promis că nu vor face școala de râs.
În sunetul muzicii, cu cântec și cu lacrimi de
bucurie și regret că se despart de școală și profesori,
absolvenții au înmânat buchete de flori și diplome de
merit fiecărui cadru didactic.

Prof. Slavka Bojin

Fiecare generație se deosebește de alta prin
ceva. Generația voastră, dragi absolvenți, ne va
rămâne în amintire prin energia pe care ați avut-o
și cu care i-ați obosit pe diriginții vostri și pe mulți
dintre noi, prin veselia voastră copilărească, care de
multe ori semăna cu nepăsarea, dar ați fost doar o
generație care a dorit să opreasca timpul în loc, să
nu plece cu el zilele frumoase și fără griji, în care voi
v-ați simțit ocrotiți, în siguranță, liniștiți. Așa ați și
fost, fiindcă toți ne-am străduit să vă pregătim cât mai
bine pentru ziua de azi.
De aceea vă spun: nu vă temeți de nimic din
ceea ce vă așteaptă de azi înainte, pășiți cu curaj
înainte, e de ajuns să vă amintiți fiecare sfat pe care
vi l-am dat, să nu uitați nicio ceartă pe care v-am
făcut-o sau laudele pe care le-ați primit pentru fapte
bune. V-am învățat tot ce am știut că vă poate ajuta să
răzbiți prin viață, v-am învățat să fiți curajoși, sinceri,
răspunzători și mai cu seamă v-am învățat:
• Atenție la gândurile tale pentru că ele vor
deveni cuvinte
• Atenție la cuvintele tale pentru că ele vor
deveni fapte
• Atenție la faptele tale pentru că ele vor deveni
obiceiuri
• Atenție la obiceiurile tale pentru că ele vor
deveni caracterul tău
• Atenție la obiceiurile tale pentru că ele vor fi
destinul tau“
Au urmat câteva cântece și cuvântul de adio al
tinerilor absolvenți. Printre altele, elevii absolvenți
au mulțumit dascălilor pentru răbdarea de care au dat
dovadă, de toate sfaturile acordate și și-au cerut iertare
pentru micile năzbâtii și unele probleme pe care le-au
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Copii cenăzeni,
în Orașul Florilor
Marți, 19 iunie 2013, la inițiativa d-nei Mihaela
Andrișoaie, responsabila Comisiei pentru evaluarea
și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale din
Cenad, cu sprijinul conducerii școlii și al Primăriei Cenad,
un grup de 45 elevi a avut ocazia să viziteze pentru prima
data Orașul Florilor, Timișoara.

Cei 45 elevi, care provin din familii cu venituri
materiale modeste, au reușit să obțină rezultate
satisfăcătoare la învățătură și purtare în anul școlar 20122013.
Curiozitatea, bucuria, întrebările spuse sau nespuse,
au fost prezente pe chipurile copiilor atunci când au vizitat
Catedrala Mitropolitană, Piața Victoriei, Piața Unirii,
Grădina Zoologică sau când s-au jucat în Parcul Copiilor
„Ion Creangă“.
Pentru această ocazie unică până acum în viața
multora dintre ei, copiii mulțumesc din suflet domnului
primar, doamnei director și cadrelor didactice care i-au
însoțit.

Prof. S. Bojin
Cenăzeanul nr. 2/2013

Interviu

„Fiecare rană se vindecă, însă cicatricile rămân“
Interviu cu dl Emmerich Balthasar, supraviețuitor
al accidentului de la I.C.A.R. - 1961
- Stimate domnule Emmerich Balthasar, unde și
când v-ați născut?
- M-am născut în comuna Cenad, în anul 1940. Tot
la Cenad am teminat, în 1954, școala de 7 clase. Liceul
l-am terminat în limba germană, în 1957, la Timișoara.
- În calitate de locuitor al Cenadului, cu ce anume
v-ați ocupat de-a lungul timpului? Dar în special în
septembrie 1961?
- Din primăvara lui 1958 și până în ziua accidentului
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am lucrat la Stațiunea de Cercetări Agricole Cenad,
ca muncitor agricol. Din anul 1960 am fost student la
cursuri fără frecvență la Institutul Agronomic din Cluj.
Din februarie 1962, am început să lucrez la Stațiunea de
Cercetări Agricole Lovrin, în calitate laborant, iar din
1962 ca tehnician. După terminarea facultății, am activat
ca inginer în cercetare și din 1975 ca șef de fermă. În 1980
am plecat în Germania, unde am lucrat timp de șase ani
ca administrator la centrul experimental agricol al Fabricii
Chimice Marktredwitz, iar alți 14 ani, tot ca administator, la
Centrul Experimental Erlasee al Institutului de Ameliorare
a Viței de Vie Siebeldingen. În 2001 am intrat în pensie
înaite de termen, ca semihandicapat. Sunt căsătorit, am doi
copii născuți în 1967 și, respectiv, 1969.
- Pe 26 septembrie 1961, la Cenad, șvabii
sărbătoreau a doua zi a kirchweihului, respectiv hramul
bisericii romano-catolice din localitate, închinat Sf.
Gerhard. De ce anume a intrat această zi în cronica
neagră a Cenadului?
- Luni, 24 septembrie 1961, așteptam cu nerăbdare
autobuzul, cu care făceam zilnic naveta, să sărbătorim cel
puțin seara kirchweihul. Autobuzul a ajuns cu întârziere,
cred că avea pompa de benzină defectă. Totuși, motorul,
care era în autobuz, lângă scaunul șoferului, a pornit, dar
s-a oprit în momentul când mașina s-a pus în mișcare.
Apoi șoferul a luat benzină într-o găleată și cu un furtun a
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făcut legătura cu carburatorul, realizând astfel alimentarea
cu benzină prin cădere. Normal că aerul din autobuz
s-a încărcat cu vapori de benzină. Oamenii au început
să protesteze, în special un musafir din Ungaria. După
repetate încercări de a porni, mașina a luat foc. Taxatoarea,
care ținea găleata cu benzină, a căzut, carburantul s-a
vărsat și urmările au fost catastrofale. La început au fost
explozii repetate. Abia după ce s-a putut deschide cu forța
ușa din spate și s-au spart câteva geamuri, a izbucnit un foc
continu, violent.
- De ce nu s-au putut salva toți oamenii?
- Ușile mașinii funcționau cu aer comprimat și erau
închise. Cea din față, fiind îngustă, s-a deschis foarte greu.
Angajații mai tineri stăteau de obicei în picioare, în partea
din față a autobuzului și tocmai de aceea mulți dintre
aceștia au avut arsuri grave. Eu am fost blocat în interior pe
parcursul a patru sau cinci explozii și abia după aceea am
putut ieși printr-un geam. Cum anume, nici eu nu mai știu.
Îmbrăcămintea de pe mine n-a fost arsă, dar sub pantaloni
am avut arsuri de gradul II, iar la mâini, cu care am luptat
să scap cumva din mașină, arsurile au fost de gradul III.
Temperatura a fost atât de ridicată încât efectiv ne-a prăjit.
- Câți morți, câți răniți și câți au scăpat
nevătămați sau relativ nevătămați?
- Cred că șapte persoane au ars aproape complet în
autobuz, printre care și două persoane din Ungaria. Cei
cu arsuri grave au primit fiecare un cearșaf și cu camionul
stațiunii ne-au dus la spitalul din Sânnicolaul Mare. Am
fost peste 25 de persoane, dintre care trei au fost trimise
cu helicopterul la Spitalul Militar din Timișoara, unde
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au murit după câteva zile, printre care și fratele meu. În
decurs de patru-cinci luni au murit încă patru dintre răniți.
(Continuare în pag. 23)

A consemnat: Dușan Baiski
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Interviu

„Personalitatea și opera Sfântului Gerard de Cenad
sunt departe de a fi cunoscute“
Interviu cu dl. lect. dr. Claudiu Mesaroș, prodecanul Facultății de Științe Politice,
Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest, Timișoara
- Stimate domnule Claudiu Mesaroș, ce anume
înseamnă Centrul de Cercetare în Istoriografie
Filosofică și Filosofia Imaginarului din cadrul Institutului de Cercetări Social-Politice al Universității de
Vest Timișoara?
- Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică și
Filosofia Imaginarului din cadrul Institutului de Cercetari
Social-Politice al Universității de Vest Timișoara își propune să devină un cadru pentru desfășurarea unor proiecte
științifice de graniță, din domeniile filosofiei, teologiei,
istoriei, literaturii comparate, imagologiei, proiecte orientate spre valorificarea resurselor locale și regionale. Astfel, ne propunem să favorizăm proiecte care contribuie la
cunoașterea, din multiple perspective, a culturii și vieții
spirituale din Banatul istoric.
Centrul a fost înființat în anul 2013 tocmai cu scopul
de a crea un cadru formal pentru proiecte aflate deja în
desfășurare, primul și cel mai important fiind dedicat
studiului operei Sfântului Gerard de Cenad, un
arierat cultural regretabil
pentru spațiul bănățean.
Spun „arierat“ pentru
motivul, lesne de observat, că personalitatea și
opera Sfântului Gerard
de Cenad sunt departe de
a fi cunoscute și asumate
în Banat și în Timișoara,
simbolic vorbind.
Dacă vrem să fim
capitală culturală europeană în 2021 nu ne putem permite, ca și comunitate culturală, să nu
studiem și să nu avem
răspunsuri pregătite la
Imagini din cadrul Muzeului
Diecezei Romano-Catolice din orice întrebare legată de
Timișoara
Sfântul Gerard și opera sa
monumentală. Iar acest
lucru e posibil doar dacă
obținem o traducere în limba română a acestei opere, în
cel mai scurt timp posibil și în cele mai bine cotate condiții
editoriale.
Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică
și Filosofia Imaginarului și-a propus tocmai să se ocupe
de acest lucru: avem deja traducerea aproape finalizată
(sub tălmăcirea unuia din cei mai apreciați clasiciști
timișoreni, Marius Ivașcu), am început să strângem bani
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pentru finanțarea editării operei Sfântului Gerard (și nu
aș rata această ocazie pentru
a spune că oricine dorește
să contribuie la finanțarea
editării bilingve, în premieră
absolută, a operei Sfântului
Gerard de Cenad, o poate
face donând în conturile
Fundației Universității de
Vest, cu mențiunea „pentru Gerard de Cenad“: (RO7 1 B A C X 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 11
8001 - RON; R O 4 4
BACX000000083211
8002 - EURO; RO1 7 B A C X 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 11 8 0 0 3 - U S D ) .
- Dumneavoastră sunteți principalul „vinovat“
pentru aducerea în prim-planul cercetării academice
românești asupra vieți și operei Sfântului Gerard de
Cenad. Ce anume v-a determinat să optați pentru un
sfânt catolic într-o țară prin definiție ortodoxă?
- Sfântul Gerard de Cenad este un subiect de cercetare prioritar și valoros, nu există nicio discuție în
acest sens și nici nu cred că România, ca țară majoritar
ortodoxă, ar avea vreo reținere în a-și asuma legăturile cu
o biserică apostolică, romano-catolică. Banatul este, de
fapt, un spațiu cultural în care delimitările acestea nu au,
sper, nicio putere politică; aici, ortodoxia și catolicismul
au legitimitate și reprezentativitate egală.
Când Sfântul Gerard a fost numit episcop de Cenad,
se spune în sursele istorice ale vieții sale, la fața locului
exista deja o mănăstire de rit bizantin, mutată pentru a
permite dezvoltarea diecezei Romane de Cenad. Acest
episod s-a petrecut fără nicio violență și a avut loc înainte
de anul 1030, deci, atenție, cu vreo 30 de ani înainte de
marea schismă. Trebuie să învățăm ceva foarte important din acest episod, anume, că viața eclesială din Banat cunoaște, încă din secolul al XI-lea, deci mult înainte
de întemeierea statelor voievodale românești, un mod de
conviețuire inter-confesional absolut aparte: mănăstirea
bizantină nu a fost desființată, nici transformată în altceva, nici trecută prin foc, ci doar mutată puțin mai la
sud pentru a permite dezvoltarea noului centru religios
al puterii administrative recunoscută în regiune, Cenadul
Ungariei catolice.
(Continuare în pag. 6)

