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le urează tuturor cenăzenilor
SĂRBĂTORI FERICITE,
îndeplinirea dorințelor și un
AN NOU cât mai prosper!

Primăria
Cenad

Dragi cenăzeni
Fie ca noul an, 2015, să vă
aducă-n casă și-n familie
multă fericire, sănătate
și belșug!

Asociația Culturală
„Concordia“
Cenad
vă dorește multă sănătate,
putere de muncă, un an rodnic și îndeplinirea celor mai
frumoase dorințe
în 2015!

Societate

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. 33 din 27.10.2014. privind rectificarea
bugetului local Varianta a IV-a;
Hotărârea nr. 34 din data de 27.10.2014 privind
aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei comunei
Cenad;
Hotărârea nr. 35 din 24.11.2014 privind rectificarea
bugetului local Varianta a V-a.

Miroslav Marianuț

„Sf. Gerard de Cenad,
tradiție și inovație“
Dieceza RomanoCatolică din Timișoara a fost,
pentru al doilea an consecutiv, gazda unei manifestări
internționale dedicată Sf.
Gerard, sub genericul „Sf.
Gerard - Tradiție și inovație“,
organizatori fiind Universitatea de Vest, prin Centrul
de Cercetare în Istoriografie
Filosofică și Filosofia Imaginarului, sub patronajul
Diecezei Romano-Catolice
din Timișoara, sub coordonarea lui Claudiu Mesaroș.

De data aceasta, sfântului cenăzean i-au fost dedicate două zile (13-14 noiembrie 2015) și mai multe
secțiuni, respectiv (Teologie, istorie a științei, filologie;
Studii culturale, arte; Filosofie; Istorie.
Dacă, după cea dintâi ediție a acestei manifestări, a
fost editată cartea cu titlul „Filosofia Sântului Gerard de
Cenad în contextul cultural și biografic“ (Editura JATE
Press, Szeged, 2013), organizatorii simpozionului anunță
o a doua carte, care urmează a fi lansată la finele primului
trimestru din 2015.
În cadrul simpozionului, subsemnatul a prezentat
lucrarea cu titlul „Nume de botez la Cenad, la românii ortodocși“.
D. B.

