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Administrație - societate

Hotărâri ale Consiliului Local
al comunei Cenad

Ziua Asociației culturale
„Concordia“ din Cenad

De la precedenta apariție a revistei „Cenăzeanul“
și până la predarea la tipar a numărului de față, Consiliul
Local a aprobat următoarele hotărâri:

Sâmbătă, 16 noiembrie 2013, în cocheta sală de
ședințe a Primăriei și Consiliului Local Cenad s-a derulat
o nouă ediție a Zilei Asociației culturale „Concordia“ din
comună. Și de această dată, organizatorii s-au străduit, cu
sprijinul instituțiilor administrației locale, să asigure un
eveniment de ținută.

Hotărârea nr. din 28.10.2013 privind rectificarea
bugetului local Varianta a II-a;
Hotărârea nr. 29 din 28.10.2013 privind stabilirea
măsurilor pentru păşunat la nivelul comunei Cenad, județul
Timiş.
Hotărârea nr. 30 din 18.11.2013 privind aprobarea
realizării proiectului de investiții „Dotarea Serviciului
Public de alimentare cu apă şi canalizare şi a Serviciului
de salubrizare prin achiziţia unui buldo-excavator“;
Hotărârea nr. 31 din 25.11.2013 privind rectificarea
bugetului local Varianta a III-a.
Hotărârea nr. 32 din 16.12.2013 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale respectiv a tarifelor de
bază lunare pe mp pentru închirierea spaţiilor cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă pentru anul 2014.
Hotărârea nr. 33 din 16.12.2013 privind stabilirea
taxelor locale la extrabuget pe anul 2014.

Hotărârea nr. 34 din 16.12.2013 privind aprobarea
Agendei cultural-sportive pe anul 2014
Hotărârea nr. 35 din 16.12.2013 privind reactualizarea ,,Planului de acțiune“ pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.
Hotărârea nr. 36 din 16.12.2013 privind aprobarea
organizării funcţionării reţelei şcolare la nivelul comunei
din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad pentru anul
şcolar 2014-2015.
Hotărârea nr. 37 din 16.12.2013 privind aprobarea
angajarii dnei Lupu Maria-Magdalena în funcția de asistent
personal al persoanei cu handicap grav Cioată DenisaAlexandra.
Hotărârea nr. 38 din 16.12.2013 privind vânzarea
terenurilor proprietatea privată a comunei Cenad aferent
caselor cumpărate de proprietari în baza Legii nr. 112/1995.
Facem precizarea că documentele în cauză se pot
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad.

Miroslav Marianuț
Cenăzeanul nr. 6/2013

Prevăzută la ora 10, întâlnirea a debutat „nemțește“,
cuvântul de deschidere avându-l președintele asociației, dl
ing. George Ivașcu, cel care i-a și prezentat pe invitați. Gazdă
primitoare și nelipsită de la seria zilelor „Concordiei“, dl
Nicolae Crăciun, primarul comunei, a avut onoarea de a
le ura oaspeților bun venit și de a sublinia faptul că atât
Primăria Cenad, cât și Consiliul Local al comunei Cenad
sprijină și vor sprijini în continuare activitățile ce fac cinste
localității și-i promovează imaginea.
A urmat un scurt moment poetic, ai cărui protagoniști
au fost doi elevi ai Școlii Gimnaziale din Cenad, colegi de
clasă a VIII-a A: Diana Diaconescu (a citit poezia proprie
intitulată „Inima“) și Paul Covaci (cu poezia proprie
„Toamna“). La fel ca și anul trecut, copiii au primit câte-o
mică atenție... dulce.
A urmat obișnuita sesiune de comunicări științifice
pe diverse teme. Iată și lucrările anunțate și prezentate de
către oaspeți:
- Dl Florin Zamfir - Aspecte ale activități
economico-sociale din Variaș în perioada interbelică;
- Dl Miroslav Rosici – O piramidă în România –
piramida albă de la Medgidia;
- Dl Claudiu Mesaroș - Deliberatio supra Hymnum
trium puerorum (text filosofic);
- Dl Claudiu Călin - De la Dieceza de Cenad
la cea de Timișoara sau de la Gerard de Sagredo la
Continuare în pag. 11
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Concertul de colinde „O, ce
veste minunată!“,
Cenad - ediția a III-a
Biserica Ortodoxă
Română din Cenad, în
colaborare cu Primăria și Consiliul Local Cenad, a
organizat şi în acest an, cu prilejul sărbătorii Naşterii
Domnului, concertul de colinde intitulat ,,O, ce veste
minunată!” Ajunsă la cea de-a III-a ediţie, manifestarea
din 21 decembrie a reunit formaţii corale bisericeşti care,
după datină, s-au prezentat cu colinde ce prin conţinutul
lor au adus ascultătorilor vestea cea minunată a venirii în
lume a Fiului lui Dumnezeu, pe care întreaga creştinătate
o retrăieşte cu multă bucurie la Crăciun.

invitându-ne ca împreună, tineri şi vârstnici, să trăim o
seară de adevărată sărbătoare.
Nu în cele din urmă, menţionăm prezenţa pentru
întâia oară, la acest concert de colinde, a formaţiei
muzicale „Armonia“ din Sânnicolau Mare. Prin modul de
abordare a repertoriului de colinde, prin prisma artistică
de înaltă sensibilitate în exprimare, membrii „Armoniei“
au dat dovadă de profesionalism, de oameni care au ca
element comun trăirea prin muzică. Îi mai aşteptăm şi cu
alte ocazii.
Nădăjduim că, și de data aceasta, concertul ne-a
impresionat sufletele, pregătindu-ne astfel pentru Naşterea
Domnului.