A consemnat: Dușan Baiski
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Interviu
(Continuare din pag. 5)
Sfântul Gerard a fost, de altfel, nu numai primul
episcop catolic al Banatului, în ordine cronologică,
dar a fost și un cărturar de primă importanță în istoria
culturală central-europeană. Astfel, a contribuit decisiv la încreștinarea locuitorilor Banatului prin asumarea
unei activități misionare extrem de dificilă în acel timp.
A înființat la Cenad o școală, prima atestată de pe teritoriul actual al României, a scris, în jurul anilor 1030-1040,
primul text cunoscut de pe teritoriul actualei Românii, un
tratat teologico-filosofic numit Deliberatio supra hymnum
trium puerorum AD Isingrimum Liberlaem, păstrat actualmente la München, tipărit în anul 1790 de către episcopul
Transilvaniei, Ignatius Batthyany, editat apoi în secolul
XX doar de două ori în Ungaria. În România există doar o
traducere și aceea selectivă (circa 10 % din text, complet
trunchiat și cu titlu modificat) realizată în anul 1984 sub
îndrumarea academicianului Răzvan Teodorescu, depășită
și inutilizabilă ca text de referință.
Patron spiritual, deci,
al Banatului, Gerard este
totodată și primul Sfânt
martir al Ungariei, ucis
prin lapidare, străpungere
și aruncare în Dunăre, de
către militanți ai partidei
anti-creștine
pretendente
la tronul Ungariei, în anul
1046. De atunci, dealul Kelen din Budapesta poartă
numele Gellert-hegy. Este
celebrat și ca sfânt protomartir al Veneției.
E important să mai
amintim faptul că tratatul
Deliberatio... al lui Gerard
de Cenad reprezintă cea dintâi sursă relevantă din perspectiva istoriei filosofiei și teologiei de pe actualul teritoriu
românesc, informațiile și datele care țin de istoria alcătuirii
și difuzării tratatului fiind de maximă importanță pentru
istoriografia românească în general și a regiunii Banat în
special.
Din aceste motive considerăm că un proiect legat de
studiul operei Sf. Gerard ar trebui să fie de prioritate zero și
valoare absolută pentru activitatea culturală și universitară
bănățeană.
- Care au fost activitățile de până acum în cercetarea și promovarea operei Sf. Gerard de Cenad?
- Personal, primul contact profesional cu opera Sfântului Gerard l-am avut datorită unei mai vechi propuneri
pe care părintele conferențiar dr. Constantin Jinga, de la
Facultatea de Teologie din Timișoara, mi-a făcut-o, în anul
2009, de a mă alătura unei echipe de cercetare. Proiectul
respectiv nu s-a concretizat deoarece nu a primit finanțare.
Am asumat însă, imediat ce am avut ocazia, un
studiu consistent asupra acestei opere, doi ani mai târziu, în cadrul unui alt proiect de cercetare, o bursă post-
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doctorală pe tema „Publicul cunoaşterii ştiinţifice. Studiu
de caz asupra filosofiei“, în cadrul Proiectului „Rețea
transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție
instituțională (școală postodoctorală) și program de burse
(CommScie)“, POSDRU/89/1.5/S/63663. Astfel în perioada 2010-2013 mi-am propus să analizez două fenomene
fundamentale legate de comunicarea cunoaşterii, cu aplicabilitate asupra cazului filosofiei: a) conceptul de audienţă
a filosofiei și explorarea metodelor actuale de identificare
a audienţei; b) studiu de caz asupra promovării cunoașterii
și filosofiei în special ca resursă pentru politici de dezvoltare și turism cultural. Am studiat aici cazul lui Gerard de
Cenad, identificat ca o figură pe cât de important-istoric pe
atât de necunoscută în regiunea Banat, regiune căreia ar
putea să-i dea o identitate distinctă, la nivelul unei imagini
europene. Astfel, am participat la conferințe internaționale
și am publicat studii științifice despre acest autor relevant pentru spaţiul cultural și pentru istoria medievală a
regiunii Banat. Unul din aceste studii a fost publicat de
o prestigioasă revistă din
Statele Unite ale Americii,
Philosophy Today.
Al doilea context
semnificativ în care am avut
prilejul să valorific opera Sfântului Gerard a fost
workshopul internațional
„Historiography of Philosophy: Representations and
Cultural
Constructions“,
or-ganizat la Universitatea
de Vest din Timișoara, în
22-23 septembrie 2012. Pe
parcursul celor două zile de
întâlniri, discuții și dezbateri, au fost ridicate atât probleme privind evoluția filosofiei de-a lungul timpului, cât
și perspectivele actuale asupra acesteia la nivel global, și
local, insistându-se asupra importanței filosofiei în spațiul
public contemporan. Au existat patru direcții principale de
lucru, una fiind dedicată filosofiei în context regional și
local; cel mai titrat specialist în opera Sfântului Gerard,
clasicistul Előd Nemerkényi, de la Universitatea din Budapesta, a participat la eveniment și a acceptat să colaboreze
la editarea, în România, a operei lui Gerard de Cenad. În
cadrul programului workshop-ului din septembrie 2012 au
fost prezentate mai multe lucrări despre Gerard de Cenad:
în primul rând o conferință extraordinară susținută de
domnul Előd Nemerkényi, apoi o prezentare a lui Cristian
Nicolae Gașpar de la Universitatea Central-Europeană din
Budapesta, domnul Gașpar fiind originar din Lugoj; subsemnatul (Claudiu Mesaroş), cu o lucrare despre filosofia
Sfântului Gerard, domnul Constantin Rupa, la acea dată
masterand al Universității de Vest, de asemenea despre
filosofia sfântului Gerard, în fine, domnul Dorel Micle, istoric, ne-a introdus în problema descoperirilor arheologice
din regiunea Cenadului medieval.
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Interviu
În fine, nu în ultimul rând, în luna august 2013 voi
participa la Congresul Mondial de Filosofie de la Atena,
cu o comunicare științifică dedicată filosofului de secol XI,
Gerard de Cenad, în relație cu comentatorul său de secol
XVIII, Ignatius Batthyany.
- În luna mai 2013, ați organizat o amplă manifestare științifică dedicată Sf. Gerard de Cenad. Cum
apreciați lucrările prezentate și care va fi viitorul acestora?
- Simpozionul „Opera Sfântului Gerard de Cenad
în context cultural și biografic” a fost organizat în cadrul
Zilelor Academice Timișene, de către Centrul de Cercetare
în Istoriografie Filosofică și Filosofia Imaginarului din
Universitatea de Vest, cu ajutorul inestimabil al Episcopiei
Romano-Catolice Timișoara.
Aș vrea în primul rând să evidențiez această colaborare pe care Excelența Sa Martin Roos, episcop diecezan,
ne-a acordat-o, atât prin găzduirea simpozionului în cadrul
palatului episcopal, cât și prin prezența cu un cuvânt de deschidere și cu o lucrare extrem de apreciată, despre sursele
istorice referitoare la viața Sfântului Gerard. Nu trebuie să
uităm că Excelența sa Martin Roos este succesorul
direct,la scaunul diecezan
de Timișoara, al Sfântului
Gerard, deci simpozionul
nostru a fost cum gratia Dei
și din punct de vedere eclezial.
Am invitat la acest
simpozion participanți
din lumea academică și
cercetători care s-au distins
prin preocupările lor pentru opera și personalitatea
Sfântului Gerard și care pot
asuma în continuare promovarea unor proiecte legate de studiul operei Sf. Gerard.
Prezența a fost extrem de bună, fiind de față specialiști
și cercetători din domeniile: istorie, filologie, teologie,
filosofie, cu certe deschideri interdisciplinare. De asemenea, mass-media locală și regională a acoperit subiectul în
mod neașteptat de bine.
Despre lucrări pot să spun că au fost de cea mai
înaltă ținută, fiecare dintre invitați străduindu-se să arate
atât acribia, cât și devotamentul față de problematica operei Sfântului Gerard, de unde am dedus că există în rândul
intelectualilor timișoreni, și nu numai, un interes ingenuu
și o dorință de a prelua această propunere pentru proiecte
viitoare.
Au fost lucrări de mai multe categorii. În primul
rând s-au remarcat cele care au contribuit cu clarificări și
explicații despre sursele vieții Sfântului Gerard (P.S. Martin Roos, Cristian Gașpar, Ștefan Grou, Előd Nemerkényi,
Remus Feraru), apoi au fost lucrări dedicate teologiei,
surselor teologice și contextului eclezial ale operei gerardiene (Constantin Jinga, Adriana Macsut, Claudiu Călin),
urmate de cele despre estetica și filosofia textului (Claudiu
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Arieșan, Claudiu Mesaroș, Constantin Rupa, Marius
Ivașcu) și, desigur de maximă importanță, lucrările dedicate contextului istoric și arheologic al activității Sfântului
Gerard (Șerban Turcuș, Călin Timoc, Dorel Micle).
Nu în ultimul rând, dimpotrivă, poate cele mai interesante, au fost prezentările care au încercat să aducă opera
și activitatea Sfântului Gerard în contexte mai apropiate
de timpul nostru (Dușan Baiski, Teodora Artimon, Maria
Micle).
- Ce ar trebui să facă și ce anume ar avea Cenadul
de câștigat din promovarea Sf. Gerard?
- Cenadul este fără drept de apel moștenitorul prim
al acestei întregi tradiții, desigur, în contextul cultural și
eclesial descris. Cred că cel mai mult ar avea de câștigat un
brand al Cenadului turistic ca loc de pelerinaj (mă mir îndelung că Cenadul nu este încă cel puțin la fel de important
ca Sfânta Maria Radna, de exemplu), ca un loc de turism
cultural organizat în jurul ideii de sit arheologic medieval,
apoi ca un loc de evenimente culturale.
Personal, aș vedea Cenadul ca destinație a unor
școli de vară, a unor conferințe științifice și evenimente
culturale. Dacă traducerea
operei Sfântului Gerard de
Cenad va fi publicată în
curând, cred că un loc de lansare a cărții trebuie să fie și
Cenadul.
O altă idee la care eu
țin este că ar trebui să venim
cu toții anual la Cenad pentru
un mare festival de cultură
medievală dedicat Sfântului
Gerard: literatură, muzică,
filosofie etc., organizat fie
ca alternativă, fie în asociere
cu festivalul muzical care
are loc deja la Szeged. Eu aș
propune însă o alternativă mult mai bogată, festivalul Gellert de la Szeged fiind unul doar muzical și nu neapărat cu
tematică medievală.
Sunt conștient de asemenea că municipiul Timișoara
ar putea să se asocieze cu acest brand, beneficiind la rândul
său de un aport pozitiv de imagine în plan cultural prin
afirmarea legăturii sale indisolubile cu Gerard de Cenad,
care este și patronul ei spiritual (în ritul romano-catolic),
prin acțiuni cum ar fi: sprijinirea proiectului de traducere
în limba română a cărții Deliberatio supra hymnum trium
puerorum; sprijinirea activității de cercetare științifică,
din punct de vedere filologic, teologic și filosofic a acestei
opere; organizarea sau co-finanțarea unui festival cultural
anual dedicat sfântului Gerard, care să asigure continuitatea cercetărilor asupra operei sale de către comunitatea
academică timișoreană și românească în general; promovarea unei imagini publice a Sfântului Gerard de
Cenad, prin găzduirea unei acțiuni culturale periodice sau
a unui festival, astfel încât acesta să fie mai bine cunoscut și asumat de către locuitorii Timișoarei la adevărata sa
valoare.

Cenăzeanul nr. 2/2013

Pescarul cenăzean

De Ziua Pescarilor
Dintre sărbătorile importante ale românilor face
parte și Pogorârera Duhului Sfânt, cunoscută și sub
numele de Rusalii. Se ține la cincizeci de zile după Înviere
și la zece zile după Înălțarea la Cer a Mântuitorului. A
doua zi de Rusalii, știută și sub numele de Sânziene sau

Drăgaică, a avut loc adunarea festivă a pescarilor cenăzeni.
Evenimentul a fost organizat la inițiativa Asociației
Culturale „Concordia“ Cenad și a fost susținut de primarul
localității, dl Nicolae Crăciun.
Prin
organizarea
acestuia
intenționăm să încetățenim
obiceiul ca în fiecare an, a dua
zi de Rusalii (fiind și zi națională
liberă prin lege) să fie organizată
o întrunire și aceasta să fie Ziua
Pescarilor Cenăzeni.
Prima ediție, din 24 iunie
2013, a cuprins două părți.
Partea I a constituit-o
programul religios, oficiat de
preotul ortodox român Gheorghe
Covaci și preotul ortodox sârb
Rada Arsin, din Cenad. La ora
17, participanții s-au adunat, fiecare cu câte-o undiță,
la Biserica ortodoxă română, S-a început cu o slujbă de
binecuvântare a ustensilelor de pescuit. La final, s-au făcut
rugăciuni întru pomenirea pescarilor trecuți la cele veșnice.
Întregul program a fost filmat și fotografiat cu maximum
de profesionalism de către dl Adrian Beldea.

Cenăzeanul nr. 3/2013

În partea a II-a, s-a trecut la ceea ce se se cunoaște
îndeobște sub denumirea de „concluzii“. Aceasta s-a
desfășurat la Casa Germană, cu amabilitate pusă la
dispoziție de patronul herr Herz, și s-a constituit dintr-o
masă cu specific pescăresc, pregătită fiind cu neîntrecută
măiestrie de bucătarul emerit Ștefan Maxim.
Meniul a fost format din ciorbă pescărească și
friptură de pește, masa fiind, evident, precedată de câte-o

ștamplă de tărie, iar la final, așa cum îi stă bine peștelui,
de vin alb. Apropo de acest vin alb, el trebuie să aibă patru
calități: să fie mult, rece, sec și pe gratis.
La bunul mers al
pregătirilor au participat Dorin
Dronca și Perian Cornel, cărora
le adresăm mulțumirile noastre
pentru organizare!
Printre participanți, în
afară de pescarii seniori, au fost
prezenți și pescari copii: Maia
Marianuț, Alexandru Mizu,
Marius Maxim, dar și pescari
veterani precum Vasa Sivaciki,
Slavko Dișici, Nicolae Radu.
Le mulțumim tuturora, sperăm
că s-au simțit bine și că ne vom
întâlni și la ediția de anul viitor.
Dorim ca în perspectivă să putem organiza cu
pescarii din Cenad un concurs de pescuit.
La finalul acestui material, vă dorește „Fir întins“