„95 de ani de la Marea Unire
de la 1 Decembrie 1918“
Timișoara a fost gazda celei de-a III-a ediții a
Simpozionului internațional dedicat Zilei Naționale a
României, sub genericul „95 de ani de la Marea Unire de la
1 Decembrie 1918“, organizat de Consiliul Județean Timiș,
în colaborare cu diverse instituții aflate în subordine.
Iată care au fost, sub conducerea unui bun prieten
al Cenadului, muzeograful Ioan Traia, punctele de pe or-
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dinea de zi a secțiunii a V-a „Realitățile satului bănățean“,
derulată sâmbătă, 22 noiembrie, la Bastionul „Theresia“
din Timișoara: Duşan Baiski, Cenad – Contribuţii monografice; Lazăr Gruneanțu, Monografia satului Zorlenţu
Mare; Gheorghe Lungu, Glosar al Sacoşului Mare; Gheorghe Rancu, Un sat dispărut: Bodrogu Vechi; Pavel Panduru, Monografia satului Putna; Mihai Vlădia, Monografia
Agricolă a satului Rudăria; Valentin Bugariu, Întemeierea
unei colonii: Gătaia; Petru Opruţ, Voislova - istorie; Ana
Ursulescu, Petre Ursulescu, Curtea - Destinul unui vechi
sat bănăţean de la origini până la Unirea din 1918; Ioan
Murariu, Epitafurile cimitirului din Giroc; Ioan Traia, Cercetarea monografică atribut al muzeului; Petru Drăgan,
D. B.
Sacoşul Mare – Obiceiuri şi tradiţii.
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Ziua Asociației Culturale „Concordia“ din Cenad
Asociația Culturală „Concordia“ din Cenad a luat ființă
la 28 noiembrie 2003, ca urmare a încheierii judecătorești din
aceeași zi (987/28/11/2003; 40-4/89814). Potrivit dorinței
președintelui fondator, prof. Gheorghe Doran, membrii fondatori sunt de diverse etnii, tocmai pentru a întări denumirea
organizației. Principalele sale realizări au fost și continuă
să fie: editarea revistei locale „Cenăzeanul“ (aflată în cel
de-al XXII-lea an de existență), editarea de anuare și cărți
și, în mod firesc, organizarea anuală a Zilei Asociaței Culturale „Concordia“, manifestare în cadrul căreia au avut loc,
de fiecare dată, sesiuni de comunicări pe diverse subiecte
și teme, cea din 2014 marcând o premieră: „Simpozionul
internațional pe teme istorice - ediția I“. Binevenitul sprijin
financiar a fost și este din partea Consiliului Local al comunei Cenad și al Primăriei Cenad, prin intermediul agendei
anuale de manifestări culturale și sportive.
Anul acesta, caracterul internațional al manifestării a
fost posibil grație și organizării, la Timișoara, a celui deal doilea simpozion internațional „Sf. Gerard - Tradiție și
inovație“. Cenăzenii au profitat, în sensul pozitiv al cuvântului, de prezența în țară a unor oaspeți din străinătate, pentru a-i invita și la Cenad. A fost cazul: dr. Cristian-Nicolae
Gașpar și, respectiv, dr. Béla Zsolt Szakács, amândoi profesori în cadrul Central European University, din Budapesta, la
departamentul de Studii de medievistică. Invitaților Cenadului li s-au adăugat doi oaspeți din Serbia: prof. Dragoljub P.
Badrljica și Radovan Šoklovački. Firește, motivul invitării
lor a fost... Cenadul, respectiv Cenadul și cenăzenii priviți
din perspectivă istorică.
În context, trebuie neapărat subliniată importanța
invitării unor personalități care, dată fiindu-le profesia, se
ocupă (și) de istoria Cenadului, pe baza studierii unor arhive
aflate în afara României, în cazul oaspeților fiind vorba de
cele din Ungaria (Budapesta, Szeged) și Serbia (Kikinda,
Zrenjanin, Novi Sad). Așa cum am subliniat și în alte ocazii, cel mai recent la „Simpozionul Internațional dedicat
Zilei Naționale a României“ de la Timișoara (21-22 decembrie, Timișoara), deosebit de important pentru istoria unei
localități este să fie invitate persoane și/sau personalități ori
din imediata apropiere (în cazul nostru, Sânnicolau Mare,
Dudeștii Vechi, Beba Veche, Saravale, Igriș, Cheglevici,
Pordeanu etc.), ori care se ocupă de subiecte și teme ce pot
include ca spațiu și timp și Cenadul.
Firește, cel care a condus întreaga întâlnire a fost
ing. Gheorghe Ivașcu, președintele Asociației Culturale
„Concordia“ Cenad, cel „de vină“ pentru întreaga întâlnire.
Cuvântul din partea administrației locale l-a avut Nicolae
Crăciun, primarul comunei Cenad, care a reiterat sprijinul
deplin al Consiliului Local Cenad și al Primăriei Cenad pentru asemenea manifestări, istoria locală nefiind un apanaj al
vechilor locuitori, dar cu siguranță fiind obligația de onoare
a acelora noi, și, chiar mai mult, a lansat invitația de a se solicita sprijin pentru organizarea a oricărui gen de manifestări
culturale din care câștigați să fie locuitorii Cenadului.
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Cunoscându-se importanța participării la asemenea
manifestări a copiilor, și de data aceasta, sub conducerea
Slavkăi Bojin, directoarea Școlii Gimnaziale din Cenad,
trei elevi au deschis partea „activă“ a zilei, citindu-și propriile lucrări (două poezii și o scurtă proză).
După acest prim moment literar, a început simpozionul internațional pe teme istorice, grosul asigurându-l
lucrări care au avut în prim-plan localitatea istorică Cenad,
acesta fiind, de fapt, marele câștig al întâlnirii, cei prezenți
aducând un plus la cunoașterea Cenadului din punct de
vedere istoric. Ceea ce recompensează pe deplin orice
cheltuială financiară absolut necesară unor acțiuni de asemenea anvergură.
Dar iată și lucrările citite și, după caz, susținute de
proiecții video:
• Florin Zamfir - Un bănățean de seamă - învățătorul
Traian Lungu;
• Ioan Traia - Achim Miloia, un învățător luminat;
• Béla Zsolt Szakács (Ungaria) - Topografia cultului
Sf. Gerard în perioada medievală (translator: Cristian-Nicolae Gașpar);
• Liubomir Stepanov – Cenadul și Sânnicolau Mare
– confluențe și interferențe;
• Miroslav Rosici - Jovan Forović - între profit şi
acţiuni de caritate;
• Claudiu Mesaroș - Sf. Gerard de Cenad, despre
semnificația pietrelor prețioase;
• Iavorka Markov Iorgovan – Valea Mureșului
(Cenad) într-un ciob de oglindă etnografică;
• Zoran Markov - Localitatea Cenad reflectată în
colecţiile Muzeului Banatului din Timişoara;
• Ioan Hațegan – File din istoria Cenadului;
• Cristian-Nicolae Gașpar (Ungaria) - Dispărut
fără urmă? Observații despre izvoarele privitoare
la Cenadul medieval și folosirea lor astăzi;
• Ramona Băluțescu - În apropierea sfinților. Sf.
Gerard în Murano. Identitate și potențial.
• Dragoljub Badrljica (Serbia) – Lista localităților
și numărul celor care au venit și s-au căsătorit la
Mokrin și Kikinda (1779-1801) (Traducere: Dușan
Baiski)
• Dușan Baiski – Nume de botez la românii ortodocși
din Cenad.
Întâlnirea a continuat cu cea de-a treia parte, respectiv cea dedicată unor teme actuale, invitat fiind Tiberiu Bociat, comisar șef de poliție de frontieră, cu lucrarea
intitulată: „Rolul punctului de contact româno-maghiar
din Punctul de Frontieră Cenad în perspectiva aderării la
spațiul Shengen“.
Un moment deosebit, care a stârnit aplauzele celor prezenți, a fost cel dedicat autoarei de poezii în grai
cenăzean, Florica Vaida. La final, au fost lansate cărțile.
„Anuarul Asociației Culturale Concordia Cenad“ și,
res-pectiv, „Întâmplări simple“, poezii scrise de poetul
cenăzean Geo Galetaru. Imagini, pe coperta IV.