Pr. Gheorghe Covaci

În așteptarea lui Moș Crăciun

La eveniment au participat formaţii corale din:
Sânnicolau Mare, Comloşu Mare, Nerău şi, desigur, din
Cenad. Prin intermediul programului prezentat, acestea au
făcut ca spectatorii prezenţi să se transpună în atmosfera
sărbătorii. Am avut prilejul să „călătorim cu magii“ după
lumina stelei ce-şi îndrepta razele spre peştera Betleemului,

am fost alături de cântarea îngerească „Mărire întru cei
de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni
bunăvoire“, precum şi de Maica Domnului care, după ce a
înfăşat Pruncul, Îl înconjura cu „Linu-i lin şi iarăşi lin/Bate
vântul frunza lin/ Lin şi iarăşi lin“. Într-un cuvânt, am luat
parte la bucuria Universului în care „cerul şi pământul/
în cântec răsună / îngeri şi oameni / cântă împreună“,
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Se știe că Moș Crăciun vizitează toți copiii cuminți,
harnici și buni. De aceea, a vizitat și copiii de la Școala
Gimnazială din comuna Cenad, care l-au întâmpinat cu
colinde, poezii și urări care mai de care mai frumoase.
Cei mai harnici au fost elevii ciclului primar, care,
în fața părinților, au organizat minispectacole, îndrumați
de învățătorii lor. Costumați în crăiesele zăpezii, fulgi
de nea, oameni de zăpada sau în spiridușii Moșului, ei
au colindat, au recitat, au dansat și de aceea au și primit
cadouri frumoase.

Multe datini și obiceiuri străbune au fost evocate,
dar și multe colinde au răsunat din clasele celor mici.
Nu au rămas mai prejos nici preșcolarii. Ei au
organizat o serbare de Crăciun la care a fost prezent și Moșul
cu desaga plină. Toți s-au străduit ca spiritul Crăciunului să
pătrundă în școală, în grădiniță și în fiecare casă din Cenad.
De aceea, cei din ciclul gimnazial, pregătiți de profesorii
Cristina Pacev, Sebastian Cucov și profesorul de muzică,
Marius Ienea, au plecat să colinde prin sat.
A doua zi a venit vacanța, fără zăpadă și ger, dar cu
multă veselie și cu drag așteptată.

Prof. Slavka Bojin
Cenăzeanul nr. 6/2013

Actualitate

Tur dezamăgitor

Expoziție de excepție

S-a tras cortina peste turul campionatului județean
de fotbal, unde echipa cenăzeană s-a clasat pe o poziție
mult sub valoarea lotului și a cerințelor suporterilor
cenăzeni.

În perioada 28 noiembrie - 1 decembrie a.c., Sânnicolau Mare a găzduit cea de-a XVIII-a expoziție națională
și Cupa Banatului ediția a V-a a păsărilor și animalelor
de blană. A fost o manifestare foarte mare, poate cea mai
mare de acest gen din Banat din ultiimii 30 de ani.
În sala de sport au fost expuși porumbeii, iar hala
agro-alimentară a fost ocupată de iepuri și găini. Au
participat 23 de cluburi din țară și trei din Serbia și Ungaria.
De la Constanța la Iași, de la Satu Mare la Brașov, Craiova
sau Botoșani, au venit crescători să onoreze expoziția. Au
fost expuși 1752 de porumbei de către 173 de expozanți.
Cele 402 găini au fost aduse de 45 de expozanți, iar cei
257 de iepuri – de 90 de expozanți. De menționat că au
fost mulți expozanți care, pe lângă porumbei, au expus și
iepuri sau găini.
A fost o adevărată sărbătoare pentru zecile de
expozanți, cu bucurii mai mari sau mai mici, evident în
funcție de „palmares“, adică titlurile cucerite la cele două
secții ale expoziției.

Din istoria sportului cenăzean: handbaliste
sub un coș de... baschet

Începutul de campionat a fost destul de ezitant, dar
nimic nu prevestea un parcurs atât de dezamăgitor.
Cu toate că lotul cenăzenilor s-a întărit cu ceva
jucători de la desființata echipă a Nerăului, rezultatele n-au
fost cele scontate. Locul 8 este, de fapt, locul 9 dacă echipa
din Periam nu era penalizată cu 6 puncte. Cu doar 18
puncte și cu un retur de foc sunt slabe speranțe ca echipa
Cenadului să urce mai mult de 1-2 locuri în clasament.
Dacă nu era exclusă echipa din Iecea, unde cenăzenii
au câștigat în deplasare, erau la un „0“ la clasamentul
adevărului. S-au pierdut acasă două meciuri cu echipe din
prima parte a clasamentului, iar înfrângerea cu Ripensia
cu 8-2 a fost normală, întrucât echipa timișoreană este de
pe altă „planetă“ atât ca joc, cât și prin jucătorii cu care
„defilează“.
Stânjenitoare a fost înfrângerea cu echipa din
Comloșu Mare, în urma unei prestații jenante. Ceva din
amărăciunea campionatului s-a mai „îndulcit“ la ultimul
meci, acea victorie cu 9-5 din Sânpetru Mare, dar cu o
floare nu se face primăvară. Din nou, golgheterul echipei
din Cenad este atacantul Wilhelm, care în ultima apariție
a marcat 5 goluri.
Din nou, „Haiducii de Mureș“ au luat goluri cu
căruța de la cei bogați și când prindeau câte-un amărât
îi umpleau tolba cu „daruri“ luate de la cei bogați. Lipsa
rezultatelor nu poate fi pusă pe seama valorii jucătorilor
deoarece, față de anii precedenți, lotul este mai valoros.
Rezultatele mai slabe sunt ori din lipsa pregătirilor, ori din
indolența jucătorilor în unele meciuri disputate în special
în deplasare. Nu e normal ca la o deplasare să ai doar 9-10
jucători din lot și să introduci copii să suplinească titularii.
Însă cronicarul, ca de altfel întreaga suflare fotbalistică din
Cenad, speră într-un retur în forță al favoriților, iar finalul
să-i găsească sus în clasament.