Ing. Gheorghe Ivașcu
8

Istorie

Cenadul în contextul geografiei istorice. O analiză
a evoluției condițiilor de habitat
Comunitățile umane sunt legate indisolubil de putere instituţionalizată ortodoxă în arealul analizat de noi.
peisajul natural în cadrul cărora viețuiesc. Caracteristicile În acest context, dezvoltarea Cenadului ca centru de putere
habitaționale pot fi însă foarte diferite, influențate fiind administrativă, religioasă, economică şi culturală în acest
de formele de relief, climă, hidrografie, floră și faună. spaţiu de graniţă (religioasă, etnică, culturală, politică etc.)
Alegerea unei locații prielnice locuirii ținea cont de a apărut ca un fenomen firesc de coagulare şi centralizare a
toate aceste caracteristici naturale, dar și de preocupările puterii zonale. Astfel, Cenadul s-a impus la nivel regional
economice, relațiile comerciale, organizarea socială ca factor de putere, atât din punct de vedere geostrategic,
și religioasă a unei comunități umane. Localizarea în cât şi economic şi religios, fiind poarta de intrare spre
apropierea Mureșului, terenul fertil, pâlcurile de pădure, Banat şi Transilvania. Dispariţia celorlalte centre de putere
etc., reprezentau pentru Cenadul medieval clare avantaje efemeră din secolele XI-XII s-a făcut treptat, lăsând în
geostrategice și economice. Studiul nostru încearcă, pe urma lor un număr impresionant de aşezări civile cu
baza hărților istorice, a hărților topografice și a imaginilor caracter preponderent agrar, care se cer descoperite,
satelitare, să reconstituie peisajul
analizate şi interpretate azi mai
înconjurător, pentru o mai bună
mult ca niciodată, pentru a putea
înțelegere a condițiilor de habitat
înţelege contextul complex al
medievale ale fostei cetăți
relaţiilor spirituale şi materiale
Morisena.
din acest areal.
În Evul Mediu Timpuriu,
Zona este foarte bogată
valea Mureşului a fost unul dintre
în situri arheologice, aparţinând
culoarele de pătrundere a culturii
majorităţii epocilor istorice,
şi civilizaţiei vestice, astfel
arealul geografic fiind caracterizat
încât nu e de mirare că primele
de câmpii joase inundabile,
mănăstiri catolice au fost ridicate
drenate de o mulţime de braţe
fie de papalitate, fie de diferite
fosile ale Mureşului şi Arancăi,
ordine călugăreşti încă din
ce curg dinspre est spre vest,
secolele XI-XII[1]. După invazia
altitudinea medie fiind cuprinsă
tătară din 1241-1242, numărul
între 90 m la est şi 82 m la vest.
acestor mănăstiri se măreşte
Meandrele fosile crează popine şi
simțitor, prin ele urmărindugrinduri, adică terenuri mai înalte
Planul cetății și orașului Morisena
se un dublu scop: religios (de
care se profilează în terenul plat
- L. F. Marsigli, 1697
catolicizare) şi strategic (de
al câmpiei cu o energie de relief
apărare a liniei Mureşului deoarece aceste mănăstiri erau de aprox. 1,5-3 m, foarte bune pentru locuit deoarece
îndeobşte fortificate). Ele şi-au pierdut însă din importanţă sunt ferite de inundaţii, aspect speculat de locuitori din
odată cu încheierea procesului de catolicizare a Banatului preistorie până în evul mediu.
şi Transilvaniei (pe la mijlocul sec. XIV), precum şi după
Situri arheologice identificate
consolidarea noilor centre de putere feudală. Autonomia
În arealul Cenadului analizat de noi, adică 41.000
şi puterea locală a acestor mănăstiri nu au fost binevăzute ha, cuprins între Igriş la E, Saravale şi Sânpetru Mare la
de regalitatea maghiară, căci după încheierea rolului jucat ESE, Sânnicolaul Mare şi Tomnatic la S, Nerău la SV,
de acestea în perioada de expansiune către est, nu mai era Dudeştii Vechi, Colonia Bulgară, Cheglevici şi Cherestur
nevoie de ele.
la V, precum şi Pordeanu la NV, s-au identificat:
Cenadul a jucat un rol major în politica strategică
Situri aparţinând perioadei migraţiilor (sec. VII-X)
a Mureşului Inferior, din sec. X şi până în sec. XVI,
• Cenad, punct „Biserica Romano-Catolică”, urme
iar influenţa spirituală a bisericilor de Cenad a fost una de locuire
deosebită asupra întregului Banat de câmpie.
• Cenad, punct „Tarnoc”, complexe arheologice de
Aşa cum s-a întâmplat în multe cazuri, pe lângă aceste sec. IX-X
(Continuare în pag. 10)
mănăstiri s-au dezvoltat aşezări civile, ele înmulţindu-se
odată cu cucerirea maghiară a acestor spaţii, catolicizarea
Lect. univ. dr. Dorel Micle
lor şi simbioza culturală, politică şi administrativă locală.
Universitatea de Vest Timișoara
Este greu de spus în ce măsură fenomenul de catolicizare
Facultatea
de Litere, Istorie și Teologie
s-a impus şi la nivelul cel mai de jos a populației rurale ce
habita în acest spaţiu şi în ce fel s-au derulat contactele cu
[1]
centrele religioase ortodoxe. Cert este doar faptul că, până
N. Săcară, Mănăstirea Kemenche, jud. Timiș, în
Tibiscus,
III, 1977, p. 165-170.
acum, nu avem nici o dovadă a existenţei unor centre de
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(Urmare din pag. 9
• Dudeştii Vechi, punct „Bucova V sau Vordere
Banka”, movilă de pământ, morminte din epoca migraţiilor
• Dudeştii Vechi, punct „Bucova VIII”, movilă de
pământ, mormânt din epoca migraţiilor
• Dudeştii Vechi, punct „Movila lui Dragomir”,
aşezare din sec. VII-VIII
• Dudeştii Vechi, punct „Nivlin”, aşezare sec.
VIII-X
• Tomnatic, punct „Tomnatic S, malul Arancăi”,
cimitir de inhumație, sec. X-XI
Situri aparţinând epocii medievale (sec. XI-XVIII)
• Cenad, punct „Biserica Romano-Catolică”, centru
fortificat, mănăstire, urme de locuire, sarcofag de piatră de
sec. XI, morminte
• Colonia Bulgară, punct „Râul lui Ronkov”,
aşezare medievală de sec. XI-XII
• Dudeştii Vechi, punct „Bucova II”, movilă de
pământ, morminte medievale
• Dudeştii Vechi, punct „Bucova IV”, movilă de
pământ, morminte medievale timpurii
• Dudeştii Vechi, punct „Canalul lui Han”, aşezare
din sec. XI-XII, ruine de biserică
• Dudeştii Vechi, punct „Movila lui Dragomir”,
aşezare din sec. X-XII
• Igriş, punct „Sălişte”, ruinele mănăstirii
Kemenche, sec. XII-XIII
• Sânnicolau Mare, punct „Odaia Lupului”, sit
multistratificat, aşezare deschisă medieval timpurie şi
dezvoltată
• Sânnicolau Mare, punct „S”, sit multistratificat,
aşezare deschisă medieval timpurie şi finală

• Sânnicolau Mare, punct „Selişte NV”, sit
multistratificat, aşezare deschisă medieval timpurie
• Sânnicolau Mare, punct „Strada Comorii Est”, sit
multistratificat, aşezare deschisă medieval târzie
• Sânnicolau Mare, punct „SV”, sit multistratificat,
aşezare deschisă medieval dezvoltată
Îndiguirile și desecările au modificat peisajul actual,
aproape toate terenurile fiind azi redate agriculturii,
peisajul medieval fiind mult mai sinuos și respectând
barierele naturale.
Cerneoziomurile și lacoviștele sunt ideale pentru
pentru o agricultură de subzistență, bazată pe cultivarea
pământului și creșterea animalelor.
Economia alimentară era completată de pescuit și
vânat, în Evul Mediu existând încă multe pâlcuri de pădure
de-a lungul Mureșului dar și pe brațele fosile ale acestuia.

Cenăzeanul nr. 3/2013

Bolile și mortalitatea la cenăzeni
Promiteam în nr. 2/2013 al revistei „Cenăzeanul“
că vă voi oferi o listă a bolilor care, în secolul al XIXlea, au făcut printre cenăzeni mii și mii de victime. Lista
a fost alcătuită în baza registrelor matricole ale bisericilor
romano-catolică, ortodoxă sârbă, ortodoxă română și grecocatolică din Cenad. Cu o scurtă perioadă de excepție, când
matricolele Bisericii romano-catolice au fost completate în
limba maghiară, notarea bolilor s-a realizat în limba latină.
Am alcătuit lista de mai jos exclusiv pe baza registrelor
completate în limba română. Și cum nu toți cetățenii
Cenadului pricep graiul local, poate nici unele denumiri
de boli, am scris la fiecare poziție și o mică explicație sau
„traducere“ în limba română actuală, în baza resurselor
existente pe Internet.
Lista bolilor:
anghină - angină, inflamație a faringelui și a
amigdalelor
anghină difterică - difterie
apoplexie - pierdere bruscă a cunoștinței și a
sensibilității, cauzată de obicei de o hemoragie cerebrală
ascită - acumulare de lichid, de obicei seros, în
peritoneu
asistolie - slăbire a contracțiilor inimii
astm - astmă - greutate în răsuflare (dispnee,
năduf, stenos)
atrepsie (atrepsă) - gravă tulburare de nutriție
specifică unor sugari
boală de apă - hidropizie
boală uscată - tuberculoză pulmonară
bronșită - boală a căilor respiratorii care constă în
inflamarea mucoasei bronhiilor și care se manifestă prin
tuse
catar de intenstine - inflamație acută sau cronică
a mucoasei intestinelor
catar de plămâni - inflamație acută sau cronică a
mucoasei plămânului
catar de stomac - inflamație acută sau cronică a
mucoasei stomacului
ciroză - boală cronică a ficatului, caracterizată prin
apariția unor granulații conjunctive dense în țesutul acestui
organ și prin distrugerea celulelor hepatice
convulsie - spasm, colică, contracție bruscă,
involuntară și violentă a mușchilor
cozace - bube, vărsat, pojar
debilitate - slăbiciune fizică
epilepsie - boală a sistemului nervos central
care se manifestă prin crize convulsive și prin pierderea
cunoștinței
fras - gastralgie infantilă (durere de stomac)
friguri - malarie
gastrită - inflamație a mucoasei stomacului
gută - boală de nutriție provocată prin depunerea
sărurilor acidului uric la încheieturi și prin umflături
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dureroase ale acestora; podagră
hidropizie - ciroză hidrică, boală de apă
holeră - diaree foarte gravă
lungoare - friguri tifoide, tifos abdominal
marasm - epuizare fizică (la copii mici și bătrâni)
meningită - boală infecțioasă constând în
inflamația meningelor
morbili - pojar, rujeolă

Sporul populației din Cenad
în perioada 1779-18951:

mort de inimă - atac de cord
oftică - tuberculoză pulmonară, ftizie
paralizie - boală care se manifestă prin pierderea
totală sau parțială a posibilității de mișcare și a sensibilității
corpului sau a unei părți a lui; dambla.
pleurită - stare patologică constând în inflamarea
pleurei pulmonare
rac - cancer
scrofuloză - boală cronică de natură tuberculoasă
septicemie - boală gravă cauzată de o infecție
microbiană generală a sângelui
sifilis - boală venerică cronică, transmisă prin
contagiune sau ereditar
tetanos - boală toxiinfecțioasă gravă, provocată
de un bacil existent în pământ
tifos - boală epidemică febrilă, cauzată de o
infecție parazitară
tuberculoză - boală infectocontagioasă cronică,
produsă de bacilul Koch
variolă - vărsat, bubat, boală infecțioasă și
contagioasă, de natură virotică
vărsat – variolă
În baza acelorași matricole bisericești, am realizat
și o statistică a nașterilor, deceselor și sporului populației
în perioada 1779-1895 (vezi tabelul din stânga). La
categoria „Spor“ figurează cu semnul minus (-) în față
sporul negativ, în anii când numărul deceselor a fost mai
mare decât cel al nașterilor.
Spre deosebire de ceilalți, preoții greco-catolici
au notat în registre și morțile prin accidente.
Astfel, la 18 ianuarie 1885, văduva Sanda
Nedelcu, de 72 de ani, și-a rupt gâtul.
În 1885, un copil greco-catolic de 8 ani, Ion al lui
Paia Papeșiu, văcar, a căzut în fântână și s-a înecat (la
Cheglevici). Probabil își însoțea tatăl.
La 29 mai 1856, Ana lui Mitru Rezsepu, de un an,
s-a înecat într-un ciubăr.
La 6 iulie 1905, va fi ucis de o mașină Ioan
(Iovan) Stanciu, de 42 de ani.
La 4 februarie 1908, a murit afixiată de fum, prin
aprinderea lucrurilor din chilie, fetița Marta Socol, de 4
ani.
Sofia Radu, de 48 de ani, a murit la 29 septembrie
1912, fiindcă s-a prăbușit pământul peste ea.
Pe 5 iulie 1916, Gheorghe Regep, de 36 de ani, a
decedat de pe urma unei răni primite în război.
Pe 3 septembrie 1916, Iulia Colompar, de 1 an,
s-a înecat în troacă.

Dușan Baiski

1

Pentru ortodocși, ne-au lipsit datele despre decesele din
perioada 1837-1840, drept urmare, pentru a nu denatura statistica, am
preferat să nu trecem niciun fel de date.
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Dieceza de Cenad. Un mileniu
de istorie ecleziastică (10301919/1930)*