Dușan Baiski

Cenăzeanul nr. 6/2014

Societate

Curier juridic
Ce este servitutea?
Răspunde: dl. av. Dan
Muntean
Servitutea este sarcina care
grevează un imobil denumit fond
aservit, pentru uzul sau utilitatea
altui imobil denumit fond dominant
proprietatea altei persoane. Servitutea poate fi stabilită prin
lege, constituită prin convenție
sau dobândită prin uzucapiune.
Servituțiile sunt sarcini ce revin
unui imobil pentru interesul altui imobil și nu au legătură
cu proprietarii imobilelor.
Cele mai cunoscute servituți întâlnite la noi le voi
exemplifica în continuare:
Servitutea de curgere a apelor, care stabilește că
proprietarul unui teren aflat la un nivel inferior nu poate
împiedica în niciun fel curgerea firească a apelor de pe un
teren aflat la un nivel superior. Dar proprietarul terenului
aflat la nivelul inferior poate face pe cheltuiala sa lucrări
de schimbare a direcției apelor, dar numai cu încuviințarea
instanței de judecată, așa cum, pe de altă parte, proprietarul
terenului de la nivel superior nu poate face lucrări care
să agraveze situația fondului inferior.Servitutea picăturii
streșinii. Orice proprietar al unei construcții este obligat
să facă streșinile în așa fel încât apa să nu se scurgă pe
proprietatea învecinată.
Servitutea distanței construcțiilor și plantării arborilor. Orice construcție trebuie făcută la cel puțin 60 cm
față de linia de hotar, iar copacii mai mari de doi metri la o
distanță de doi metri de linia de hotar.
Servitutea de vedere. Un proprietar nu poate face
ferestre de vedere sau balcon într-o construcție, cu vedere
la proprietatea vecinului, la o distanță mai mică de doi
metri dacă construcția este paralelă cu linia de hotar sau
de un metru dacă nu este paralelă cu linia de hotar. Este
interzisă construcția unei ferestre de vedere în zidul comun
a două proprietăți învecinate.
În schimb, nu este nicio interdicție la realizarea unei
ferestre de lumină către proprietatea vecină. Fereastra de
lumină înseamnă o fereastră prin care nu se poate vedea
(mată) și care nu poate fi deschisă.
Servitutea de trecere se referă la obligația proprietarului unui teren de a permite trecerea către un alt
teren proprietatea altei persoane în cazul în care la acest
teren nu există altă cale de acces. Tot astfel proprietarul
unui teren este obligat să permită trecerea rețelelor utilitare
ce deservesc o altă proprietate sau proprietăți, conducte
de apă, canal, gaz, electricitate etc. Mai există dreptul de
trecere ce trebuie acordat pentru efectuarea unor lucrări
la imobilul proprietate vecină sau la tăierea crengilor.
Cel mai frecvent întâlnim acest caz în situația în care un
proprietar dorește să facă reparații la zidul sau acoperișul
dinspre vecin (în spatele casei), caz în care vecinul trebuie
să-i permită accesul