Gh. Anuichi
Cenăzeanul nr. 6/2013

Vizitatorii au putut vedea zeci de rase de porumbei,
găini și iepuri, unele dintre acestea expuse pentru prima
dată. Au fost prezentate 76 de rase de porumbei, 25 de rase
de găini și 20 de rase de iepuri. Competiția a fost strânsă.
Arbitri au avut sarcini grele în a acorda titlurile de
campion deoarece au existat foarte multe exemplare de
mare valoare, iar departajarea a fost dificilă. Așa a fost
cazul celor 120 de porumbei voltați (foto: http://cimpy.
sunphoto.ro) și al celor 96 de găini din rasa Brahma. Spre
cinstea lor, arbitrii s-au descurcat bine, nefiind decât trei
contestații și acelea rapid rezolvate.
Cenăzenii au participat din nou în număr foarte
mare, însă ca vizitatori și nu în calitate de expozanți.
Sper însă ca în viitorul apropiat să fie măcar patru-cinci
expozanți, deoarece crescători există și, de asemenea,
există și material biologic de bună calitate. Sper să nu
mă pensionez până când Cenadul nu va avea mai mulți
expozanți decât în momentul de față.

Gheorghe Anuichi
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Festivalul-concurs „Lada cu zestre“, ediția a VII-a, Timișoara, 2013
Sub egida Consiliului Judeţean Timiş şi a Centrului de Cultură şi Artă Timiş, la 8 septembrie 2013 a avut loc la
Timişoara cea de-a VIII-a ediție a fazei județene a festivalului-concurs „Lada cu zestre“. Această manifestare, devenită
deja tradiţie în judeţul Timiş, reuneşte peste 5.000 de artişti din toate genurile, precum: artă plastică, coregrafie, formaţii
muzicale, proză, poezie, soliști vocali, solişti instrumentiști, dansatori, artă culinară, recitatori în grai, creatori de artă
populară şi altele. Un mare merit al acestui festival-concurs este redescoperirea folclorului şi a tradiţiilor populare şi nu
numai, ci şi de descoperirea de noi talente, care să ducă mai departe aceste tradiţii.

În urma fazei intercomunale, ce s-a desfăşurat în comuna Dudeştii Noi, Cenadul s-a calificat la faza judeţeană cu
următoarele: Corul Bisericii Ortodoxe Române condus de Ioan Dogojie; artă culinară - Georgeta Cucu – „Crumpi pă
plec ca la Cenad“ și „Cozonac bucovinean“; Gheorghe Cornut – „Miel la tavă“.
În urma jurizării, cenăzenii au obţinut următoarele rezultate: Corul Bisericii Ortodoxe Române din Cenad - premiul
III, Georgeta Cucu - premiul special al juriului, Gheorghe Cornut - premiul special al juriului. Felicitări participanţilor!
Mulţumim Consiliului Local pentru sprijinul acordat!

Referent Dorin Dronca

Cenadul, în mass-media „Hoinărind în Vest - Cenad“
O prezentare a bisericii romano-catolice, pe
durata a 30 de minute, a fost realizată recent de către
Studio FIT din comuna Dumbrăvița (cea mai bogată din
România), care lucrează materiale pentru diverse posturi
de televiziune. Detalii despre acest lăcaș de cult au fost
oferite de dl Claudiu Călin, arhivist la Dieceza RomanoCatolică din Timișoara, un mare prieten al Cenadului.
Pentru cei care doresc să afle diverse detalii
constructive și nu numai, îi invităm să vizioneze
documentarul pe Internet, la adresa: http://www.behelatv.
ro/emisiune/375.
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Amalgam

Inima

Toamna

Inima-i foarte fragilă
Și ușor o poți răni,
De aceea fie-ți milă,
Nu o chinui

Ca o doamnă dichisită
A venit pe nesimțite
Și s-a instalat prea bine
Tocmai la noi în grădină.

Nu rezistă la tristețe,
Nici la mari emoții
Cu ea se poartă cu blândețe,
Așa să știți cu toții

Frunzele le-a scuturat,
Poamele le-a colorat
Tot în roșu-arămiu
Și în galben-auriu.

Și a mea e tot așa,
Gingașă și fină,
Când e veselă, tresare,
Iar la greu suspină.

Acum toți lucrăm de zor
Câteodată fără spor
Roadele să le adunăm,
Cămara s-o umplem.

Diana Diaconescu, cl. a VIII-a A
Deschiderea, în 2002, a punctului de trecere a
frontierei, a însemnat implicit pentru Cenad scoaterea
din conul de umbră în care nemeritat s-a aflat decenii
întregi. Tranzitul intens prin
localitate, în sau dinspre vamă,
a autoturismelor și a turiștilor
impune însă nu doar
o imagine adecvată a
ulițelor satului, ci și o
promovare pe măsură a
celor câteva obiective cu
potențial turistic.
Chiar dacă acum
populația este majoritar
ortodoxă,
nu
trebuie neglijat faptul că
Sfântul Gerard se poate
transforma în brand local.
Fără a mai insista asupra
personalității sale și a
locului pe care-l ocupă în
istoria locală, regională și
chiar mai mult decât atât, de Sfântul Gerard se leagă
nu mai puțin de trei obiective: sarcofagul, biserica
romano-catolică și statuia din fața acesteia. La care se
adaugă Mănăstirea Morisena, muzeul local și Parcul
Natural Lunca Mureșului. Dar, pentru a fi cunoscute,
toate acestea trebuie promovate.
În luna aprilie 2014, va deveni accesibil pentru
întreaga lume un portal turistic în trei limbi: română, sârbă
și engleză: www.banatour.eu, dezvoltat de Asociația
„Centrul Regional de Inovare și Transfer Tehnologic
TEHIMPULS“ din Timișoara (www.tehimpuls.ro).