În aceste condiţii apare pe scena conflictului dintre
monarhul maghiar şi Achtum un anume Cenad (întâlnit şi
sub numele de Chanadinus / Tschanadin). Acesta, la început
nemulţumit de modul de guvernare al regelui maghiar, se va
refugia la curtea lui Achtum de la Urbs Morisena, intrând
rapid în graţiile acestuia şi ajungând conducătorul militar
Realităţile politice şi militare ale Banatului
al formaţiunii statale bănăţene. Curând însă au apărut
secolului al XI-lea
intrigi şi neînţelegeri între cei doi. Pe acest fond, Cenad va
fugi în secret la curtea lui Ştefan de la Esztergom unde va
Teritoriul Diecezei de Cenad cunoaşte, cu puţin primi botezul şi va deveni un apropiat al regelui maghiar.
timp înaintea întemeierii acestei instituţii, suveranitatea Alianţa maghiară cu bizantinii nu permitea ca Achtum să
principelui Achtum, care îşi fixase centrul entităţii sale fie atacat de nici una din cele două părţi, chiar dacă relaţiile
statale de tip medieval timpuriu la Urbs Morisena, dintre regele Ştefan şi Achtum erau tensionate. Anul 1028
Morisenum, Cenadul de mai târziu. Originea sa este încă va aduce cu sine moartea împăratului bizantin Vasile al IIdisputată, unii istorici afirmând că deja amintitul principe lea, fapt prielnic pentru Ştefan care organizează acum o
era de neam germanic (Achtum, Actum, Ohtum, şi chiar campanie militară împotriva răzvrătitului Achtum.
Achtwin), alţii că ar fi fost slav sau bulgar. Acesta, temânduConducerea campaniei militare i se încredinţează
se de tot mai extinsa putere a regelui Ştefan al Ungariei, va lui Cenad, care trecând Mureşul îşi va alinia armata gata
căuta să încheie o alianţă cu bizantinii, legătură care să
de luptă între actualele localităţi
îi garanteze stăpânirea ţinutului
Cenad, Sânicolaul Mare şi
dintre Mureş, Tisa, Dunăre
Dudeştii Vechi (Beşenova
şi Carpaţi. Din acest motiv,
Veche). Achtum se va aşeza
Achtum va merge la Vidin
cu armata sa la sud de Urbs
unde, după încheierea unor
Morisena, pe malul stâng al
înţelegeri cu bizantinii, va primi
râului Aranca, pe teritoriul
botezul în rit oriental. Acest
actualei localităţi Tomnatic.
fapt, precum şi acceptarea pe
Deşi confruntarea, în prima zi
teritoriul statului său a unor
a desfăşurării ei, a fost câştigată
oponenţi ai regelui Ştefan al
de Achtum, armatele lui Cenad
Ungariei, va duce la izbucnirea
retrăgându-se în dezordine, a
unui conflict cu tânăra regalitate
doua zi acesta din urmă a reuşit
maghiară.
totuşi să iasă victorios din
O altă cauză a izbucnirii
bătălie.
conflictului a fost, se pare,
Imagini din cadrul Muzeului Diecezei RomanoCâştigarea bătăliei a fost
faptul că Achtum a pus
Catolice din Timișoara
considerată
de unii autori ca
piedici, după botezul său de
fiind
o
minune
a
sfântului
Gheorghe,
la
care Cenad s-ar fi
la Vidin, comerţului cu sare dintre Ungaria şi salinele
din Transilvania. Vita Gerardi, aminteşte încercările lui rugat înaintea confruntării. Sf. Gheorghe i-ar fi apărut în
Achtum de a limita comerţul către Ungaria cu atât de vis şi i-ar fi cerut lui Cenad să atace chiar în aceea noapte.
necesara sare prin aşezarea pe Mureş a mai multor vămi şi Drept mulţumire pentru aceasta, Cenad a construit mai
posturi de pază, instituind taxe pentru acest atât de scump apoi mănăstirea de la Oroslamoş, în şi-a aşezat şi locul de
bun ce era depozitat sau care traversa teritoriul său. Măsura veci pentru sine şi familia sa. El a adus ştirea victoriei sale
sa era văzută de Ştefan al Ungariei, care îl considera pe la cunoştinţa regelui Ştefan, care îl primeşte cu mare cinste
Achtum drept un vasal al său, ca fiind o revoltă a vasalului la curtea sa de la Esztergom. Cenad era însoţit de stareţul
împotriva seniorului, acţiune ce aducea pierderi nu numai grec al mănăstirii Sf. Ioan Botezătorul şi de câţiva dintre
călugării acestei mănăstiri.
regelui maghiar, ci şi arhiepiscopilor de Kalocsa.
De menţionat este şi faptul că Cenad nu i-a alungat pe
Botezul lui Achtum după ritul grecesc a dus, după
întoarcerea acestuia de la Vidin, la apariţia unor preoţi călugării greci din Urbs Morisena (cum tendenţios afirmă
şi călugări greci în Banat. Ei îşi vor construi la Cenad, unii), cu toate că regalitatea maghiară era creştinată în ritul
după cum ne spune aceeaşi Vita Gerardi, o mănăstire şi o apusean, călugărilor greci fiindu-le reîntărite în momentul
biserică cu hramul Sf. Ioan Botezătorul, unde vor instala cuceririi oraşului drepturile asupra proprietăţilor lor.
un „abate” grec. Toate aceste măsuri ale lui Achtum Semnificativ în acest sens este şi faptul că, după bătălie,
pot fi interpretate ca fiind menite să-i asigure păstrarea soldaţii căzuţi au fost înhumaţi la ordinul lui Cenad în
principatului cu ajutorul aliatului său, Imperiului Bizantin, curtea mănăstirii greceşti.
şi nu neapărat ca fapte de credinţă şi pioşenie ale principelui.
De la momentul cuceririi, regele Ştefan al Ungariei
Cu toate aceste măsuri de încreştinare de factură bizantină, a schimbat numele oraşului din Urbs Morisena în Cenad
populaţia Banatului a rămas până la moartea lui Achtum,
survenită în anul 1028, în marea ei majoritate păgână.
* Material prezentat pe 5 octombrie 2009, la Cenad
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(în maghiară Csanád, în germană Tschanad), extinzând
toponimicul şi la restul provinciei nou cucerite.
Dieceza de Cenad îşi începe viaţa. Viaţa şi
personalitatea sfântului Gerhard
În contextul intrării Banatului sub controlul efectiv
al tinerei regalităţi maghiare are loc şi întemeierea unei
dieceze de rit latin pe acest teritoriu. Nu ne vom apleca
aici asupra creştinismului, fără îndoială de rit roman şi
limbă liturgică latină, pătruns în Banat şi în arealul din
imediata sa proximitate încă din timpul cuceririi romane.
Nici dilema baptisteriului din Cenad, care fie că provine
din epoca romană, fie că este din timpul sfântului Gerhard
nu o vom putea tranşa. Cert este pentru noi că în 1030
ia fiinţă Dieceza de Cenad, primul ierarh al noii episcopii
fiind Gerhard de Sagredo, sfântul-martir de mai târziu.
Analele de la Bratislava menţionează
lacunar, însă deosebit de clar, printr-o
propoziţie simplă consacrarea lui
Gerhard ca episcop: „Gerhardus
episcopus ordinatus”. După acest
moment, Gerhard vine în Banat şi îşi
începe munca de apostolat în noul său
scaun episcopal.
Gerhard de Sagredo este o figură
tipică pentru perioada în care creştinismul
începe să se instaleze în Ungaria.
După numele său de botez - Giorgio,
el s-a născut la Veneţia la 23 aprilie,
aproximativ pe la anul 977 sau chiar la
980 într-o familie de patricieni de origine
longobardă, familia de Sagredo. Deja de
la vârsta de cinci ani a fost dus la abaţia
de călugări benedictini San Giorgio de pe
insula Burano din Veneţia, fiind promis
de părinţii săi lui Dumnezeu în urma unei
boli de care a fost vindecat. Încă în anii de studiu ai lui
Giorgio, tatăl său pe nume Gerhard pleacă într-o campanie
militară, după unele surse chiar la Ierusalim, unde moare în
luptă. După acest moment Giorgio îşi schimbă numele în
Gerhard, după cel al tatălui său. La vârsta de 25 de ani este
ales prior, fapt ce atestă că era deja sfinţit preot, benedictinii
având în aceea perioadă în rândurile lor mai mulţi fraţi
laici decâţi preoţi. Ca profesor, numit la mănăstirea de pe
insula Burano, Gerhard a fost trimis să studieze dreptul la
Bologna, materie pe care o va preda ulterior la Veneţia,
după întoarcerea sa în oraşul natal. Anul 1012 îi va aduce
lui Gerhard alegerea în scaunul de abate al mănăstirii San
Giorgio Magiore, ca succesor al abatelui Wilhelm.
În februarie 1015, Gerhard se hotărăşte, împreună
cu alţi confraţi, să plece în Ţara Sfântă, pentru a se stabili
şi a activa acolo. Pe drum însă, corabia lor este nevoită
datorită unei furtuni să acosteze pe ţărmul Istriei. Aici,
într-o mănăstire de lângă Pola, îl va întâlni pe mai vechiul
său prieten din timpul studiilor, abatele Rasina. Acesta va
fi cel care îl va convinge să abandoneze planurile pentru
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Ţara Sfântă şi să plece la curtea regelui Ştefan al Ungariei,
unde sunt căutaţi misionari şi educatori. Astfel Gerhard,
împreună cu alţi câţiva confraţi, pleacă pe mare şi apoi pe
uscat spre Ungaria, ajungând la Pécs (germ. Fünfkirchen)
la 3 mai 1015. Calităţile sale de bun predicator şi
cunoştinţele de retorică îi vor aduce recunoaşterea regelui,
care îi încredinţează din 1015 şi până în 1023 educaţia
fiului său Emeric (magh. Imre). Se pare că încă din această
perioadă, datorită faptului că regele Ştefan al Ungariei
dorea întemeierea mai multor noi dioceze, printre care
şi una pe Mureş, în teritoriile lui Achtum, Gerhard ar fi
fost numit de către rege, cu aprobarea Suveranului Pontif,
ca episcop de Urbs Morisena. Gerhard ar fi purtat deci
titlul de episcop al acestei localităţi încă înainte de 1030,
însă datorită faptului că situaţia politică nu-i permitea
să-şi ocupe scaunul episcopal, el se afla la curtea regelui
Ştefan. În acest sens el este numit în Vita Gerardi, ca
fiind „electus”, termenul nefiind însă
acela pe care îl înţelegem astăzi. Astfel,
după accepţiunea redată în Vita Gerardi,
termenul îl denumeşte pe acel episcop sau
abate ales de către rege, sau mai târziu de
către capitlul catedral al diecezei în cauză,
episcop care îşi aşteaptă confirmarea sa în
funcţie de la Roma. De menţionat este şi
faptul că în timpul domniei regelui Ştefan,
acesta ar fi primit de la Sfântul Părinte papa
Silvestru al II-lea (999-1003) privilegiul
de a numi episcopi fără a mai fi nevoie ca
pontiful roman să confirme numirile. Acest
privilegiu a fost şi este încă mult discutat
în istoriografie, constituind o temă în sine.
După 1023 Gerhard s-a retras la
mănăstirea Beel, în mijlocul ţinutului
împădurit şi neprielnic de la Bakony, unde
va trăi ca eremit şi astfel îşi va redacta
opera. Gerhard redactează astfel pe
parcursul a şapte ani, locuind într-o colibă, mai multe cărţi
dintre care ni s-a păstrat doar una singură: „Deliberatio
supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum liberalem”
aflată actualmente (într-o copie) la München în Codex
Latinus Monacensis 6211, la Baierische Staatsbibliothek şi
tradusă în limba română în 1984 sub titlul „Armonia Lumii
sau tălmăcire a cântării celor trei coconi către Isingrim
Dascălul”. Tot lui Gerhard îi este atribuită şi opera
„Admonitiones”, care cuprinde sfaturi privind modul de
guvernare pentru tânărul Imre, fiul sfântului rege Ştefan.
Anul 1028 îi aduce lui Gerhard vestea înfrângerii
lui Achtum şi astfel posibilitatea de a-şi prelua dieceza în
mod efectiv. În acest sens, regele a înştiinţat abaţiile de la
Pannonhalma (Martinsberg), Pécsvárad, Zalavár, Zobor şi
Beel să trimită călugări la Esztergom pentru a-l însoţi şi
ajuta, de acolo înainte, pe Gerhard în munca de încreştinare
a păgânilor în noua sa dieceză.
Data exactă a plecării lui Gerhard spre dieceza sa
nu este fixată, se ştie doar anul 1030 şi faptul că că noul
episcop, însoţit de călugării săi benedictini, strânşi din toate
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mănăstirile Ungariei, au străbătut distanţa până la Kalocsa
pe calea apelor. Aici Gerhard s-a prezentat arhiepiscopului,
episcopia de Cenad fiind episcopie sufragană de Kalocsa
până în 1930. Tot la Kalocsa, are loc întâlnirea lui Gerhard
cu Cenad, conducătorul temporal al teritoriului în care
se găsea episcopia nou fondată. Cenad îl va însoţi pe
Gerhard spre Banat, iar aici îi va cere acestuia să consacre
mănăstirea nou construită în cinstea Sf. Gheorghe de
la Oroslamoş. Acesta a fost primul act al episcopului
Gerhard, în calitate de conducător spiritual al Banatului.
Ajuns la Cenad şi în lipsa unei biserici episcopale, a unei
catedrale, Gerhard se instalează în mănăstirea grecească
închinată Sf. Ioan Botezătorul. Din acest motiv, Cenad
îi mută pe călugării greci împreună
cu superiorul lor în nou construita
mănăstire de la Oroslamoş, pe care le-o
şi încredinţează. Şi atunci, ca şi acum,
o episcopie şi un episcop, oricărui rit
ar aparţine, au întâietate în faţa unei
mănăstiri. Mutarea călugărilor greci
nu a avut un motiv confesional, Marea
Schismă survenind abia în anul 1054,
ci, conform afirmaţiilor mai multor
istorici, un motiv practic şi anume, cel
exprimat mai sus: aşezarea în oraşul de
reşedinţă a episcopului diecezei. Astfel
vechea biserică grecească ce măsura
20 metri lungime şi 12,5 metri lăţime
a devenit prima catedrală a diecezei de
Cenad.
În acest context, Gerhard începe
opera de încreştinare pe teritoriul
diecezei sale. Un important factor,
în acest sens a fost şi Cenad care în
numele regelui a cerut locuitorilor să
vină la Urbs Morisena pentru a primi instruire creştină
şi pentru a fi botezaţi. Imediat după venirea sa la Urbs
Morisena, Gerhard a trecut la organizarea episcopiei sale.
În acest sens el a întreprins călătorii, în timpul cărora a
sfinţit numeroase locuri pentru noi biserici, întemeind
parohii, a predicat, a botezat şi a conferit sacramentul
confirmaţiunii. La aceea dată, era prescris ca episcopul să
sfinţească personal locul noilor biserici, ba chiar mai mult,
să traseze cu mâna sa perimetrul curţii noului edificiu.
La Cenad, Gerhard întemeiază o şcoală unde tinerii
şi viitorii clerici să poată învăţa limba latină, scrisul, retorica
şi teologia, călugării benedictini devenind astfel primii
educatori ai Banatului. În plan organizatoric, se remarcă
împărţirea teritoriului diecezan în şapte arhidiaconate, a
căror denumire latină le prezintă astfel: Archidiaconatus
Cathedralis, Archidiaconatus Csánadiensis, Archidiaconatus Orodiensis, Archidiaconatus Krassóensis,
Archidiaconatus Keveensis, Archidiaconatus Temesiensis
et Archidiaconatus Sebesiensis.
Tot în acest timp este plasat şi actul de naştere al
Capitlului Catedral, închinat Sf. Gheorghe. Primii membri
ai acestui capitlu au fost călugării benedictini care l-au
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însoţit pe Gerhard în Banat. Capitlul era fondat pe baza
Constituţiilor Sf. Chrodegang, fiind completat mai târziu
cu clerici diecezani. Canonicii capitlului locuiau cu toţii
la Cenad, într-o locuinţă comună unde duceau o viaţă
monastică, recitând zilnic rugăciunea orelor, în comun.
Purtau un veştmânt negru cu un guler prelung, caracteristic
canonicilor catedrali. Pe lângă capitlul catedral de la
Cenad, au mai fost întemeiate trei prepozituri şi anume:
Praepositura Sanctissimi Salvatoris de Csanád, Praepositura
Sancti Martini de Orod (Arad) şi mai târziu întemeiata
Praepositura de Itebö (Ytubuy). Capitlul va avea începând
cu secolul XIII şi rolul de notariat sau locus credibilis
(loc credibil) unde erau rezolvate probleme mai ales de
natură funciară şi unde erau păstrate
şi întocmite documentele ce atestau
proprietatea diverselor persoane asupra
unor terenuri sau bunuri. Conducătorul
capitlului era prepozitul mare urmat de
prepozitul mic (stallum loc canonical
specific Bisericii Catolice de pe teritoriul
regatului medieval ungar), canonicul
lector (conducătorul şcolii capitlului,
numit şi scholasticus, având ulterior şi
rolul de notar), canonicul cantor (cu rol
de conducător al serviciilor liturgice şi de
profesor de muzică la şcoala capitlului),
canonicul custode (ce avea în grijă arhiva
capitlului, precum şi celelalte bunuri)
canonicul decan, numărul canonicilor
fiind completat până la suma de 24 de
clerici. În Evul Mediu capitlul catedral
avea un foarte important rol prin faptul
că avea dreptul de a alege noul episcop
în cazul în care scaunul episcopal era
vacant. Printre realizările lui Gerhard,
dar şi mai ales ale urmaşilor săi, se pot număra, având
un important rol în creştinarea, dar şi în cultura regiunii,
mănăstirile întemeiate pe teritoriul Banatului şi nu numai.
Astfel trebuie menţionat faptul că pe teritoriul diecezan
au existat mănăstiri ale ordinelor benedictin, cistercian
şi premonstratens. La acestea se adaugă mănăstirile
deja existente, de rit grecesc. Gerhard întemeiază abaţia
benedictină de la Cenad închinată Sfintei Maria la anul
1037 şi posibil încă alte câteva. Datele însă nefiind clare,
s-a luat în considerare întotdeauna data primei menţionări
documentare. Astfel avem mănăstiri benedictine la Bizere
(1183), Bulci (1225), Eperieş (1177), Oroslamoş (1080) şi
Pâncota (1217). Abaţiile cisterciene sunt prezente la: Igriş
(1179), iar premonstratense la Dieneş (1199). Se mai adaugă
la acestea şi o sumă de alte mănăstiri despre care nu se mai
ştie căror ordine călugăreşti au aparţinut. În secolul XIII
sunt atestaţi la Păuliş, Gătaia şi Boldogkö eremiţi paulini
veniţi de la Esztergom. Dintre aceştia se vor evidenţia
mai târziu episcopii Ioan de Szokol, Kery şi Ladislaus
de Nádasdy, dar şi cardinalul Giorgio UtjesenovichMartinuzzi. Prezenţi mai sunt pe teritoriul diecezan, la
Aracs cavalerii Ioaniţi, care deţineau acolo un spital,
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precum şi ordinul oblaţilor, un ordin laic al benedictinilor.
Franciscanii îşi fac apariţia şi ei în secolul XIII la Cenad
unde preiau mănăstirea părăsită de benedictini, preluând
în grijă şi mormântul Sf. Gerhard. Mănăstiri franciscane
mai sunt amintite la Aracs (fostă benedictină), la Lipova
(1323), la Recaş, Caransebeş, Găvojdia, Vârşeţ, Orşova,
Kubin, Szeged şi Palanca (Horom).
În ceea ce priveşte viaţa parohiilor, Gerhard a
încercat să formeze un cler provenit dintre credincioşii
diecezani. Numeroşi însă au fost clericii veniţi din toată
Europa: Germania, Boemia, Polonia, Imperiul Francilor,
cei mai mulţi fiind cei de origine germanică. Acestora leau fost încredinţate parohiile create. Parohiile erau formate
din până la zece sate, conducătorii
locali veghind ca toţi credincioşii să
fie prezenţi duminicile şi sărbătorile la
biserică. Erau scutiţi cei ce vegheau la
focul necesar traiului sau cei din sate
mai depărtate de biserică dacă era vreme
neprielnică. Aceştia trebuiau să trimită
totuşi un reprezentant cu un toiag de
pelerin, care să ofere săracilor trei pâini
şi să aprindă lumânări în numele întregii
comunităţi ce lipsea.
Centrul diecezei cunoaşte în
epoca lui Gerhard o frumoasă înflorire.
Aceasta se reflectă şi prin construirea
unei noi catedrale episcopale între
anii 1036-1042, care a fost închinată
sfântului Gheorghe. Regele Ungariei,
Ştefan cel Sfânt este amintit ca unul
dintre susţinătorii construirii catedralei,
contribuind cu suma de 1000 mărci.
Sfârşitul lui Gerhard. Primul
episcop de Cenad primeşte coroana
martiriului
După moartea regelui Ştefan, ca rege al Ungariei
este adus nepotul său Pietro Orseolo, sub numele de Pietro
I. Ţara cunoaşte în timpul său un serios declin, regele
fiind înlăturat de un anume Samuel Aba. Conducător crud,
Aba este şi el înlăturat la rândul său prin aducerea a doi
descendenţi din Polonia ai familiei Arpadienilor: Andrei
şi Levente. La sosirea lor în Ungaria, o parte a populaţiei,
rămasă păgână, cere revenirea ţării la vechile religii
şamaniste ale hunilor. În acest context, Gerhard, precum şi
ceilalţi episcopi pleacă în întâmpinarea celor doi prinţi. La
24 septembrie 1046 ajung cu toţii la Pesta unde o mulţime
de păgâni îi atacă ucigându-l cu pietre pe episcopul
Gerhardşi aruncându-l de pe deal în Dunăre. Trupul său
va fi înhumat temporar la Pesta în capela sfintei Maria.
„Translarea“ relicviilor Sfântului Gerhard este realizată
la 24 februarie 1054, data rămânând în calendarele catolice
din Banat până în ziua de azi ca o comemorare obligatorie.
Ridicarea sa la cinstea altarelor are loc în anul 1083,
când la cererea sfântului Ladislau, regele Ungariei, papa
Grigore al VII-lea îl declară sfânt. Relicviile Sf. Gerhard,
mutate la Cenad în 1054, vor fi aşezate într-un sarcofag de
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piatră în catedrala sa închinată sfintei Maria. Sarcofagul,
din motive necunoscute nefinisat, este păstrat până azi în
biserica parohială din Cenad, devenind azi altar pentru
celebrarea Sfintei Liturghii.
O posibilă periodizare istorică a momentelor
evoluţiei istorice a Diecezei de Timişoara
În trecutul Diecezei de Cenad, ulterior momentului
întemeierii şi al păstoririi sale de către Sf. Gerhard,
putem distinge mai multe perioade istorice de o deosebită
importanţă pentru evoluţia acestei instituţii ecleziastice.
Aceste momente ar putea fi formulate după cum urmează:
Dieceza de Cenad între moartea Sf.
Gerhard şi marea năvălire a tătarilor din
anul 1241. Perioada dintre reconstrucţia
diecezei în urma distrugerilor provocate
de tătari, sub episcopul Blasius (12431254) şi catastrofa de la Mohács
(1526), respectiv căderea Timişoarei
şi a Banatului sub stăpânirea semilunei
otomane. Momentul Mohács (1526)
şi urmările sale în viaţa religioasă din
Banat în perioada ocupaţiei otomane
(1552-1716). Eliberarea Banatului de
sub ocupaţia otomană şi refacerea vieţii
religioase a Diecezei de Cenad până la
reincorporarea Banatului la Ungaria
(1716-1778).
Dieceza de Cenad,
între anii creşterii şi maturităţii vieţii
instituţional-religioase şi urmările
tragice ale Primului Război Mondial
(1778-1919).
Scindarea milenarei
Dieceze de Cenad şi întemeierea
diecezelor succesoare: Timişoara,
Szeged-Csánad şi Zrenjanin. Dieceza
de Timişoara, succesoarea diecezei de Cenad, între
întemiere, persecuţia comunistă şi renaştere (1923/19301989).
În cele ce urmează, ne vom opri însă doar asupra
perioadelor istorice în care dieceza şi-a avut scaunul
episcopal la Cenad, amintind doar foarte pe scurt
principalele evenimente ulterioare mutării oraşului de
reşedinţă la Timişoara. I. Dieceza de Cenad între moartea
Sf. Gerhard şi marea năvălire a tătarilor (1241).
Urmaşul sfântului Gerhard, ca episcop de Cenad,
a fost Maurus care a ocupat scaunul episcopal între anii
1046-1053, fiind şi el călugăr benedictin chemat de Gerhard
la Urbs Morisena. Succesorii, în număr de doi ai lui
Maurus rămân necunoscuţi posterităţii, singura informaţie
rămasă de la biograful Sf. Gerhard este că aceştia au fost
şi ei călugări benedictini înainte de ocuparea scaunului
episcopal. Episcopii de Cenad sunt în continuare cunoscuţi
fie cu întreaga perioadă de episcopat, fie doar din datele la
care sunt amintiţi în cronici.
(Continuare în numărul viitor)