Cenăzeanul nr. 6/2014

Toate aceste servituți pot fi modificate prin învoiala
părților dacă nu se încalcă ordinea publică, bunele moravuri
și normele de urbanism, astfel de exemplu dacă există
convenție între vecini, se pot edifica construcții, plantații,
ferestre și mai aproape decât limitele arătate mai sus.
***
Cum se poate transmite averea de la părinți la
copii, nepoți sau alte persoane în cazul existenței
moștenitorilor rezervatari?
Răspunde: dl. av. Dan Muntean
În fiecare familie apare la un moment dat problema
modului în care părinții doresc să facă transmiterea averii
ce o dețin către copii, nepoți sau alte persoane.
Transmiterea dreptului de proprietate de la părinți
la descendenți se poate realiza „pentru cauză de moarte“
sau „între vii“,
Pentru cauză de moarte transmiterea averii se face
prin moștenire legală sau prin moștenire testamentară, dar
numai după moartea transmițătorului.
În situația în care părintele nu face niciun fel de
act de transmitere a averii sale către moștenitori, după
moartea sa, averea ce se va transmite prin moștenire
legală către copii, soț supraviețuitor, nepoți, frați, părinți,
verișori primari. Această modalitate de transmitere a
averii este caracteristică situației în care părintele nu
dorește să stabilească în timpul vieții transmiterea averii
sale către anumite persoane sau în anumite proporții,
urmând ca moștenirea să se împartă în cotele stabilite
de lege, între moștenitorii acceptanți ai moștenirii, adică
acei moștenitori care în termenul legal de un an de la data
decesului au acceptat moștenirea expres sau tacit, întrun număr anterior al „Cenăzeanului“ explicând pe larg
condițiile acceptării moștenirii.
Cel de-al doilea mod de transmitere a averii pentru
cauză de moarte este moștenirea testamentară. Aceasta
intervine în situația în care părintele încheie un testament
prin care lasă o parte sau întreaga sa avere către unul sau
mai multe persoane, care pot fi succesori legali (adică
copii, nepoți, soț etc) sau unor persoane cu care nu are
relație de rudenie.
În această situație părintele stabilește în mod expres
cui îi va reveni o parte sau întreaga sa avere și totodată prin
această modalitate putând înlătura de la moștenire anumiți
moștenitori legali. Astfel în situația în care părintele
are doi sau mai mulți copii, poate ca prin testament să
dorească transmiterea întregii averi către unul din copii.
Dar cu toată această voință a părintelui, potrivit legislației
civile, în România există așa numită clasă a moștenitorilor
rezervatari, care nu pot fi înlăturați în totalitate de la
moștenire, iar în cazul existenței moștenitorilor rezervatari
o parte din moștenire, așa numită rezervă succesorală, va
reveni moștenitorilor rezervatari peste voința testatorului.
Moștenitori rezervatari sunt soțul supraviețuitor, descendenții (copii, nepoți de copii, strănepoți) și părinții
defunctului. Mărimea rezervei succesorale este jumătate
din cât i-ar reveni moștenitorului rezervatar în lipsa unui
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testament. Ca exemplificare, dacă un părinte are doi
copii și lasă prin testament întreaga sa avere unui copil,
celuilalt copil îi revine în mod legal un sfert din avere,
excepția fiind situația în care acesta nu dorește sau nu a
acceptat moștenirea în termenul de un an. În acest mod
de transmitere a averii, părintele își poate exprima prin
testament modul în care dorește transmiterea averii, dar
voința sa poate să nu fie reflectată în totalitate în modul
concret de transmitere a moștenirii către succesori. Acesta
este și motivul pentru care testamentul este puțin folosit în
cazul existenței descendenților legali (copii, nepoți) și este
folosit în special de persoanele care nu au descendenți.
Transmiterea averii „între vii“ se face prin încheierea
în timpul vieții proprietarului a unui contract de donație,
vânzare-cumpărare, întreținere sau rentă viageră.
În cazul contractului de donație părintele poate
dona cu titlu gratuit, adică fără a primi sau beneficia de
nimic în schimb, în timpul vieții sale o parte sau întreaga
sa avere unuia dintre copii săi sau oricui dorește. Dar în
cazul donației se aplică regulile de la testament în ceea
ce privește rezerva succesorală, iar dacă donatorul are
moștenitori rezervatari, donația nu va putea depăși rezerva
succesorală. Dacă se donează întreaga avere, contractul
de donație va putea fi redus până la valoarea la care este
respectată rezerva succesorală. Și în acest caz moștenitorii
rezervatari pot renunța la dreptul lor asupra rezervei
succesorale, caz în care contractul de donație ramâne
nemodificat, dar această renunțare poate interveni doar
după decesul donatorului.
Dezavantajul acestui contract constă în aceea
că, chiar dacă părintele donator are promisiunea
moștenitorilor rezervatari că nu vor ataca donația după
decesul lui, aceștia nu pot încheia un act valabil în acest
sens în timpul vieții donatorului, iar după deces se pot
razgândi și ataca contractul de donație. Neajunsul acestui
contract constă în aceea că cel care primește donația nu
poate fi sigur de dreptul său de proprietate decât după
trecerea unei perioade de la moartea donatorului.
Și pentru donator există un risc major, și anume
acela că nu mai poate revoca donația decât în cazuri cu
totul cu totul și cu totul speciale, iar în situația în care
doneaza chiar imobilul în care locuiește va fi la discreția
donatarului care oricând va putea trece peste obligația sa
morală și va putea cere evacuarea donatorului din imobil,
neexistând nici o posibilitate legală de a împiedica acest
lucru, cu excepția cazului în care donatorul și-a menținut
un drept de uzufruct viager care îi va permite să locuiască
în imobil cât timp trăiește, dar fără obligația donatarului
de a-l întreține.
O altă posibilitate de transmitere a averii de la
părinți la copii este contractul de vânzare-cumpărare prin
care părintele vinde o parte sau întreaga sa avere unuia
sau unora dintre copii, lăsându-i pe ceilalți copii fără
moștenire sau cu doar o parte din moștenire.
În situația în care se vinde întregul drept de
proprietate, părintele vânzător nu mai are niciun drept
asupra averii sale și, din nou, dacă vinde singurul imobil
în care locuiește va fi la discreția cumpărătorului, care îl
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va putea evacua oricând, acest aspect fiind un dezavantaj
pentru părintele vânzator.
O situație des întâlnită în care părintele dorește să
transmită averea sa constând în casa sa de locuit unuia
sau unora dintre copii în detrimentul celorlalți copii, este
contractul de vânzare-cumpărare a dreptului de nudă
proprietate, părintele vânzător păstrându-și un drept de
uzufruct viager, adică dreptul de a locui în imobil pe tot
timpul vieții, dar fără a exista obligația pentru cumpărător
de a-l întreține și îngriji. Dezavantajul acestui contract
pentru părintele vânzator este lipsa obligației legale de
întreținere între cumpărător și vânzator.
Un alt neajuns al contractului de vânzare-cumpărare
între părinți și descendenți cu păstrarea dreptului de
uzufruct viager constă în aceea că dacă nu se face
dovada achitării prețului înscris în contract, există o așa
numită prezumție legală că în realitate este vorba de o
donație deghizată , și contractul poate fi anulat la cererea
moștenitorilor rezervatari ca și în cazul contractului de
donație sau al testamentului.
Din punctul meu de vedere, cel mai echilibrat și
corect contract prin care un părinte își transmite averea unui
copil în detrimentul celorlalți este contractul de întreținere
cu păstrarea dreptului de uzufruct viager. Practic, în acesta
situație părintele transferă dreptul de proprietate copilului
în schimbul întreținerii sale pe timpul vieții, ceea ce îi
asigură siguranța sa la bătrânețe. Păstrându-și și dreptul
de uzufruct viager părintele nu numai că va beneficia de
întreținere, dar nici nu va putea fi evacuat din imobilul
ce i-a aparținut, fără voința sa, dreptul de proprietate al
descendentului cumpărător devenind deplin abia după
decesul părintelui.
Și pentru copilul cumpărător de bună credință este
un contract corect, deoarece dacă își va executa cu bună
credință obligația de întreținere, dreptul sau de proprietate
va fi asigurat.
În situația în care părintele refuză întreținerea din
motive nejustificate, cu scopul de a desființa contractul
de întreținere, întreținătorul va putea solicita instanței
de judecată transformarea întreținerii în plata unei sume
de bani sub forma unei rente viagere ce va fi achitată
întreținutului.
Un ultim mod de transmitere a averii este contractul
de rentă viageră și este similar contractului de întreținere,
cu mențiunea că este foarte util în aceste vremuri în care
mulți copii sunt plecați în străinătate și nu pot încheia un
contract de întreținere cu părinții deoarece întreținerea
trebuie prestată zilnic, iar în cazul contractului de rentă
viageră în schimbul imobilulul dobândit, copilul va plăti
lunar părintelui o sumă de bani cu care acesta își va putea
procura cele necesare întreținerii sau plăti o persoană care
să-l îngrijească.
Cu speranța că explicațiile mele, departe de a fi
exhaustive, făcute în special celor fără pregătire juridică,
au fost pe înțelesul și în ajutorul cititorilor, închei acestă
prezentare invitându-vă să citiți cu interes și numerele
următoare ale „Cenăzeanului“.
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Prof. Dragoljub P. Badrljica

Lista localităților și numărul
mirilor care au venit și s-au
căsătorit la Mokrin și Kikinda
Mare (1779-1801)*
Cercetând Protocoalele căsătoriților (Registrele
căsătoriților) în arhivele Hramurilor Bisericii Ortodoxe Sârbe
din Mokrin și, respectiv, Kikinda Mare, se pot observa câteva