Paul Covaci, cl. a VIII-a A
Aceasta, în calitate de partener lider, în parteneriat cu
Agenţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat
din Zrenjanin (Serbia) i m p l e m e n t e a z ă p r o i e c t u l
„BanaTour – „Regenerarea
turismului transfrontalier
prin servicii inovative pentru
beneficiul
comunităţilor locale”, în
cadrul Programului de
Cooperare
Transfrontalieră IPA România
– Serbia. Proiectul se
adresează antreprenorilor
din industria turistică,
instituţiilor publice active în sectorul turistic,
O.N.G.-urilor care operează în turism, turiştilor
naţionali şi internaţionali.
Portalul va cuprinde
inclusiv texte și fotografii
ale
obiectivelor
din
Cenad cu potențial turistic amintite.
În context, ar fi utilă editarea, cu sprijinul
financiar al Primăriei și Consiliului Local Cenad, a
unor pliante de prezentare. Până în prezent, textele
au fost traduse în sârbă și engleză. De asemenea, ar
trebui plantate pe marginea șoselei tăblițe/panouri
indicatoare care să semnaleze toate aceste obiective.
După cum se cunoaște, nimeni nu poate promova
Cenadul mai bine decât înșiși cenăzenii.

Promovarea Cenadului

Cenăzeanul nr. 6/2013
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Божић, Божић - благи дан
Божићне припреме почињу шест недеља раније,
Божићним постом. У том периоду ваља се причестити,
ваља чинити добра дела, ваља праштати. Ретко ко
још то поштује, али се некада водило више рачуна о
здравом понашању.

Свети Сава - 1970. Фотографија из колекције Гордане
Харкај (бивша Влашћић)

Пошто је Божић један од најлепших светаца, сви
га са нестрпљењем очекују, поготово деца. Радују се
коринђама, поклонима а и јелки. Не знам ко је увео
у Српски обичај јелку, али од дуго година она је део
прославе. Ако се некада јелка китила орасима увијеним
у сребрнастим фолијама, јабукама и Божићним
шећерним бомбонама завијеним у разнобојним
фолијама, данас јелке изгледају сасвим другачије. На
њима висе разнобојне лоптице, машнице и шљокице
а под њима стоје поклони разних величина. Ипак,
нико не уме да се радује Божићу онако како смо ми
то некада знали, и ако испод јелке нисмо наилазили
скупоцене поклоне. Ми смо знали да се радујемо
пару рукавица које нам је бака са љубављу исплела,
па кесици слаткиша, да не говорим о наранџама,
које смо, вала, само за Божић и примали. Не љути
се човече, карте за игру, понека луткица, су неколико
од играчака које смо наилазили испод јелке и за које
смо захваљивали Божић Бати. Да не кажем колико смо
били послушни да би и код нас свратио са поклонима.
И увек је долазио док смо били да коринђамо. Возио се
на санкама и улазио у собе кроз димњак. Данас се вози
и у скупим колима, а ко зна куда улази, када све мање
има кућа са димњацима, а кроз централно грејање не
може да уђе.
Бадњи дан је био посебан за нас децу. Деке су
спремале бадњак на чијој се жеравици пекла чесница,
колач и здравље. Маме су спремале торту, печење и
сарму за Божић, али је ипак цела кућа мирисала на
ванилу, постан пасуљ или на разанце са маком. Свуда
су одјекивали гласови деца са нашим добро познатим
коринђама: Божић, Божић Бата; Витлајему; Слава во
вишњи Богу; Рождество. Знају данашња деца те лепе
Божићне песме?
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Увече, када би се враћали са коринђа, уносили би
Божић у кућу. Деца су уносила сламу, дозивајући све
домаће животиње, док их је на прагу куће дочекивала
бака или мама и посипала житом и кукурузом, да би
била родна година. Затим нас је чекала вечера. Пре
вечере деда или тата би прочитао Оче наш, прекрстио
би собу орасима, бацајући у сваки угао собе по једно
оре говорећи: У име Оца и Сина и Светога Духа, Амин,
а затим поделио здравље док смо ми коринђали.
Сутрадан изјутра, када смо се наситили поклона,
спремили смо се сви да пођемо у цркву. Ми деца смо
читали апостол, антифон, вјерују и Оче наш и због
тога смо били јако поносни. Црква је била препуна, а
на корош је појало певачко друштво. Права свечана
атмосфера. Данас, нажалост, у многим црквама, нема
ко да одговара на јектеније.
Најсвечанији је био и остао Божићни ручак, када
је цела обитељ била на окупу, а на столу је горела свећа.
Ручак је увек почињао молитвом. После ручка, глава
породице би делила чесницу: први комад припадао би
дому, па положајнику, па најстаријем члану породице
и тако редом. Деца би у свом парчету чеснице тражила
новчић и била пресрећна, јер су га увек наилазила, баш
сва деца.
Данас све ређе се прославља Божић на
хришћански начин. Све ређе се поздрављају људи
са: Христос се роди, Ваистину се роди. Некада се
тако поздрављало свих три дана свеца. Трећега дана,
изјутра, би се по први пут чистила кућа и износила би
се слама.
И данас се ти лепи обичаји још поштују у по
неким кућама. Благо онима који су те дивне обичаје
пренели на млађа поколења и благо онима који се
њих држе. Па дај Боже да се још дуго поштују наши
лепи стари обичаји и традиције, дај Боже да се заори
песма у певницама, дај Боже да поново црква постане
премала и претесна, да се напуни нарочито децом, јер
о њима зависи будућност наше цркве и вере.