Drd. Claudiu Călin
Cenăzeanul nr. 2/2013

Literatură
Moș Ciulcă stătea pe banca din fața casei. Banca
stătea sprijinită pe două bucăți de lemn de băgrin. Mai
putredă, una se sprijinea pe-o cărămidă spartă. Lângă
bucata încă sănătoasă dormea Pompidou. Moș Ciulcă
părea că privește țintă la o pălămidă rebelă crescută pe
buza șanțului. Însă el privea în gol. Altfel zis, cugeta. La
un moment dat, însă, trezindu-se parcă la realitate, oftă.
Apoi își întinse piciorul îndoit și-l strânse armonică pe
celălalt. Banca se clătină amenințător. Pompidou își miji
ochii, după care căscă nehotărât. Oftă și moș Ciulcă. Nu
mai părea că privește pălămida, ci privea cu adevărat la
floarea de prun ce picase aproape de botul lui Pompidou.
- Doamne dă-i să treacă peste noi!
Pompidou se uită la bătrân cu un singur ochi și cu
acela pe jumătate deschis. Apoi își mută botul pe laba
stângă. Auzise și el de zvonurile ce chinuiau de vreo trei
zile satul. Încercase ieri să-și explice atitudinea totalmente
nesănătoasă și incoerentă,
lipsită de logică, ce bântuia
Dușan
prin craterele din creierul lui
moș Ciulcă, dar nu reușise
mai nimic. Întâi, consilierii
locali deciseseră înlocuirea
prunilor din stradă cu plopi tremurători, dar constatând
că nu exista în țară nicio pepinieră cu asemenea arbori,
au ales amânarea scoaterii prunilor pentru un termen
nedefinit. După care efectiv începuse nebunia. Iar sătenii
se împărțiseră extrem de rapid în mai multe partide. Cei din
gașca lui Cacsa erau de părere că avioanele nu vor trece pe
deasupra satului, fiindcă președintele alesese neutralitatea
țării. În Hibl, Pulischneidäsch reușise să convingă întreg
cartierul că ziarele mințeau cu o nerușinare tipic balcanică.
În Ciucovăț, Belizeț nu reușise mai nimic, însă cât pe-aci
să-l ridice șeful de post pentru atitudinea sa belicoasă: își
făcuse o praștie cu două rânduri de gumilastic, iar în loc de
fasole folosea staniol de la bomboanele de iarnă, umplut
cu fosfor de la chibrite. Firește că până la urmă cumpărase
toate pachetele de chibrite de la prăvălie și acum, în lipsa
lor, vecinele mențineau cu rândul jăratec în sobele lor.
Pur și simplu, i se pusese pata pe avioane. Singurul care
avusese câștig de cauză fusese Peșce Voios. Văru-său,
Sloiece, fugit pe vremuri în America, îi trimisese prin
poșta electronică formula componenței gazelor de avion,
care dovedea influența pozitivă a unui anumit compus
asupra pomilor fructiferi. Drept urmare, până și popa Lele,
după liturghia de duminică, fără a se referi explicit la pruni,
sugerase ideea că existau premisele unui an rodnic.
- Doamne dă-i să treacă peste noi! – repetă moș
Ciulcă.
Pompidou scânci, fără a-și deschide ochii. Alaltăieri,
bătrânul umblase prin curte cuprins parcă de turbare.
Încă nu ajunseseră la urechile sale ipotezele lui Cacsa,
Pulischneidäsch, Belizeț și Peșce Voios și el rămăsese
cuplat la ideea că va rămâne fără prunii din stradă. Poarta
de la uliță se blocase deschisă și el, moș Ciulcă, pendulase
ore-ntregi între closetul din fundul curții și prunii din față.
Trebuie precizat că prunii din față erau cei de la stradă, exact
nouăsprezece. Iar cei din spate, adică exact treisprezece,

erau cei din grădină. Cine nu l-ar fi cunoscut ar fi crezut
că plimbatul are ce are cu grija pentru prunii din față, însă
mișcarea de bielă-manivelă se datora exclusiv prostatei.
Pentru a fi pe fază de venea cumva vreun consilier să-i taie
prunii, îl legase pe Pompidou de unul din pomi. În mod
normal, Pompidou s-ar fi răzvrătit, dar de data aceasta
înțelesese perfect ce misiune importantă-i fusese hărăzită,
astfel că rezistase până în momentul când i se rupse ața cu
care-l legase bătrânul. Atunci țâșni ca din pușcă și se duse
și el glonț în fundul curții.
Moș Ciulcă își ridică privirea. I se păruse că aude
un huruit. Numai că nu era de avion. Avioanele huruiau
astfel doar pe vremea tinereții lui. Alea aveau elice. Astea,
de-acum, n-au și, încerca el să-și explice, nu picau fiindcă
le aruncau de pe-un aeroport pe altul cu niște prăștii
uriașe. Desigur, mult mai mari decât cea alui Belizeț, cu
elastic scos de la chiloții nevestei sale, Iulișca. Huruitul se
stinse undeva înspre vamă.
În ultimul prun, cel dinspre
Baiski
casa lui Paia Căsapu, un
guguștiuc uguia de mama
focului. Îi răspunse un
vrăbioi. Bătrânul se ridică,
își făcu vânt și zvârli cu bâta cârnă după ei.
- Au Doamne, Păvăluț, io-s beceagă, tu mă superi!
Nu se putuse abține atunci când văzu cum i se
izbește bâta cârnă de ramurile unui prun și cade la pământ,
antrenând după el o ploaie de flori. Se ridică de pe bancă și
în câteva clipe ajunse sub pom. Pe jos… Se opri înghețat
parcă de-o suflare polară. Se frecă la ochi, bombănind.
Vru să se aplece, să vadă mai bine. Să se dumirească. Nu
apucă. Auzi undeva în spate târșâitul papucilor de lemn ai
vecinului Mâță.
- No…?
- Iaca…, îi răspunse moș Ciulcă, vizibil deranjat de
inopinata apariție.
Vecinul ajunse lângă el și deja se aplecase. Culese
de pe jos o prună mică și verde.
- Hâm!
Se aplecă și moș Ciulcă. Ridică, la rândul său, o altă
prună mică și verde. Dintre sute de prune mici și verzi.
Urmați de Pompidou, se îndreptară amândoi spre
bancă și se așezară.
În clipa aceea, un tunet despică cerul în două.
Priviră iute în sus, să surprindă pasărea de fier. Dar nu
văzură decât imensitatea albastră a văzduhului.
- Hai, hai!, se bucură moș Ciulcă, cu mâna streașină
la ochi.
- Haida de! – bombăni vecinul Mâță.
- Ce? – întrebă moșul.
- Eh… îi răspunse celălalt, privind mânios spre cer,
în urma păsării de fier.
Moș Ciulcă își aduse aminte de pruna din palmă.
Apoi își ridică iar privirea.
- Mulțamu-ți Doamne că m-ai ascultat! – îngăimă
și-n clipa acea - se păru că-l vede pe Dumnezeu ițindu-se
printre petalele unei flori de prun, una întârziată.
Îl cuprinse o ușoară amețeală. Își frecă palmele.