Carte poștală ilustrată din Mokrin

curiozități, importante pentru continuarea studierii mișcării
locuitorilor în cea de-a doua jumătate a veacului al XVIII-lea.
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Cele mai vechi registre matricole păstrate la Mokrin
sunt din anul 1757, iar în Kikinda Mare doar din anul 1779.
Ce anume s-a întâmplat la Kikinda Mare nu ne este cunoscut.
Aloysium Reesh de Lewald, în șematismul său pentru anul
1846/7, acoperă cele mai vechi registre, care sunt păstrate
până astăzi. Prin urmare, nu au fost distruse la Răscoală,
„Nefericita revoltă populară“ ori Revoluția sârbească din
1848/9.
Potrivit celui mai vechi recensământ al populației
cunoscut din Districtul sau Cercul Kikinda Mare din 1768,
de care pomenește Sreta Pecinjački sub titlul „Date despre
preoțimea și locuitorii așezărilor grănicerești din Banat în anul
1768“ (Studii de istorie ale Mătcii Sârbești1 nr. 21, anul 1980,
pag. 103-107), dar în baza datelor din Arhivele de Război din
Viena, Kikinda Mare a avut aproximativ 3.240, iar Mokrin
2.286 de locuitori. Deocamdată nu avem explicații la cum s-a
întâmplat de Mokrinul avea în anul 1771 aproximativ 1.800
de locuitori, respectiv cu aproape 400 mai puțin.
O dezvoltare mai accentuată a celor două localități
putem consemna la sfârșitul veacului al XVIII-lea și începutul
celui de-al XIX-lea. Luka Nadlački a studiat cu atenție acest
district și a susținut că meritul pentru aceasta l-au avut
următoarele: construirea de case mai bune și mai sănătoase,
descoperirea săpunului, cultivarea porumbului, a cartofilor...
Cu prilejul căsătoriei, obiceiul și legea inviolabilă au fost ca
mirele, martorii sau nașul să meargă în localitatea de unde
era mireasa și doar cununată o puteau duce în localitatea lor.
Astfel, am obținut date care constituie subiectul acestor studii
și comparații.
Drept concluzie este interesant să amintim următoarele:
La Mokrin rămân 98 de mirese (21,30%), iar 362 pleacă în
altă parte (78,80%). La Kikinda Mare rămân 485 de mirese
(42,03%), iar 669 pleacă în altă parte (57,97%).
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Redactat de Dragoljub P. Badrljica, profesor din Mokrin, la 4 octombrie, Anul Domnului 2014.

Întocmit de Dragoljub P. Badrljica, profesor din Mokrin, 8 noiembrie, Anul Domnului 2014.
Sursa:
Registrele matricole ale Hramului Bisericii Ortodoxe Sârbe din Mokrin;
Miloš Despotov - Mokrinski srpski imenoslov, građa
1757-1817 god.;
Istorijski Arhiv, Kikinda, 2012. god., strana 131154.)
* Tabelele din final au fost adaptate strict la mirii originari
din Cenad, inclusiv Cenadul Unguresc (Magyarcsanád) din
Ungaria (n. tr.).

Matica Srpska – Cea mai veche instituție literară, culturală
și științifică sârbească, fondată la Pesta, în 1862, la care un rol foarte
1
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important l-au jucat și sârbii din actualul Banat Românesc (n. tr.)
2
Dat fiind faptul că la timpul completării matricolelor bisericești
încă nu existau bine definite reguli exhaustive pentru gramatica și limba
sârbă, au fost utilizate de către preoți diferite forme de notare. Unele
nume de familie există și astăzi în două forme, de exemplu Gedoš Gedošev, Martin - Martinov, particula –ov sau –ev însemnând „al
lui“. Drept urmare, am delimitat cu paranteze rotunde particulele –ev
și –ov acolo unde am presupus că e vorba de „fiul lui“, lăsând astfel
posibilitatea citirii ambelor forme ale numelor.
NOTĂ: Acest material a fost prezentat la Cenad, în cadrul
Simpozionului internațional de comunicări pe teme istorice - ediția I,
din 15 noiembrie 2014.