Проф. Славка Божин

...Хлеб наш насушни
дај нам данас... III
Ретко се сада налазе и виђају такве пећи, фуруне.
Ако се некад брашно месило само са водом,
хлеб се јео у облику погаче.
Фантастично откриће у историји припреме
хлеба била је употреба квасца (маја).
(Квасац садржи ситне живе гљивице, које
потопљене у млакој течности расту и испуштају CO2.
Захваљујући том гасу, еластични зидови глутена
када се тесто меси, шире се, те због тога тесто расте).
(Наставак у следећем броју)

Јаворка Марков Јоргован
Cenăzeanul nr. 6/2013

Istorie

Dieceza de Cenad. Un mileniu
de istorie ecleziastică (10301919/1930) - IV*
(Urmare din numărul trecut)
Astfel se poate exemplifica aprobarea paşei Ibrahim
pentru reparaţiile la o mănăstire franciscană al cărui nume
nu-l cunoaştem. Paşa eliberează aprobarea pentru reparaţii
ţinând să menţioneze că renovările să se facă „conform
cu dimensiunea anterioară şi să nu se construiască sub
nici o formă, mai înaltă decât a fost”. Aceste aprobări se
eliberau doar edificiilor care existau încă dinainte de 1552
şi conţineau mereu formule stereotipe şi defăimătoare la
adresa creştinilor, a cultului şi obiceiurilor acestora. Astfel,
cadiul Ismael din Lipova, primind o cerere de renovare a
bisericii de la credincioşii catolici din Radna, o trimite
superiorilor săi menţionând că: „creştinii din Radna,
lângă Lipova, conform cu obiceiurile lor rele, obişnuiesc
să aibă preoţi la ei”. El revine, după ce a vizitat biserica
şi mănăstirea, eliberând aprobarea necesară reparaţiilor
cu menţiunea că: „lângă biserică, locul de adunare al
diabolicului Satan şi al cuibului blestematului diavol,
aflătoarea mănăstire de călugări” are într-adevăr nevoie de
reparaţii.
La păstrarea credinţei şi identităţii religioase a
catolicilor din Banat au mai avut un rol important Sfântul
Scaun şi Casa de Habsburg care s-au străduit permanent să
trimită misionari în această provincie. Episcopii diecezei
neaflându-se în teritoriul jurisdicţiei lor, franciscanii
au preluat majoritatea iniţiativelor pentru păstrarea şi
propagarea credinţei catolice în acest teritoriu. În ciuda
acestei înstrăinări datorate situaţiei politice şi distanţelor,
putem spune, au existat unele demersuri făcute de episcopii
de Cenad la Roma pentru a trimite misionari în Banat,
motivând că aceştia decât să fie trimişi în ţări îndepărtate,
ar fi mai adecvat să fie trimişi în Banat pentru a salva
catolicii de acolo de pericolul islamului. Sfântul Scaun
a încercat chiar să trimită episcopi misionari în regiune,
lovindu-se însă de opoziţia Austriei, care a revendicat
mereu dreptul de patronat asupra Diecezei de Cenad, drept
moştenit de la regalitatea maghiară. Casa de Habsburg
a propus, încă din 1526, în mod constant, clerici care să
ocupe scaunul de episcop de Cenad, majoritatea primind
confirmarea numirii de la Roma, astfel că seria episcopilor
de Cenad (series episcoporum) a rămas neîntreruptă până
în ziua de azi.
Una dintre măsurile cele mai importante luate
de episcopii de Cenad pentru păstrarea credinţei a fost
aprobarea activităţii licenţiaţilor (licentiati). Aceştia erau
credincioşi cunoscători de carte, care citeau şi explicau
părţi din Evanghelie, botezau copiii şi chiar adulţii,
conferind chiar şi sacramentele deşi nu erau consacraţi
preoţi. Deseori ei se expuneau unor mari pericole, fapt
ce le-a adus respectul şi sprijinul credincioşilor. La acea
dată trăiau deja mai multe naţionalităţi în Banat, ceea ce îi
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obliga pe licenţiaţi să cunoască mai multe limbi, ei fiind şi
cei ce au introdus cântecele în limba maternă în liturghiile
catolice din Banat, pe lângă cântul gregorian în limba
latină.
După pacea de la Karlowitz din anul 1699, trupele
austriece ajung pe Mureş, eliberând astfel un număr de şase
localităţi, vechi parohii ale diocezei de Cenad: Szeged,
Makó, Földeák, Radna, Arad şi Arad-Cetate, episcopul de
atunci Ştefan Dolny, trimiţând imediat un plenipotenţiar
pentru a reorganiza aceste parohii.
Făcând un rezumat al acestei tragice perioade a
diecezei, trebuie să amintim şi episcopii care au ocupat
scaunul diocezan de Cenad, dar din cauza ocupaţiei
otomane nu au activat pe teritoriul acestei regiuni.
Succesiunea pe care o redăm este cea conformă cu Series
episcoporum Csanádiensium, prezent în Schematismele
Episcopiei de Cenad:
46. Georgius I Bódy (1556-1558);
47. Petrus II Paulinus de Kaproncza ( 1559-1561);
48. Joannes XI Kolosvári (1561-1562);
49 Andreas Dudics, nobilis de Horekovizza (1562-1563);
50. Gregorius V Bornemisza (1563-1572);
51. Balthasar Melegh de Gerse (1572-1582);
52. Stephanus III Mathisy (1582-1587);
53. Paulus II Szegedi (1587-1597);
54. Faustus Veráncsics (1598-1608);
55. Mathias Herovics (1608-1623);
56. Emericus Lósy (1623-1625);
57. Georgius II Dubovszky (1625-1637);
58. Joannes X Püsky (1637-1643);
59. Georgius III Szelepcsényi de Pohroncz (1643);
60. Georgius IV Széchenyi (1643-1644);
61. Sigismundus I Zongor (1644-1648);
62. Mathias II Tarnóczi de Lelócz (1648-1650);
63. Stephanus IV Rohonczy (1651-1652;
64. Thomas III Comes Pálffy ab Erdöd (1653-1657);
65. Frater Hiacynthus Macripodari (1658-1672);
66. Ferdinandus Comes Pálffy ab Erdöd (1672-1678);
67. Joannes XI Comes Kéry de Ipolykér (1678-1681);
68. Nicolaus III Balogh de Galantha (1681-1685);
69. Georgius V Fényessy (1685-1686);
70. Michael Dvonikovics (1686-1689);
71. Stephanus V Telekessy (1689-1699);
72. Franciscus III Jani (1699)?;
73. Stephanus VI Dolny (1699-1707);
74. Sigismundus II Ordó (1708);
75. Franciscus IV Labsánszky (1710).
Perioada de 164 de ani de ocupaţie otomană se va
sfârşi o dată cu eliberarea Banatului şi a Timişoarei de către
principele Eugeniu de Savoya în anii 1716-1718, moment
ce va echivala pentru Dieceza de Cenad cu o renaştere din
propria-i cenuşă.
(Continuare în numărul viitor)