Dumnezeu chicotea pe înfundate

Cenăzeanul nr. 3/2013

16

Literatură
Căldura plăcută i se cățără până undeva în vârful capului.
- Puteai să-l speli… - se întoarse el spre Mâță.
- Ce? - întrebă acesta, privind la pruna ridicată mai
devreme de jos.
- Cazanul - răspunse moș Ciulcă.
Vecinul zvârli pruna în șanț. După care se uită lung
la bătrân. Cazanul de făcut țuică al acestuia se afla și acum
în șopronul său de lemne. Așadar, nu uitase de el, așa cum
sperase. Va trebui să i-l înapoieze. De unde știa însă că
nu-l spălase după ultima tură de făcut rachiu? Îl măsură
din nou cu privirea, bănuitor. Un gând negru îi înstăpâni
dintr-o dată întreaga minte. Ciulcă fusese la el în lemnărie
pe ascuns. Se ridică brusc, împins parcă de un arc, și se
îndreptă spre casa lui. Pompidou îl înșfăcă de picior fără
niciun avertisment. Așa făcea întotdeauna, doar că acum
vecinul nu fusese pe fază.
- Marș, fir-ar mă-t-a dracului!
Pompidou îl înjură și el cu un hămăit scurt, sugrumat.
Nu se agreaseră niciodată unul pe altul, fapt pe care miza și
moș Ciulcă. Se apropie de un prun, își ridică victorios un
picior și se ușură. Bătrânul se făcea că nu-l vede. Era prea
fericit. Nici nu mai conta dacă pomul se putea usca. Pișatul
de câine-i ca vitriolul, îi explicase cândva Ion al lui Hârțu,
care lucra la un ziar de la Timișoara. Dumnezeu venise în
prunii săi. Sloiece, vărul din America al lui Peșce Voios,
avusese dreptate. Gazele de eșapament ale păsărilor de fier
aveau un efect binefăcător asupra prunilor. Se dovedea mai
mult decât limpede că scrisoarea lui Sloiece i-a convins pe
consilierii locali să amâne tăierea pomilor. Adevărul era
că vestea tăierii prunilor a fost ca o lovitură de măciucă.
Pentru prima dată, șeful de post a trebuit să-și ascută
creionul chimic de cinci ori în aceeași zi și nu o dată la
cinci ani ca până acum. Jumătate din femeile din localitate
au venit să se plângă de faptul că au fost bătute de bărbații
lor. Până și moașa satului s-a ales cu un picior în ghips,
dar nu de la bătaia bărbatului ei, ci de la căzătură, fugind
de acesta. Pentru toți bărbații din sat era clar că nevestele
stăteau la originea ideii năstrușnice a consilierilor locali.
Auzind că votaseră tăierea prunilor de pe ulițe, moș Ciulcă
exclamase: Vine sfârșitul lumii! Pur și simplu nu-și putea
explica logica unei asemenea hotărâri. Până și franțujii,
care beau numai vin, auzise el, au un respect față de rachiu
și-i spun apa vieții de prune. Și, iată, vin ăștia, dârză-n
cur, consilierii locali, carevasăzică, să schimbe lumea. Din
întreg satul, o singură femeie nu se bucurase de idea tăierii
prunilor: Lena, muierea lui Ion Caii Mei. E drept că, de la
colectivizare, când o ciomăgise Ghioacă, milițianul, pentru
că refuzase să-și dea caii în colectiv, îi crescuse mustața și
părea bărbat. Aflând însă de atitudinea femeii, moș Ciulcă
exclamase: Există Dumnezeu!
Jumătatea de sat răzvrătită s-a organizat rapid în
trei schimburi. Prunii trebuiau apărați cu prețul vieții. Moș
Ciulcă s-a întovărășit cu vecinii Mâță și Paia Căsapu. Mâță
a avut noroc, deoarece n-a mai apucat să facă de planton.
Între timp, se schimbase decizia consilierilor. Șeful de
post a trebuit să-și mai ascută creionul chimic de câteva
ori. Apoi, deodată, ca un trăsnet binefăcător, a venit din
America scrisoarea lui Sloiece. Nu doar că rămâneau
prunii în picioare, dar de se adeverea formula, prunii aveau
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să rodească așa cum n-au mai rodit niciodată. Și bărbații
s-au reorganizat iarăși pentru planton. De data aceasta, moș
Ciulcă nu s-a mai încurcat cu Mâță. A reușit s-o convingă
pe baba Giula să intre-n afacere cu el și cu Paia Căsapu,
că tot n-avea somn și putea sta de pază mai ales noaptea.
Unii s-au mirat. Doar baba Giula nu s-a mirat. Moș Ciulcă
o avea la mână. Cândva, când era o femeie tânără, măritată
și ademenitoare, o surprinsese în porumb cu Ivan al lui
Pekmez și nu chiar culegeau porumb. Ea l-a rugat să nu
spună nimănui nimic, mai ales bărbatului ei. Și el n-a spus.
Al lui Pekmez a fost convingător, atât de convingător că
Ciulcă a umblat câteva săptămâni cu ochii vineți. Dar n-a
uitat niciodată acest lucru. Firește că, între timp, Giula a
rămas văduvă, însă purta în suflet teama de gura spurcată a
satului. Plus că moș Ciulcă îi promisese un litru de rachiu.
Vecinul Mâțu apăru iar pe uliță. Se apropie șovăitor
de banca lui moș Ciulcă. Pompidou dormea lângă piciorul
sănătos al băncii.
- Unde-i? – întrebă.
- Ce? – replică bătrânul.
- Cum ce, cazanul?
- Care cazan, ăla nespălat?
Nu mai scoase niciunul vreun cuvânt. Pompidou
reuși în cele din urmă să prindă musca ce-l chinuia
de câteva minute. Își puse iar capul pe labe. Părea să fi
adormit. Numai că nu dormea. Piciorul stâng al lui Mâță
era chiar dinaintea botului său, cu degetul mare ieșind prin
ciorapul rupt. Ademenitor ca un un cartof de mai.
- Ce fain cresc! – exclamă bătrânul, cu ochii la
coroana celui mai apropiat prun. Părea că ninge. Cădeau
petalele albe. Și doar alaltăieri ce înfloriseră toți pomii.
Numai că moș Ciulcă nu se îngrijora. Se bucura. În locul
petalelor rămâneau prunele, mici și verzi. Le vezi cum
cresc? – îl întrebă pe Mâță.
- Haida de… - mormăi celălalt în loc de răspuns.
Se auzi iar un huruit.
- Doamne dă-i să treacă peste noi! – zise moș
Ciulcă… Vezi? Vezi?
- Ce?
Vecinul Mâță nu mai auzi răspunsul. Huruitul crescu
rapid în intensitate și tot atât de repede se stinse. Brusc,
Pompidou sări în picioare. Mâță își trase piciorul de sub
nasul lui. Cu urechile ciulite, câinele se uita la pruni. Porni
să latre.
- Taci dracului, că le sperii! – se burzului bătrânul.
Pentru o clipă, animalul amuți. N-avea niciun sens
să-și întărâte stăpânul. Pentru prima dată în viața lui
actuală, nu știa cum să reacționeze. Mintea bătrânului îi
devenise dintr-o dată inaccesibilă. Impenetrabilă. Nu-i
mai erau de folos nici experiențele din viețile anterioare.
Îl fulgeră imaginea porcului Ioșca înfigându-și caninii în
spatele Zorcăi. Mârâi instantaneu.
- Marș, mă! – mormăi moș Ciulcă și se ridică de
pe bancă. Vezi? – se întoarse spre vecinul Mâță. Vezi cum
cresc? Doamne, mulțamu-ți!
Întinse mâna și mângâie prunele de pe-o ramură. Se
făcuseră mari cât o minge de ping-pong și chiar prinseseră
Continuare în pag. 20
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Sfaturi de la pompieri

„Sintagme literare“

În perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale
este interzisă. În celelalte perioade, aceste operaţiuni se
execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul
de la primăria localităţii şi a acordului de la Agenţia de
Mediu şi cu respectarea următoarelor reguli:
l Izolarea zonei de ardere faţă de drumuri, construcţii,
instalaţii, păduri, culturi agricole prin executarea de fâşii arate.
l Efectuarea arderii doar ziua şi în condiţii meteo
fără vânt.
l Asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii.
l Ţineţi sub control focul deschis.
Atenţie la vegetaţie !
Îndepărtaţi copacii ori ramurile uscate, care pe timpul unei furtuni, ar putea cădea şi provoca victime ori pagube materiale.
Regula de salvare 30/30
Adăpostiţi-vă în interiorul unei clădiri dacă, după ce
aţi văzut un fulger nu reuşiţi să număraţi până la 30 înainte
de a auzi tunetul. Rămâneţi în interiorul clădirii încă 30
minute după ce aţi auzit ultimul tunet

Presa din mediul rural bănățean s-a îmbogățit în luna
martie a. c. cu o nouă publicație. Însă nu una obișnuită. Ci
una literară, așa cum îi spune însuși denumirea: „Sintagme
literare“. Inițiatorul și redactorul-șef este nimeni altcineva
decât cenăzeanul Geo Galetaru. Publicația, finanțată
de Consiliul Local Dudeștii Vechi, este editată de către
Asociația Culturală „Vatra Dudeșteană“ din comuna
Dudeștii Noi. În cele 16 pagini format A4 au văzut lumina
tiparului poezii semnate de Gabriela Crețan, Andrei Zanca,
Octavian Doclin, Mioara Băluță, Mihaela Aionesei,
Luminița Cazan, Dragan Dragojlović (în traducerea lui
Dușan Baiski și Blagoie Ciobotin, un fragment de roman
sub semnătura lui Alexandru Moraru, o proză a Veronicăi
Balaj, critică literară de Alexandru Moraru și Zenovie
Cârlugea și un studiu despre ipostazele dorului în lirica
populară semnat de Ion Căliman. Le urăm colegilor
dudeșteni mult succes!
D.B.

În timpul unei furtuni:
Atunci când simţiţi că părul vi se ridică, este un indiciu că există pericolul unui fulger.
Asezaţi-vă ghemuit la pământ. Puneţi-vă mâinile pe
urechi şi cap, iar capul între genunchi.
Faceţi-vă o ţintă cât mai mic posibilă si reduceţi
contactul cu pământul.
Nu vă întindeţi pe pământ.
Evitaţi: obiectele înalte, precum un copac înalt
izolat în arie deschisă, câmpuri, plaje sau o ambarcaţiune
pe apă, orice obiecte metalice precum utilaje agricole,
echipamente de fermă, motociclete, biciclete etc.
Dacă vă aflaţi în pădure, căutaţi adăpost într-o zonă
cu copaci mai puţin înalţi.
Dacă sunteţi într-o zonă deschisă, mergeţi spre o
zonă joasă precum o vale.
Dacă sunteţi pe un lac, ajungeţi la mal de urgenţă şi
adăpostiţi-vă imediat.
După furtună:
După o furtună, în situaţia identificării unei victime
lovite de trăsnet, verificaţi următoarele:
Respiraţia: dacă nu mai respiră, începeţi resuscitarea prin metoda gură la gură.
Puls: dacă victima are puls si respiră, căutaţi alte
vătămări posibile.
Posibile arsuri, vătămări ale sistemului nervos, oase
rupte şi pierderi de auz sau de vedere.
Dacă este nevoie de asistenţă medicală sunaţi cât
mai repede posibil la 112.

Milenco Iancov
Cenăzeanul nr. 3/2013

Șvabii cenăzeni în registre
militare austriece
Genealogia în două volume a șvabilor cenăzeni,
„Ortssippenbuch der katholishen Pfarrgemeinde – Tschd/
Cenad im Banat, 1764-2007“, scrisă de dna Brunhilde
Hinkel și apărută la Nürnberg în 2007, constituie o dovadă
grăitoare despre cum se poate exploata în mod fericit arhiva bisericească. Tot în 2007, a apărut, în limba engleză,
într-o a treia ediție revăzută și adăugită, și cartea lui David Dreyer intitulată „Banaters in austrian military records“, fiind cea de-a IV-a din seria „Banat Family History“ și una care a exploatat registrele militare austriece.
Așa cum declară autorul în „Introducere“,
documente militare austro-ungare de la Arhiva de
Război din Viena sunt o resursa insuficient utilizată
în cerceta2rea istoriei familiilor din Europa Centrală.
Aceasta în ciuda faptului că înregistrările sunt
disponibile pe mai mult de 10.000 de role de microfilm. Aceste înregistrări acoperă aproape toate
zonele geografice și activitățile militare ale Imperiului Austriac din perioada cuprinsă între anii 17001867. Așadar și Cenadul. Dovadă numeroasele
nume de șvabi ce se regăsesc în cartea lui Dreyer.
Desigur, fiind interesat exclusiv de istoria familiilor
germane, autorul nu a luat în considerare decât numele
germane. Lucru care, evident, trebuie înțeles și prin prisma
efortului, dar și a costurilor tiparului, care nu este deloc
ieftin. Rămâne astfel ca românii, sârbii și toți cei interesați
de istoria propriului neam să facă același lucru. Doar
astfel vom putea afla care dintre strămoșii noștri pe care
front de luptă sau în ce spital a murit în timpul Imperiului.

D. B.
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Actualitate

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. 21 din 20.05.2013 privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a comunei Cenad
aferent caselor cumpărate de proprietari în baza Legii
nr.112/1995.
• Hotărârea nr. 22 din 17.06 2013 privind aprobarea
Regulamentului intern de funcţionare a Primăriei comunei Cenad.
• Hotărârea nr. 23 din 17.06.2013 privind aprobarea
angajării d-nei Muntean Monika în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Muntean
Andrei-Alexandru.
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

Întâlnirea monografiștilor la
Muzeul Satului Bănățean

Drumul sării
Municipiul Arad a găzduit în perioada 16-18
mai 2013 cea de-a IV-a ediție a „Zilelor administrației
arădene“, care, în 17 mai, a inclus și o amplă sesiune
națională de comunicări științifice și s-a desfășurat la sediul
Consiliului Județean Arad. Printre invitați s-au numărat și
câțiva timișeni: Ioan Traia, Ștefan Opruț, Dorin Murariu
și Dușan Baiski (care a prezentat lucrarea „Lugojul în
vârtejul istoriei. Evenimentele din 21-23 ianuarie 1941“,
cu referire la Mișcarea Legionară).
Ceea ce se merită semnalat în contextul revistei
„Cenăzeanul“ este invitația organizatorilor pentru o
sesiune de comunicări științifice în această toamnă și
având ca subiect concret „Drumul sării“. Desigur, este
vorba despre râul Mureș și vămile de sare de pe parcursul
acestuia, de la izvoare până la vărsarea în Tisa. Printre
acestea din urmă s-a numărat și Cenadul.
(D.B.)