Traducere: Dușan Baiski
Cenăzeanul nr. 6/2014
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,,Паметан човек сумња у све а будала верује у све“
- Разговор са господином Драгољубом Бадрљицом,
професором из Мокрина (Србија)
- Ко сте ви, господине
Драгољуб Бадрљица?
- Радознали и упорни
истраживач прошлости
Мокрина и шире околине,
рођен у Мокрину 28. маја 1947. године. После
завршене Основне школе
у Мокрину, завршио сам
кикиндску Гимназију и
факултет физичке културе и
спорта у Београду 1970.
године. Као професор сам
радио у Трстенику, кикиндској Гимназији и другим
школама. Од 2001 – 2006. год. сам био управитељ
Хемијско технолошке и грађевинске школе и
надградио њен рад увођењем медицинског смера.
Од 1993 - 2004. год. сам био посланик Демократске
странке у Скупштини општине Кикинда. Од 2006 –
2010. год. сам незапослен, због политике. Од 2010
– 2014. год. сам управитељ Основне школе ,,Васа
Стајић“ у Мокрину, одакле сам отишао 15. јануара
2014. год. у пензији, после скоро 42 године рада у
просвети. Вечити дужник своме роду и завичају.
Основао сам Мокрински музеј као задужбину
рода Бадрљица, пре скоро три деценије.
Са поносом истичем да је мој предак Јован
Бадрљица (рођен око 1675. год.), официр и коњаник
у Сенти, учествовао као војник славног Евгенија
Савојског, у славним биткама свога времена:
Петроварадин и Темишвар (1716), Београд (1717),
Видин, Шлезија, Праг,... за шта га је царица Марија
Терезија одликовала племићком титулом 1. марта
1751. године
- Веома сте активни у домену историје. Шта
Вас је привукло да, ето, као професор физичке
културе, пређете на истраживању историје Баната?
Основу сам наследио у: средини из које
потичем, породици и школовању, које је обиловало
врсним предавачима и усмеравања ка изворима, где
су области развоја цивилизације вишеструко повезане
са развојем темеља физичке културе.
Као играч рукомета у: Мокрину, Београду,
Руми и Трстенику, користили смо сваку прилику да
посетимо знаменитости које су нам се нашле на путу.
Као студент 1970. године сам био на студијском
путовању по Грчкој, као гости њиховог Олимпијског
комитета, када смо посетили: Термопиле, Атину
(Акропољ, Национални и Бенаки музеј), Коринт,
Олимпију, Тиринс, Микену, Епидаурус, Делфе, Солун...
Каснија путовања: Аустрија, Чехословачка, Румунија,
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Мађарска, Италија, Пољска, Египат, СССР, Канада,
Словачка, Чешка, само су повећавала потребу за
подробнијим проучавањима прошлости. У Румунији
смо били лета 1968. год. (у време драматичних
догађаја у Чехословачкој), када смо одиграли четири
утакмице у: Жомбољу (две), Перјаму и Ловрину.
Упознат сам са вредним истраживачким подухватима: Стеве Бугарског, Љубомира Степанова,
Божидара Панића, проф. др. Душана Попова и других.
Присећам се чуда Божијих, који су ми се
догодила а везана су за Румунију.
У временима бурних догађаја код нас, пре више
од четврт века, као професор путник од Мокрина до
Кикинде, почео сам носити стално уз себе пасош.
Једнога дана, у сумрак 17. децембра 1991. год. на
аутобуској станици у Кикинди стаде испред мене
непознати ауто и из њега ми познаник, новинар Драган
Батинић, гласно повиче: ,,Имаш ли пасош са собом,
да идеш са нама у Темишвар на претстављање књиге
Јабуке с врха (Приче Срба из Румуније)“. Потврдих и
уђох у ауто. Унутра су били још академик Антоније
Исаковић и Недељко Радловић, приређивач књиге.
Одржали смо књижевно вече, предавање у Гимназији
,,Доситеј Обрадовић“ и обишли гробове знаменитих
Срба на Гробљу.
Друго чудо се догодило у Кикинди 1990. године.
Стеван Бугарски је одржао незаборавно
књижевно вече и на Тргу, поред Српске православне
цркве, кроз разговор, упитах: ,,Брат Стево, ти си
из Српског Семартона. Шта ми можеш рећи о
Семартонском летопису“? Он ме значајно погледа и
рече: ,,Ја га тражим целога живота“. Саопштих му да
је део, под насловом Природне појаве у Семартонском
летопису, објавио 1953. год. вредни истраживач Лука
Надлачки, оснивач Архива и Музеја у Кикинди и
да поседујем фотокопију преписа, урађеног на паос
папиру, вероватно од стране самог Луке. Убрзо сам
му све припремио, послао и настале су две књиге под
насловом „Семартонски летопис“, Темишвар, 2004.
године. Каква радост за истраживаче.
У Темишвару је наше Кикиндско певачко
друштво ,,Корнелије Станковић“ лета 2002. год.
одржало богат концерт а сутрадан у недељу, имало
част певати на служби Божијој Литургију.
Са скупином посленика на пољу културе из
оба дела Баната, лета 2009. походили смо Румунију у
оквиру програма ЕУ под називом Мултикултуралност
Баната. Направили смо велики круг од: Темишвара,
манастира Шенђурађ, Мехадије, Херкулане, Оравице,
Горнее, Фардее, Фаџета, манастира Романешти,
Карансебеша, Лугоша, Бузијаша и опет Темишвара.
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Марија Драгомиреску и др. Јоан Хацеган су били
изузетни домаћини.
Нама Мокринчанима, Богдану Ибрајтеру