Drd. Claudiu Călin
* Material prezentat pe 5 octombrie 2009, la Cenad
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Călătorii

Pelerinaj la Locurile Sfinte (IX)
Ziua a IX-a - 15 februarie 2012
După obişnuitul început
al zilei, aflăm despre locurile
ce azi le vom vizita; cuprind o
mare parte din ultima perioadă
a vieţii Mântuitorului petrecută
pe pământ dar în acelaşi timp
suntem nerăbdători să aflăm şi
parte din istoria neamului Său.
Azi vom vizita împrejurimile
Ierusalimului.
Este aşezat în munţii Iuda,
între munţii Beth-El la nord şi
Hebron la sud. Poziţia geografică
a Ierusalimului este asemănătoare cu structura munţilor
Iudeii: o suprafaţă solidă, calcaroasă, înaltă de 800 m peste
nivelul Mediteranei, înconjurată de văi adânci. La Est
avem văile Cedron şi Iosafat, la Sud şi Vest valea Hinon,
iar în Nord-Vest stă în legătură cu munţii Iuda. Este aşezat
pe şapte coline asemenea altor oraşe: ca Iaşi, Roma sau
Aman.
Pentru pelerinii creştini fiecare loc din Ierusalim
are o însemnătate deosebită. Fiecare pelerin simte că este
în mijlocul unor întâlniri fundamentale: între concret şi
simbolic, istorie şi eternitate, geografie şi sfinţenie. Aici
în Ierusalim Mântuitorul Hristos a fost răstignit şi a înviat,
aici Maica Domnului a rămas împreună cu Sfinţii Apostoli
în aşteptarea Pogorârii Sfântului Duh la Cincizecime şi tot
aici primul mucenic Ştefan şi-a dat viaţa pentru mărturisirea
credinţei în Hristos. Istoria Ţării Sfinte se confundă şi se
contopeşte cu cea a Ierusalimului, dând prilej pelerinilor la
o întâlnire personală cu istoria locurilor străbătute de paşii
Mântuitorului Iisus Hristos.
Ei bine, toate aceste locuri ne vorbesc despre
evenimentele mai sus enumerate.
Muntele Măslinilor, unde ne îndreptăm paşii în
răcoarea dimineţii, are patru vârfuri, cel mai înalt are 830
m. Fiind bogat în plantaţii de măslini, acesta a fost defrişat
în timpul împăratului Titus. De la locul unde Tradiţia spune
că a fost botezat Iisus, pe malul Iordanului, într-o zi clară,
se vede vârful cel mai înalt al Muntelui Măslinilor.
Evreii care locuiau în Ierusalim obişnuiau să anunţe
luna nouă compatrioţilor lor din Babilon printr-un lanţ de
focuri care începea să se aprindă de pe Muntele Măslinilor.
Dar datorită faptului că samarinenii aprindeau focuri false,
aceştia au renunţat la acest obicei şi au trimis mesageri.
Conform unei legende, porumbelul care a adus lui
Noe ramura de măslin a luat-o dintr-un pom de pe acest
munte.
Alt lucru interesant după o credinţă locală, evreii
care au murit în alt loc decât în Israel vor învia ieşind unde
se va despica Muntele Măslinilor.
Aici pe Muntele Măslinilor a avut loc înălţarea
Domnului la cer, după ce le-a spus Sfinţilor Apostoli că vor
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fi îmbrăcaţi cu putere de Sus şi vor fi mărturisitori pentru
cei din Ierusalim, Iudeea, Samaria şi până la marginile
pământului.
Pe locul actualei mănăstiri, Mănăstirea „Eleon“,
Sfânta împărăteasă Elena a înălţat prima biserică între anii
326 şi 333, cu hramul Înălţarea Domnului.
În anul 614 biserica a fost distrusă de perşi. Un stareţ
grec, pe nume Modest, a refăcut biserica, transformând-o
în mănăstire.
Prin secolul al XII-lea, şeici musulmani au distrus
din nou mănăstirea, acestea rămânând multe secole în
ruină. În anul 1875, Biserica Rusă înalţă această mănăstire
pe ruinele celei din secolul al IV-lea. S-au găsit mozaicuri
şi coloane din prima biserică. Pe podea se mai găsesc încă
urme de sânge, impregnate în marmură în timpul măcelului
din 614, când 400 de monahi au fost ucişi de către perşi.
Clopotniţa a fost construită în aşa fel încât să
reprezinte cel mai înalt punct de pe Muntele Măslinilor,
putând fi observată, într-o zi senină, chiar de la râul Iordan.
În spatele bisericii mari se află Paraclisul „Aflarea
Capului Sfântul Ioan Botezătorul“, ridicat pe locul unde
s-a găsit capul Sf. Ioan Botezătorul. Tradiţia ne spune
că Ioana, soţia ispravnicului Huza de la curtea lui Irod,
femeie credincioasă, a luat capul Sfântului şi 1-a ascuns
în Muntele Măslinilor. Mai târziu, descoperindu-se prin
minune capul Sfântului, creştinii au ridicat pe acest loc o
biserică.
Tot aici, pe platoul Muntelui Măslinilor, tradiţia
consemnează faptul că David s-a ascuns de frica mâniei
lui Saul.
Arabii au construit pe Muntele Moria o mare
moschee (numită de musulmani moscheea Masjid Qubbat
As-Sakhrah sau Domul Stâncii) pe locul vestitului Templu
iudaic al Ierusalimului (distrus de împăratul Titus în anul
70 d.H.).
Este bine de ştiut că primul Templu a fost construit
de Solomon (965-926 î.Hr.) între anii 958 şi 951 î.Hr. pe
Muntele Moria. În anul 586 î.Hr. armatele babiloniene
sub conducerea regelui Nabucodonosor (605-562 î.Hr.)
cuceresc Ierusalimul, dărâmă Templul şi duc poporul
evreu în robie. În anul 538 î.Hr. regele perşilor Cyrus îşi
face intrarea în Babilonul învins, în următorul an, 537
î.Hr., printr-un edict, Cyrus permite evreilor să se întoarcă
la Ierusalim şi să reconstruiască Templul, în acest an se
pune temelia celui de-al doilea Templu (care este construit
între 520 şi 515 î.Hr.). Irod cel Mare (37-4 î.Hr.), începând
cu anul 20 î.Hr., reamenajează şi împodobeşte considerabil
Templul de pe muntele Moria. Acest al doilea Templu în
renovare fiind, 1-a frecventat Iisus: „Şi ieşind din templu,
unul dintre ucenicii Săi I-a zis: Invăţătorule, priveşte ce
fel de pietre şi ce clădiri! Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari
clădiri? Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească”
(Marcu 13,1-2). În august anul 70, legionarii romani sub
conducerea lui Titus, ard şi distrug Templul. O lună mai
târziu, în septembrie 70, Ierusalimul este cucerit.
(Continuare în pag. 11)