Simpozion la Variaș
Școala Gimnazială din Variaș, cu sprijnul Primăriei
și Consiliului Local Variaș, a organizat cea de-a VIII-a
ediție a simpozionului județean „Oameni, evenimente,
tradiții din Banatul de Câmpie“.

Muzeul Satului Bănățean din Timișoara a fost
sâmbătă, 11 mai 2013, gazda unei noi întâlniri anuale a
monografiștilor bănățeni, manifestare organizată de un
mare prieten al Cenadului, muzeograful Ioan Traia. Au
participat istorici din județele Arad, Timișoara și CarașSeverin. S-au pus în discuție diverse probleme legate
de munca de cercetare istoriografică, dar și greutățile

întâmpinate pe teren. Printre invitați s-a numărat și Dușan
Baiski, în calitate de autor al volumului „Cenad – Studii
monografice“, apărut în 2012.
(D.B.)
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Lucrările prezentate au fost de o excepțională
valoare științifică pentru istoria locală și bănățeană,
apropiată ori chiar similiară celei a Cenadului. Majoritatea
aveau doctoratul în specialitatea lor. Dar, desigur, tonul îl
dau organizatorii și valoarea acestora, respectiv dr. Florin
Zamfir, Mihaela Zamfir și Miroslav Rosici, dragi prieteni ai
Asociației „Concordia“ din Cenad. Manifestarea a prilejuit
lansarea celui de-al VII-lea volum cu titlul „Oameni,
evenimente, tradiții din Banatul de Câmpie“.
În context, trebuie să le acordăm o notă maximă
cadrelor didactice din Variaș, care le-au oferit tuturor
celor prezenți, prin multitudinea felurilor, miresmelor și
gusturilor prăjiturilor făcute acasă, o adevărată expoziție
de patiserie, pe care ar fi invidiat-o și marii patiseri ai lumii.
(D.B.)

Cenăzeanul nr. 2/2013

Amalgam
(Urmare din pag. 17)
o culoare vineție. Până și ramurile se lungiseră și se
îngroșaseră, anume pentru a susține greutatea poamelor.
- Îmi împrumuți căzile? – îl întrebă pe Mâță.
Îi veni să-l întrebe așa, într-o doară. Știa că vecinul
n-are căzi. Mai degrabă fusese o dorință. Era convins că se
va descurca. La nevoie, va spăla și europubela și o va folosi
drept cadă. Și ovalul pentru jumere. Și ceaunul. Inspiră
adânc aer în piept. Simți iar un val de căldură cuprinzându-i,
pe rând, tălpile, genunchii, coapsele, pieptul, tâmplele. Va
face țuică. Va avea țuica lui. Nu va mai cumpăra blestemata
aia de vodcă și împuțitul acela de coniac făcut cu esență,
alcool și zahăr ars. Și va putea bea câte-un păhăruț în fiecare
dimineață. Poate și la prânz. Chiar și seara, înainte de
culcare.
- Bă! - exclamă vecinul Mâță. Se ridicase și se holba
la prune.
Pompidou porni să latre isteric, privind și el la prune.
Se uita și moș Ciulcă. Valul de căldură dispăru undeva în
vârful creștetului. Prunele continuau să crească văzând cu
ochii. Din nou, un tunet de supersonic sparse cerul în două.
Moș Ciulcă se uită înspre vecin, vrând să-i explice cum
că atunci când, deodată, se crapă cerul de zgomot, cică se
sparge nu știu ce zid. Adică avionul s-a întrecut cu sunetul
și l-a învins. Însă nu mai apucă să spună nimic. Ceva îl lovi
în umărul drept și se rostogoli în șanț. Privi mut. Fusese un
guguștiuc, poate chiar cel pe care-l ochise când aruncase cu
bâta cârnă.
- Așa-ți trebuie, dacă n-ai astâmpăr – mormăi cu o
undă de regret.
Îi părea rău de pasăre. Se întoarse spre Mâță, cu
gândul să-l întrebe dacă-l va ajuta să frigă țuica. Însă acesta
se făcuse nevăzut. Auzi doar cum se trântește poarta în urma
lui. Pompidou continua să latre ca un apucat. Ca și atunci
când fusese condamnat la moarte de către stăpânul porcului
Ioșca, fiindcă-l deconspirase pe Ioșca.
Dinspre graniță se auzi o bubuitură puternică. Apoi
încă una. Și încă două. Moș Ciulcă nu vedea orizontul. Între
el și cer erau prunii, frunzele, ramurile uriașe. Și prunele, cât
niște mingi de fotbal. Nu mai era deloc sigur dacă se bucura
ori se îngrijora.
Deodată, înțelese că nu va avea în ce să țină atâtea
prune și atât de mari. Și în clipa aceea, începu sfârșitul. Întâi
căzu o prună. Atingând pământul, aceasta se sparse ca un
balon de săpun. Dar cu un zgomot puternic și sec, ca de
grenadă.
Ca la comandă, frunzele prunilor începură toate să
foșnească. Iar prunele să cadă. De cum atingeau țărâna,
mingile vinete explodau și dispăreau înghițite de neant.
Blocat, moș Ciulcă privi disperat după câine. Pompidou
dispăruse. Nu i se mai auzea lătratul. Nu se auzeau decât
prunele explodând peste tot în jur. Una-i atinse pavilionul
urechii și pocni asurzitor.
Moș Ciulcă se lăsă pe vine, lângă banca șchioapă deun picior. Nu-și mai auzea inima. Nici plămânii inspirând
și expirând. Nu mai auzea nimic. Nu mai vedea nimic. Întrun prun, ascuns într-o ultimă floare, Dumnezeu chicotea pe
înfundate.

Cenăzeanul nr. 3/2013

Street View la Cenad
Cenadul poate fi vizitat virtual de către oricare
cetățean al planetei cu acces la Internet. Cum? Simplu. Dați
o căutare pe www.google.com pentru „harta cenad“. Veți
obține o hartă a Cenadului din 2013, cu Strada Principală
marcată cu galben (E6). Dați apoi un click pe hartă și veți
obține o hartă mai mare pe care, în stânga, apare un cerc
cu patru săgeți, iar dedesupt un omuleț galben (Pegman).

Puneți prompterul pe el și, când se apleacă, dați click stânga
și duceți omulețul pe hartă. În acel moment, vor fi marcate
cu albastru străzile pe care vă puteți plimba virtual. Duceți
omulețul în locul dorit, iar când apare o mică imagine
de casă, dați din nou click stânga. Veți fi transpus virtual
pe această uliță a Cenadului. Pe plan orizontal, adică pe
șosea, veți vedea în loc de prompter un cerc marcat cu alb.
Plimbați-l pe șosea până se face mic și dați din nou click
stânga. Automat veți fi dus cu mai multe case mai în față
și tot așa.
De vreți să vedeți și casele, duceți prompterul pe ele
până obțineți un dreptunghi. Dați click stânga și veți vedea
casa respectivă. Mai multe clickuri și casa se va apropia.
Pentru a reveni la șosea, puneți prompterul pe partea stângă
sau dreaptă a ecranului și trageți orizontal de imagine până
apare șoseaua. După care vă continuați plimbarea virtuală
prin localitate. Desigur, puteți face capturi de ecran și
obțineți fotografiile pe care le doriți.
Street View pentru Google Maps a fost lansat la
finele anului 2010, fiind primul serviciu localizat introdus
după deschiderea reprezentanţei Google din România
(noiembrie 2010). Dacă la început au fost fotografiate
străzi doar din câteva orașe mari, în 2013 s-a ajuns la
fotografierea a zeci de mii de kilometric de străzi din toată
România. Pentru această operațiune, sunt folosite mașini și
biciclete echipate special, cu mai multe aparate fotografice
și video. Sursele alternative de informare spun însă că
aceleași echipamente dispun și de sisteme de spionaj
electronic. Nimic nou sub soare.

Dușan Baiski
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
De la bun început, vreau
să informez cititorii că la ora
când a fost scris acest articol,
campania de recoltare a orzului
se afla în plină desfășurare,
iar recoltatul grâului nu a fost
început încă.
Ca și perspective de
producție comparativ cu anul
2012, producțiile se arată a fi mai
bune atât la orz, cât și la grâu. De
asemenea, și stadiul de vegetație
al culturilor de prășitoare este
întru totul corespunzător datorită precipitațiilor căzute în
această perioadă, ceea ce ne permite a estima și la aceste
culturi producții bune.
În perioada ce urmează, adică lunile iulie, august
și septembrie, lucrarea ce se desfășoară cu prioritate este
recoltatul grâului și mai apoi a ovăzului.
Pentru depozitarea corespunzătoare a cerealelor se
acordă o mare atenție ca umiditatea să fie sub 13-14%,
mai ales în condițiile de depozitare în strat mai gros. De
asemenea, în prealabil se face dezinsecția spațiilor de
depozitare cu unul din produsele ce se găsesc la magazinul
„Glissando“ din Sânnicolau Mare: RELDAN – 10 ml – 4
lei/buc., K’OBIOL – 10 ml – 4,5 lei/buc., SUMITHION
– 10 ml – 6 lei/buc. Dintr-o fiolă se pot acoperi 25 mp.

Soluția se face dizolvând o fiolă de ml în 2 l de apă. Se
administrează prin mijloace mecanice sau cu vermorelul.
După recoltare, miriștile este bine să fie discuite, în special
în scopul de a păstra în sol umiditatea.
Icar - 1940. Câmp experimental de grâu de toamnă.
Colecția: Gheorghe Ivașcu

Tot la începutul perioadei, în grădină se recoltează
ceapa și usturoiul. În caz de secetă, culturile prin răsaduri
au nevoie de udări cel puțin o dată pe săptămână, urmate

21

de prașile pentru afânare și menținerea umidității.
Mai spre sfârșitul perioadei, adică în lunile augustseptembrie, se trece la recoltarea fasolei, cartofului, soiei
și florii-soarelui.
Se va urmări în continuare ca starea fito-sanitară
a culturilor, mai cu seamă la răsaduri, castraveți, pepeni
verzi și galbeni, pomi fructiferi și viță de vie, făcându-se
tratamente ori de câte ori este nevoie.

Tratamentele se vor executa complexat, adică de
fiecare dată se vor amesteca un fungicid cu un insecticid.
Una dintre combinațiile cele mai eficiente valabile la
legume, pomi fructiferi, viță de vie ar fi:
SHAVIT 0,2% + NOVADIN 0,2%.
Această combinație combate atât mana, cât și
făinarea, dar și rapănul și putregaiurile. Cele mai eficiente
produse pentru combaterea putregaiurilor ce se instalează
atât pe frunze, cât mai ales pe fructe, sunt TELDOR
0,08%, ROVRAL 0,1%. În perioada de pârgă până spre
coacere trebuie urmărite mai ales merele, perele și vița de
vie și trebuie efectuate tratamente atât preventive, cât și
curative.
La varza de toamnă se pot manifesta atacuri de
dăunători, mai frecvenți fiind buha verzei, fluturele alb al
verzei sau purecii negri. Dintre bolile ce apar în vegetație
cele mai periculoase sunt mana, putregaiul uscat și pătarea
neagră a frunzelor.
Menționăm că la tratamentele la varză adăugăm
adeziv (aracet 0,2%) pentru ca soluția să adere mai bine
pe frunze. Putem să executăm următoarele combinații:
DITHANE M45 0,2% + DECIS 0,02% sau
ROVRAL 0,1% + NOVADIN 0,2 %.
Menționăm că NOVADIN-ul este fostul
SINORATOX, căruia i s-a schimbat denumirea comercială.
În câmp, se desfășoară în continuare arăturile și
pregătirea terenului în vederea executării însămânțărilor
de toamnă.
În final, vă dorim spor la lucru și producții mari!

Ing. Gheorghe Ivașcu
Cenăzeanul nr. 2/2013

Rețete c/á la Cenad

Langoș

Șuhaide

Poate unii cenăzeni își mai aduc aminte de langoșul
ce se făcea la Cenad acum câteva decenii. Era deosebit de
bun și, poate mi se pare mie, dar drept să spun, nu mai am
mâncat nicăieri în Banat un langoș așa bun.
De fapt, langoșul este un aluat de pâine care s-a
îmbunătățit cu ou și s-a prelungit cu cartofi. Adaosul
cartofilor îl face foarte crocant și îi dă un gust specific.
Cantitatea de cartofi poate fi modificată după gust, dar să
nu depășească în niciun caz proporția de 1 la 3. Deci o
parte cartofi (se poate mai puțin) și două părți făină.

Șuhaida este unul din dulciurile preferate din timpul
copilăriei. Din păcate, în ziua de azi nu se mai face. Cu
această rețetă sper să trezesc amintiri plăcute celor care au
avut ocazia să deguste aceste minunate prăjituri.