– Танету, новинару београдске Политике и мени
је остала на души неостварена жеља. Били смо
тако близу а тако далеко од нашег места из бајке
Згрибешти (Скрибешће), јужно од Лугожа, које је
купио Мокринчанин Павле племенити Риђички давне
1837. године, адвокат, старатељ племића Јована Нако,
велики мецена, хаџија, светски путник, оснивач
Египтологије у Србији, кум рода Бадрљица из Сенте
и Мокрина ...
После неколико месеци жеља нам је испуњена
и посетили смо то занимљиво место. Настало је тада
око десетак прелепих репортажа, које је Тане објавио
у Политици. Тада сам се упознао са Душаном Бајским.
Ове године, 4. октобра у Темишвару одржали
су заједнички концерт Кикиндско певачко друштво
,,Корнелије Станковић“, где сам један од оснивача
1998. год. и хор просветних радника ,,CANTEMUS
BANATUM“. Ето стигне се и до хорског певања.
Умешан сам и у племенити, заједнички подухват
оличен у великој изложби у кикиндском Народном
Музеју, под насловом Грнчарски занат у Банату,
(новембар 2014. год.) где су заслужни Славица Гајић,
етнолог из Кикинде и Андреј Милин из Темишвара.
- Пре неколико недеља били сте гост Чанада,
где сте представили сјајну студију названу „Списак
места и број женика који су долазили и венчавали
у Мокрину и Великој Кикинди (1779-1801)“.
Наравно, из ваше велике студије сте презентирали
само младожење и кумове из Чанада (Српског,
Великог, Румунског). У она времена, велики број
младих девојака су се удавале ван родног места.
Који су им били разлози да напусте варошице
Мокрин и Велику Кикинду и породицу?
- Нисам се надао да ће мој чланак бити толико
занимљив за истраживаче. Погодност је била што су
пронађене књиге у Мокрину и Великој Кикинде за
неведено време, па се могло успоставити поређење.
Наши мудри преци су знали да се мора очувати
здравље народа и да се становништво мора мешати на
што ширем подручју. Зато и имамо, само на примеру
1.854 записа, наведене бројке. Мокрин је повољнији,
јер остаје само око 20 % удавача а у Великој Кикинди
двоструко више.
- Кикинда је неких давних година, када су
били укинути граничарски пукови, била насељена
чанадским становиштвом, углавном из садашњег
Маџарског Чанада. Чак постоји и улица названа
Чанадска у Кикинди. И у међувремену, много
Чанадкиња из данашњег Чанада су постале
Кикинђанке (Кикинђуше). Да ли познајете или се
познају фамилије у Мокрину и Кикинди које се
држе пореклом из Чанада?
- У Мокрину су најстарије матичне књиге из
1757. а у В. Кикинди тек из 1779. године. У другој
половини 18. века је постојало презиме Чанадац
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(Данило и супр. Јефимиа). Пронашао сам да су из
Чанада пореклом били са презименом: Влаховић,
Терзић и Ђукин.
У В. Кикинди проналазим: Чанадац Василиа,
Чанадски Стефана, Саву Милутинова, Георги Крецула
и Прокопиа Влашчића (Сви из Чанада).
- Као што сам напоменуо, били сте неодавно
гост Чанада. Који су вам утисци?
- Одушевљен сам чињеницом да постоје
истраживачи, са Вама на челу, који се тако
свеобухватно баве проучавањем прошлости и
непролазним вредности, који могу бити узор наредним
генерацијама. Драго ми је што сам дао свој скромни
допринос приликом Вашег опширног подухвата,
оличен у Монографији Чaнада. БАНАТЕРА је мени
драга област проучавања.
Сусрети са: Љубомиром Степановим, др. Јоаном
Хацеганом, упознавање са: Јаворком Марков Јоргован,
Мирославом Росићем, Славком Божин, Зораном
Марковим и другима, искуство су непроцењиво. У
Чанаду је био и мој сарадник на пољима истраживања
прошлости Мокрина и околине, Радован Шокловачки,
дипл. инж. металургије, одлични шахиста и познавалац
родослова мокринских породица. Успостављање
ссарадње на пољима заједничких подухвата, надамо
се, донеће лепе плодове. Истраживање доприноса
Чанадаца путујућим позориштима у Срба је изазов,
који је занимљив будућим докторима наука, на
чему сада радим са мр. Александром Милошевић из
Београда из Музеја позоришне уметности.
По повратку у Мокрин, написао сам о скупу у
Чанаду пригодни чланак за Кикиндске (нове) новине,
али није објављен. Радује ме што је објављен у
темишварским новинама НАША РЕЧ.
- Да ли постоју наде и шансе да се покрене
нека сарадња с Чанацима?
- Колико смо уочили, постоји обострана добра
воља а досадашњса искуства нам даје наду за још
плодотворније облике сарадње.
- На крају, шта би сте препоручили Чанацима?
- Као професор у годинама, трудим се што мање
другима давати препоруке. Стално учим.
Држим се мудрости: ,,Паметан човек сумња у
све а будала верује у све“.
Када сам пре скоро једне деценије походио
Чанад одушевио ме је рад Савеза Срба, богати програм
посленика на пољу очувања: српске традиције,
прошлости, обичаја, песме и игре, са жељом да
се племенито прожимају и надграђују са осталим
заједницама.
Време лети, немамо времена на улудо бацање.
Ако бисмо следили поруке наших предака,
оличених у свом прилогу на скупу у Чанаду, поручио
бих ЖЕНИТЕ СЕ МОМЦИ И ДЕВОЈКЕ.