Pr. Gheorghe Covaci
Cenăzeanul nr. 6/2013

Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Ultimele zile ale anului
2013 și începutul lui 2014 s-au
prezentat bine din punct de
vedere al temperaturilor. Astfel,
în zilele sărbătorilor de iarnă
s-au înregistrat temperaturi
peste media multianuală,
ajungându-se în zona noastră
în unele zile la 12-14º C.
Precipitațiile au cam lipsit în
această perioadă, dar sperăm că
ele vor fi compensate în lunile
care urmează.
Lucrările agricole ce se desfășoară în acest răstimp
sunt mai puține comparativ cu alte luni ale anului și se
referă mai degrabă la pregătirea utilajelor, mașinilor și
tractoarelor pentru campania de primăvară. De asemenea,
se face aprovizionarea cu semințe și îngrășăminte chimice
necesare atât pentru fertilizarea fazială a culturilor de
primăvară, cât și pentru fertilizarea culturilor însămânțate
în primăvară.
În acest context, avem o veste bună pentru
agricultori și anume faptul că principalul furnizor local și
anume firma „Glissando“ din Sânnicolau Mare a redus cu
puțin prețul la îngrășăminte chimice. Astfel, la această oră
se practică următoarele prețuri:
• Azotat de amoniu – 85 lei/sac
• Uree – 102 lei/sac
• Complexe 15:15:15 – 115 lei/sac
• Complexe 20:20:20 – 112 lei/sac.
Tot în aceste luni de iarnă, ianuarie-februarie,
se verifică periodic starea de vegetație a culturilor de
cereale păioase însămânțate în toamnă și, de asemenea,
starea silozurilorși a cerealelor depozitate în magazii,
intervenindu-se dacă este nevoie prin măsuri de aerisire
sau de tratamente. Dăunătorii de depozit pot fi combătuți
cu una din substanțele: Sumithion, K-Obiol sau Reldan,
fiecare fiolă conținând 10 ml, care se dizolvă în 2 l de
apă și se pot trata 20 mp sau o tonă de cereale. Prețurile
diferă în funcție de substanță, fiind după cum urmează:
Sumithion – 6 lei/fiolă; K-Obiol – 4,5 lei/fiolă; Reldan – 4
lei/fiolă.
La pomii fructiferi se fac tratamente caracteristice
perioadei de repaos vegetativ și anume cu zeamă
bordeleză 3% și cu Oleoconfidor – 1,5%. Se continuă
cu săpatul gropilor în vederea plantărilor de primăvară,
dacă acestea nu au fost încheiate în toamnă. Ca o părere
personală, plantările de toamnă asigură o prindere mult
mai bună, de peste 95%.
Dacă timpul permite, se pot începe tăierile de rodire
la pomii fructiferi și se începe cu mărul, apoi prunul și
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celelalte specii, încheindu-se cu caisul și piersicul, care
sunt mai sensibile la îngheț. Pentru protejarea pomilor
de îngheț, una dintre metode ar fi plantarea de soiuri
cu înflorire mai târzie, cu deosebire la cais și piersic,
fiind cunoscut faptul că sensibilitatea maximă este în
perioada înfloririi, când se pot înregistra pagube chiar și
la -1 sau -2º C. Tratamentul cu zeamă bordeleză 3%, pe
lângă efectul antimicotic pe care îl are, are și un efect de
încetinire a evoluției vegetației.
Altă metodă de combatere a efectelor înghețului,
dar care mie mi s-a părut de o eficiență minimă, ar fi
fumigația. Aceasta constă în amplasarea prealabilă a unor
grămezi de paie uscate și rumeguș, iar deasupra se pun
resturi vegetale sau paie umede care să facă fum. Ele se
amplasează pe direcția vântului în așa fel ca fumul să
meargă pe rândurile de pomi.
Important este că în timpul executării tăierilor de
rodire să fie îndepărtate fructele mumificate din anul
anterior, ele constituind focare de infecție.
Pentru producerea răsadurlor se pregătesc răsadnițele, amestecurile pentru patul germinativ, spațiile de
repicare și, în a doua parte a intervalului, se poate începe
semănatul în răsadnițe.
În continuare, vă prezentăm una dintre plantele
mai puțin răspândite și anume:
Busuiocul
Este originar din Extremul Orient și se cultivă
mai ales în grădinile din gospodării. Este folosit atât în
calitate de condiment, cât și de ornamental.
Frunzele sale se întrebuințează la diferite preparate
alimentare ca sosuri, mezeluri, murături. Uleiul extras
are efecte terapeutice antimicrobiene și antifungice. Este
o plantă anuală
și se înmulțește
prin semințe care
au germinație 4-5
ani. Semănarea se
face în grădină în
rânduri la 20 cm
și între plante pe
rând 15-16 cm.
Adâncimea
de
semănat este de
1-1,5 cm. Se poate
f e r t i l i z a p e n t r u obținerea unei producții mai mari
de frunze și lăstari. Se recoltează eșalonat, după cum
se formează lăstarii, începând din luna iunie și până în
octombrie-noiembrie.
Pentru obținerea de semințe se răresc plantele
la 25-30 cm și se lasă lăstarii să se maturizeze până la
sfârșitul lunii august, când se pot recolta și după uscare se
bat și se scot semințele.
În încheiere, vă doresc un an bun!