Ingrediente:
• 1/8 litru lapte
• 1 linguriță zahăr
• 40 g drojdie proaspătă
• 2 ouă
• ½ kg cartofi
• 1 linguriță sare
• 1 kg făină
• ulei pentru prăjit
Cartofii se curăță și se fierb în apă cu un pic de sare.
După care se aruncă apa și se zdrobesc cu o furculiță. (Nu
faceți pireu!)
Dizolvați drojdia în
laptele călduț amestecat
cu zahărul și 2-3 linguri
de făină și lăsați la dospit.
Amestecați cartofii,
ouăle, sarea și drojdia
dospită cu o lingură și
adăugați făina pe rând,
câte puțin.
Când aluatul devine
mai vâscos, frământați cu
mâna. Este foarte important să frământați aluatul
cât mai bine. Merită.
Lăsați aluatul la
dospit cca. o oră la un loc
cald, ferit de curent.
Ungeți generos suprafața de lucru cu ulei și turnați
aluatul pe suprafață. Aluatul trebuie să fie relativ moale,
așa că aproape să curgă.
Din aluat rupeți bucăți de mărimea unui pumn, apoi
întindeți-le ușor, astfel ca marginile să fie mai groase, iar
mijlocul foarte subțire, aproape transparent.
Coaceți-le în ulei până se rumenesc pe ambele părți.
Se consumă calde (fierbinți), presărate cu sare. Se
pot mânca și cu brânză dulce sau sărată, după gust, telemea
sau cașcaval ras, marmeladă. Langoșii sunt buni și cu
mujdei, mă rog, fiecare cum dorește.
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Ingrediente pentru cremă:
• 600 ml frișcă
• 400 gr ciocolată menaj tăiată cât mai mărunt
• 1 plic întăritor frișcă
• 1 sticluță esență de rom
Coșulețele de ciocolată:
• 450 gr ciocolată menaj tăiată cât mai mărunt
• 4 linguri apă
• 20 gr unt sau margarină
Prepararea cremei:
Punem 500 ml frișcă la foc și adăugăm cele 400
gr de ciocolată de menaj. Amestecăm în continuu până
ciocolata se topește și lăsăm să dea 3-4 clocote. Se pune
crema la răcit până a doua zi la frigider.
Cum procedam cu coșulețele de ciocolată:
Ciocolata
de
menaj o punem la topit pe
foc mic, cu 4 linguri apă,
și când e topită adăugăm
20 gr unt (margarină).
Ciocolata trebuie să fie
mai groasă, să o putem
întinde în forme.
În forme punem
folie alimentară și apoi,
cu ajutorul unei linguri,
punem ciocolata în fiecare formă în așa fel încât
să acoperim și pereții
formei. Dăm formele la
răcit cu ciocolata până a
doua zi.
În ziua următoare,
luăm crema bine răcită și o spumăm la viteza maximă timp
de 5 minute.
Restul de 100 ml de frișcă rămasă o mixăm și
adăugăm 1 plic de întăritor de frișcă.
Frișca bătută se adaugă treptat cremei de ciocolata și
mixăm în continuare până la omogenizare.
Scoatem și formele care acum trebuie să fie bine
întărite, umplem interiorul cu crema de ciocolată și
deasupra punem ciocolata topită ca și capac. Dăm din
nou la rece până la întărirea căpăcelului, apoi răsturnăm
șuhaidele din formă.

Pauline Huschitt
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Amalgam
(Urmare din pag. 4)

(Urmare din pag. 24)

Fiecare rană...

Pelerinaj...

Eu am stat în spital patru luni, astfel că tot ceea ce știu mi
s-a povestit. Numai una dintre victime, un ucenic de 15
ani, a murit în spitalul din Sânnicolau Mare. Frații lui au
donat piele, operația a reușit, dar având arsuri pe piele de
peste 60% n-a supraviețuit. A suferit enorm.
- Credeți că a fost vorba de vreun sabotaj sau
doar o defecțiune tehnică
- Autobuzul a luat foc datorită unor improvizații
neadmise, cu care șoferul a încercat să înlăture o defecțiune
tehnică. El a fost vinovat, dar precis nu a vrut să facă un
rău, poate avrut să arate ce poate. A fost neștiutor. Este
adevărat că parcurile de mașini în general n-au fost bine
întreținute, iar improvizații cu sârmă și clește s-au făcut
des. Oamenii nu s-au putut salva, fiindcă ușile au fost
închise sau a uitat șoferul să le deschidă. Poate nu a fost
suficientă presiune în rezervorul de aer, iar focul s-a întins
în câteva secunde.
- S-a scris în presă, s-a vorbit la radio despre
accident?
- Eu nu știu dacă accidentul a fost discutat în presă
ori la radio. În primele două săptămâni după accident eu
m-am aflat între viață și moarte și după aceea mi-a fost
teamă de faptul că voi rămâne invalid. Mâinile și brațele
mi-au fost complet lipsite de piele, zile intregi am avut
tampoane în nas pentru a opri sângele și am scuipat
sânge. Numai datorită medicilor pricepuți, respectiv dr.
Georgescu și dr. Mihăilescu, am mâini aproape normale.
Mi-au transplantat cu succes pielea proprie, în trei operații
consecutive, astfel că pe față nu am cicatrici. La indicația
medicilor, la trei săptămâni după ieșirea din spital am
început să lucrez, cu toate că nu puteam să țin bine în mână
un creion. Am lucrat câteva luni în microscopie. Facultatea
de Agronomie din Cluj mi-a a acceptat să dau examene în
septembrie
- A fost vreun proces al vinovaților?
- A fost un proces. Șoferul a fost condamnat la
închisoare. Accidentații au fost desbăgubiți pentru haine
arse, ceasuri sau alte mărunțișuri. Angajații au primit
salariul întreg pe perioda de boală. Ce au primit zilierii,
invalizii sau copiii victimelor, nu știu. Faptul că fratele
meu a murit în acest accident a schimbat radical viața în
familia noastră. Au urmat ani întregi de doliu. Eu lucraam
la Lovrin, astfel că părinții mei au rămas singuri.
- Cum resimțiți evenimentul astăzi?
- Mai sufer de leziuni ale căilor respiratorii și deja la
vârsta de 40 de ani am fost bolnav de inimă. Dar cu operații
și medicamente mă descurc și sunt mulțumit. Fiecare rană
se vindecă, însă cicatricile rămân. Astăzi consider că
accidentul, cu toate urmările sale, a făcut parte din destinul
meu. Sigur, nu pot uita caroseria aceea de autobuz fără
acoperiș, cu victime complet arse, cu răniți cărora le atârna
pielea aidoma unor zdrențe. Nu plângea nimeni. Erau cu
toții înțepeniți. Asta a fost.

iar câteva picături cad jos transformând nisipul într-o
constelaţie de puncte albe.
Ne pornim spre un drum mai lung, dar până acolo
vizităm Capela Păstorilor, unde în picturi murale sunt
reprezentate Naşterea Domnului şi Închinarea Păstorilor.
Ceea ce cred că a rămas neschimbat din acele vremuri
sunt turmele de oi urmate de păstori pe care le vedem în
lumina apusului. Norul de praf ce se ridică în urma lor se
aseamănă cu gândurile noastre, atât de reale în prezent şi
care peste nu mult timp vor deveni doar o amintire.
Cu toată graba noastră şi doar cu o pauză de prânz
la Qumran, unde s-au găsit vestitele manuscrise, timpul de
iarnă, având şi acelaşi fus orar cu al României, îşi spune
cuvântul. Seara este plăcută, caldă chiar cu cele 20 de
grade.Pe întuneric, pe la ora 20 ajungem la Mănăstirea Sf.
Gherasim, unde petrecem vreme de peste un ceas.
A fost ridicată aproape de râul Iordan, pe locul
unde a trăit ca pustnic acest mare părinte al pustiului şi
este renumită prin cele trei icoane ale Maicii Domnului:
Galactotrofussa, Gherontissa şi Ierusalimitissa. Încă de
la intrare suntem surprinşi de sunetele ciudate cu care nu
suntem obişnuiţi să le auzim la ceas de noapte: cântec de
păsărele. La început credeam că sunt înregistrări, puse
acolo să schimbe atmosfera de seară, dar pe măsură ce
ne apropiam, în curtea destul de mică datorită a numeroşi
pomi foarte înalţi, fiind şi puternic luminată, am putut şi
vedea cum aceşti pomi erau înţesaţi de păsărele cântătoare.
Intrând în biserica Mănăstirii, privirea ne rămâne
puţin mirată aţintită asupra unui frumos mozaic de pe
pardoseală, reprezentând un cap de leu şi unul de catâr.
Curiozitatea noastră este lămurită atunci când aflăm despre
viaţa Sfântului. Se spune că odată, la uşa sa a venit un leu
ce era rănit la picior şi abia mai mergea. După ce leul este
vindecat de Sfântul Gherasim care-i scosese un spine din
picior, animalul sălbatic a început să-l însoţească în drumul
la Iordan, să aducă apă cu un catâr. După o vreme apa era
adusă doar de catâr însoţit numai de leu. Într-o zi, la Iordan
vine o caravană şi ia cu ea catârul, leul întorcându-se
singur. Fiind bănuit că a mâncat catârul, leul este pedepsit
să aducă apă în locul său.
Trecând pe la acel loc un ostaş, vede la ce povară
era supus leul şi dă nişte bani să se cumpere alt catâr
pentru adus apă. Fiind după apă, leul vede într-o zi catârul
care fusese furat, se înfurie şi pune pe fugă negustorii
necinstiţi aducând la mănăstire catârul şi cămile încărcate
cu merinde. A mai stat leul acolo vreme de cinci ani apoi
s-a dus în pustiu. După o vreme s-a întors, dar părintele
trecuse la Domnul din lumea aceasta. Leul îl căuta mereu,
dar părintele era de negăsit. Urmaşul părintelui, pe nume
Savatie, în zadar îi dădea hrană animalului căci acesta o
refuza. Atunci, ca să fie crezut, Savatie i-a arătat locul unde
a fost înmormântat părintele, iar leul bătându-şi capul de
pământ a răcnit puternic şi a murit pe mormântul stareţului.
Ne mai luăm câteva suveniruri şi ne retragem, cu
rugăciunile de seară în atmosfera unei zile împlinite.
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Pelerinaj la Locurile Sfinte (VII)
Ziua a VII-a - Luni, 13 februarie 2012
Iată-ne trecuţi mai bine de mijlocul drumului
nostru de pelerinaj la locurile sfinte, să spunem aşa, iar
pe zi ce trece sufletul ni se primeneşte cu imagini care
doar în închipuirea noastră erau făurite. Acum gândurile
devin realităţi deoarece reuşim să vedem, să simţim noi,
în carne şi oase ce până atunci numai auzisem. Colindele
învăţate de la bunicii noştri, în nopţile lungi de iarnă,
înainte de Crăciun, ne vorbeau despre un loc numit Viflaim
(Betleem) unde ,,Maria, săvârşind călătoria,/ Într-un mic
sălaş, lâng-acel oraş a născut (pe) Mesia“.
Vorba marelui povestitor, Creangă: ,,nu ştiu cum
sunt alţii, dar eu când mă gândesc la vremea copilăriei
mele...“ îmi imaginam Betleemul cu totul altfel. Acum
este un oraş ca toate oraşele, şi
cred că ar fi rămas doar o localitate
neînsemnată, cu oameni săraci,
prăfuiţi de nisipul deşertului, cu
feţele arse de soare, urmându-şi
turmele de oi spre smocurile de
iarbă ce se vedeau din loc în loc,
dacă Mesia nu S-ar fi născut aici.
În Vechiul Testament localitatea se numea Efrata şi este
legată de locul unde s-a născut
şi a fost uns ca împărat David.
Iosif, logodnicul, tutorele Mariei,
fiind din seminţia lui David
trebuia să urmeze porunca Romei de a se înscrie la
recensământul populaţiei în cetatea sa de baştină, adică în
Betleem. Cunoaştem împrejurările în care Iosif şi Maria,
nemaigăsind loc în casele de oaspeţi s-au mulţumit cu un
acoperiş într-un adăpost de animale.
Nu departe de acel loc se află aşezarea numită Beit
Sahur ( Câmpul Păstorilor), despre care se spune că în acel
loc s-ar fi arătat îngerul şi a vestit păstorilor ,,bucurie mare,
vouă şi la toată lumea, căci astăzi vi sa născut Mântuitor“.
Biserica Naşterii Domnului este astăzi în centrul
atenţiei noastre. Sunt multe lucruri care se leagă acolo şi se
explică unele prin altele după cum ar fi următoarea situaţie;
Dumnezeu Tatăl a ales ca Fiul Său să se nască într-un loc
modest: adăpostul animalelor. Biserica Naşterii Domnului,
este o construcţie monumentală, cosiderată ca find ca cea
mai veche din lume, datează de pe vremea împăratului
Constantin cel Mare, iar mărturiile istorice arată că în
anul 614 e.n. când a fost marea invazie persană, iar toate
celelalte biserici au fost făcute una cu pământul, aceasta
este singura care a fost cruţată pe motivul că asediatorii au
văzut pe pereţii acestei Biserici scena închinării magilor

de la Răsărit (Persia) iar unii din craii închinători aveau
vestimentaţia specifică perşilor. Această asemănare a fost
salvatoare pentru sfântul locaş. O altă situaţie oarecum
ciudată legat de această Biserică este aceea că pentru a
o pune la adăpost de pângăririle păgânilor, de a-i opri pe
turci să intre călare înăuntru, intrarea a fost rezidită în aşa
fel încât nu poţi intra decât cu capul plecat, aşa cum se
cade a intra într-un asemenea loc, plin de smerenie.
A fost renovată integral de împăratul Iustinian la
începutul sec. VI, iar în 1333 li s-a permis franciscanilor să
stea şi să se roage în biserică, momentan fiind administrată
şi de către comunitatea greacă şi armeană ortodoxă. Dar să
intrăm împreună şi să observăm interiorul.
Biserica este flancată, şi de-a dreapta şi de-a stânga
de două rânduri de coloane, 44 la număr, de o înălţime
de 5,5 m datând din perioada iustiniană. Podeaua este
acoperită cu panouri de lemn, sub ea se păstrează încă cea
originală. Pe pereţi se mai pot observa şi mozaicuri aurite
din vremea cruciaţilor. În planul
îndepărtat se află altarul principal
al comunităţii greco-ortodoxe, fiind
amplasat deasupra locului unde S-a
născut Iisus. În partea dreaptă, pe
o scară îngustă, se coboară în acel
loc. Până să ajungem aici, ghidul,
o doamnă din Arad de această
dată, căci trebuie să deţii licenţă
pentu obiectivele pe care le prezinţi
vizitatorilor, ne îndestulează sufletele cu noi cunoştinţe iar ochii
noştrii caută să surprindă şi cele
mai mici detalii.
Se aud doar explicaţiile ghizilor în diferite limbi,
grupurile sunt disciplinate, nu se împing, curg lin unele
după altele şi timpul trece pe nesimţite. Iată-ne în peştera,
staulul, naşterii. Ne închinăm icoanelor şi nu putem să nu
marcăm momentul decât colidând ,,O, ce veste minunată..“
Deşi suntem în februarie, aici şi acum, fiorii colindei ne
răscolesc toată fiinţa parcă mai mult ca niciodată şi ca
niciunde. Cunoscuta stea a Betleemului, având inscripţia
în latină ,,Hic De Vergine Maria Jesus Christus Natus
Est“ ( Astăzi S-a născut Iisus Hristos din Fecioara Maria)
arată locul naşterii Fiului lui Dumnezeu. În parte dreaptă
se află grota unde Iisus a primit închinarea magilor, cei
înveşmântaţi în haine persane!
La ieşire o poză de grup ne va aminti peste vremuri
despre aceste loc. Nu departe de aici întâlnim capela
numită Grota Laptelui. Aceasta comemorează Fuga în
Egipt surprinzând momentul când Pruncul este alăptat
(Continuare în pag. 23)
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