Ing. George Ivașcu
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Amalgam
(Urmare din pag. 2)

Ziua Asociației...
Augustin Pacha. Un mileniu de istorie ecleziastică.(10301919/1930);
- Dl Dorel Micle - Cenadul în contextul geografiei
istorice. O analiză a evoluției condițiilor de habitat;
- Dl Dușan Baiski – Girardo, în apele sale.
Mai multe dintre lucrări au fost susținute verbal, pe
fondul proiecției de imagini.
În program mai fusese anunțată o proiecție de
imagini din Cenad, însă a lipsit tocmai fotograful.
A urmat un al doilea moment poetic, susținut cu
lucrări proprii de poeta în grai cenăzean dna Florica Vaida,
ale cărei versuri i-au încântat pe cei prezenți.
Întâlnirea a continuat cu lansarea cărții „Filosofia
Sfântului Gerard de Cenad în context cultural și biografic”,
apărută recent la Editura „Jate Press“ a Universității din
Szeged și conținând 15 lucrări ce au fost citite la sesiunea
de comunicări din luna mai a.c., de la Timișoara, în cadrul
Zilelor Academice. Volumul a fost prezentat de către dl
Claudiu Mesaroș, lector la Departamentul de Filosofie și
Științele Comunicării din Cadrul Universității de Vest din
Timișoara, cel care a și coordonat realizarea cărții suspomenite. Demn de semnalat este faptul că, la anul e foarte
probabil să fie publicată integral versiunea românească a
tratatului teologico-filosofic „ Deliberatio supra Hymnum
trium puerorum ad Isingrimum Liberalem“ a lui Gerard
de Cenad.
A urmat o a doua lansare de carte, de data
aceasta a unui cenăzean. dl Geo Galetaru, volumul de
poezii „Memoria fulgerului“, apărut în 2013 la Editura
„Eurostampa“ din Timișoara, cu sprijinul financiar
al Primăriei și Consiliului Local Cenad. Cartea a fost
prezentată într-o manieră elegantă de scriitorul timișorean
dl Alexandru Moraru.
Concluziile întâlnirii s-au tras, cum e și firesc în
asemenea cazuri, la restaurantul „Anka“ din localitate.

Hristos, în ziua Floriilor, călare pe mânzul asinei.
În semn de respect, această poartă este acum zidită,
din cauza unei tradiţii conform căreia, la a două venire a
Sa, Iisus va intra tot pe această poartă. Evreii au zidit-o de
teamă să nu se întâmple acest eveniment.
La picioarele acestei porţi se desfăşoară abrupt şi
puţin darnică în apă, Valea Iosafat (Valea Plângerii). Mulţi
Părinţi şi-au pus întrebări despre locul în care Hristos
va judeca toate neamurile. Citind pe Proorocul Ioil, ei
au socotit că Judecata va avea loc în valea Iosafat, unde
împăratul Iosafat, fără nici un fel de luptă sau arme, a avut
biruinţă asupra moabiţilor şi amoniţilor, nelăsând nici un
vrăjmaş viu (2 Paralipomena 20). Şi proorocul Ioil a spus:
„Să se trezească toate neamurile şi să vină în valea lui
Iosafat, căci acolo voi aşeza scaun de judecată pentru
toate popoarele din feT (Ioil A, 12).
Din pricina acestui verset, evreii au amenajat un
cimitir pe versantul acestei văi, fiind convinşi că aici va
avea loc judecata finală. Nu mai există nici un loc liber în
acest cimitir, evreii fiind convinşi că cei ce se află îngropaţi
acolo se vor mântui primii.
(Continuare în numărul viitor)

Din albumul de familie

(Foto în pag. 12)
(Urmare din pag. 9)

Pelerinaj...
În prezent, pe Muntele Moria (de fapt un deal
cu înălţimea de 740 m) sau Muntele Templului, se află
Domul Stâncii şi moscheea Al-Aqsa, considerat al treilea
loc sfânt al Islamului, după meteoritul cel negru numit
Kaaba, aşezat în centrul Templului pătrat din Mecca, şi
Marea Moschee de la Medina.
Pentru creştini, Muntele Moria reprezintă locul
unde Dumnezeu a încercat credinţa lui Avraam (Facerea
22, 1-14): cerându-i să-I jertfească pe unicul său fiu Isaac.
Poarta de aur este o poartă ce aparţine vechii cetăţi
a Ierusalimului, prin care a intrat Domnul nostru Iisus
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