Душан Бајски
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Legislație

Accesul, circulaţia şi alte
activităţi la frontieră
Nemo legem ignorare censetur - nimeni nu are voie
să nu cunoască legea. Acest dicton latin este valabil şi se
foloseşte încă de pe vremea dreptului roman. Necunoaşterea
legii nu constituie o justificare a nerespectării ei şi nimeni nu
este exonerat de răspundere pe motiv că nu cunoaşte legea.
Deci, eroarea de drept nu exonerează de răspundere. În ţara
noastră, cunoaşterea şi respectarea legilor este o îndatorire
primordială a tuturor cetăţenilor, înscrisă în Constituţie, chiar
în art. 1 alin. (5) „În România, respectarea Constituţiei, a

supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”. Cunoaşterea şi
respectarea legii definesc atitudinea civică, comportamentul
etic, grija faţă de valorile sociale, apărate şi promovate prin
actele normative, faţă de interesele fundamentale ale întăririi
şi dezvoltării societăţii.
În spiritul vechiului dicton latin şi a Constituţiei
României, pentru a evita atragerea răspunderii contravenţionale sau penale, în acest număr al revistei o să prezint
prevederile legislative privind accesul, circulaţia şi alte
activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră şi în punctele
de trecere a frontierei, prevederi ce pot veni în sprijinul
cetăţenilor comunei Cenad. Aceste prevederi sunt cuprinse
în Capitolul 3 – Regimul juridic al frontierei de stat, din с
O.U.G. nr. 105/2001 (actualizată).
Astfel, în fâşia de protecţie a frontierei de stat
poliţiştii de frontieră au dreptul sa instaleze mijloace de
semnalare a trecerilor peste frontieră şi de supraveghere a
liniei de frontieră. Suprafeţele de teren cuprinse între fâşia
de protecţie a frontierei de stat şi culoarul de frontieră sau
malul apelor, după caz, se administrează de către persoanele
fizice sau juridice cărora le aparţin, cu respectarea normelor
prezentei ordonanţe de urgenţă (O.U.G. 105/2001 – n.r.).
Accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei
de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după
caz, este permis în baza documentelor de identitate, cu
aprobarea administraţiei publice locale şi cu avizul şefului
formaţiunii locale a poliţiei de frontieră. Accesul persoanelor
pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fâşia de protecţie
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a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai
în adâcime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând
statului român, situate în apele de frontieră, este permis
numai prin locurile şi în condiţiile stabilite de administraţia
publică locală şi cu avizul şefului formațiunii locale a poliţiei
de frontieră.
În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 metri de
la linia de frontieră către interior, cu avizul inspectoratului
teritorial al poliţiei de frontieră competent, se pot executa
activităţi cum sunt: mineritul, exploatările de ţiţei, de gaze,
de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere,
balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi
irigaţii, indiguirile, lucrările sau construcţiile pe cursurile de
apă, construcţiile şi amenajările turistice, de agrement sau de
altă natură, cercetările sau prospectările geologice.
Pescuitul sportiv în apele de frontieră se efectuează, în
condiţiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile
competente, cu avizul prealabil al şefului inspectoratului
teritorial al poliţiei de frontieră. Bărcile şi ambarcaţiunile
înmatriculate potrivit legii, aflate în apele de frontieră, se
păstrează în locurile stabilite de autorităţile administraţiei
publice locale, cu avizul şefilor sectoarelor poliţiei de
frontieră, luându-se măsuri de către cei care le deţin, pentru
a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei
de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite.
Activităţile de agrement şi sportive în apele de frontieră se
pot desfăşura cu aprobarea administraţiei publice locale şi cu
avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră.
Păşunatul animalelor este permis în timpul zilei până
la culoarul de frontieră, la frontiera internă, iar noaptea, până
la 500 metri faţă de aceasta, către interior, în locurile stabilite
de autorităţile administraţiei publice locale şi cu avizul şefului
sectorului poliţiei de frontieră.
Vânătoarea de-a lungul frontierei de stat pe adâncimea
de 500 metri de la culoarul de frontieră, la frontiera internă,
către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului
inundabil, pentru frontiera de apă, este interzisă. Vânătoarea
organizată a animalelor de pradă, pe adâncimea prevăzută
mai sus, este admisă numai ziua şi numai de la culoarul de
frontieră, la frontiera internă, către interior, pe baza hotărârilor
consiliilor locale şi cu avizul prealabil al şefului sectorului
poliţiei de frontieră.
Persoanelor care se deplasează sau care desfăşoară
diferite activităţi în apropierea frontierei de stat le este interzis:
a) să tragă cu arma peste frontiera de stat;
b) să deterioreze sau să distrugă semnele de frontieră,
instalaţiile sau mijloacele tehnice de pază ale poliţiei de
frontieră;
c) sa utilizeze focul deschis fără luarea măsurilor
pentru împiedicarea propagarii focului la vecinătăţi;
d) să fixeze pe bandă magnetică, pe hârtie sau alt suport
imagini care să redea porţiuni din teritoriul statelor vecine;
e) să facă schimb de obiecte sau corespondenţă peste
frontiera de stat, în alte puncte decât cele destinate prin lege
acestui scop;
f) să desfăşoare activităţi care pot polua apele, aerul
sau solul în zona de frontieră;
g) să poarte convorbiri neautorizate peste linia de
frontieră;
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h) să comită fapte, gesturi sau să profereze expresii
jignitoare la adresa statului vecin sau a cetăţenilor
acestuia.
Restricţiile prevăzute la lit. d), e) şi g) sunt
aplicabile doar în situaţia în care acestea sunt prevăzute
în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră
încheiate de România cu statele vecine.
În situaţii deosebite, pe timpul unor acţiuni ale
poliţiei de frontieră, se poate opri temporar accesul şi
desfăşurarea unor activităţi în apropierea frontierei de
stat în afară localităţilor. Aceste măsuri vor fi aduse la
cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi
populaţiei în timp util.
Sunt contravenţii, dacă potrivit legii penale nu sunt
considerate infracţiuni, următoarele fapte:
• tragerea cu arma peste frontiera de stat,
deteriorarea ori distrugerea semnelor de frontieră, a
instalaţiilor sau mijloacelor tehnice de pază, supraveghere
şi control ale Poliţiei de Frontieră Române, utilizarea
focului deschis fără luarea măsurilor pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi, în apropierea liniei de
frontieră;
• refuzul unei persoane de a da relaţii pentru
stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actele de
identitate ori de a prezenta la control bagajele sau
mijloacele de transport, la cererea organelor poliţiei de
frontieră sau ale poliţiei;
• accesul persoanelor în fâşia de protecţie a
frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul
apelor, după caz, fără documente de identitate sau fără
aprobarea administraţiei publice sau avizul şefului
formațiunii locale a poliţiei de frontieră;
• accesul persoanelor pentru efectuarea unor
activităţi dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat,
în situaţia în care aceasta se constituie mai în adâncime,
precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului
român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în
alte condiţii decât cele stabilite de administraţia publică
locală sau fără avizul şefului formaţiunii locale a poliţiei
de frontieră;
• păşunatul animalelor în timpul zilei dincolo
de culoarul de frontieră, la frontiera internă; păşunatul
animalelor în timpul nopţii în alte locuri decât cele
stabilite de autorităţile administraţiei publice locale sau
fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră;
• vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe
adâncimea de 500 metri de la culoarul de frontieră, la
frontiera internă, către interior, pentru frontiera de uscat,
şi de la limita terenului inundabil,
• desfăşurarea activităţilor de agrement şi sportive
în apele de frontieră fără aprobarea administraţiei
publice locale sau fără avizul şefului sectorului poliţiei
de frontieră;
În numărul următor, prevederile Secţiunii a II-a
din Capitolul 3, respectiv prevederile legale privind
efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.

Comisar şef de poliţie
Tiberiu-Ioan BOCIAT
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Mica publicitate
Cumpărări
l Cumpăr pentru colecția personală următoarele numere din revista „Cenăzeanul: 1/1997; 3, 4, 5, 6/1998;
2/2000. E-mail de contact: redacția.cenazeanul@gmail.
com.



TALON

pentru mica publicitate
- se completează cu litere de tipar -

Nume....................................................................
Prenume...............................................................
Adresă..................................................................
Telefon..................................................................
Categoria anunțului (vânzări, cumpărări,
închirieri, aniversări, comemorări, decese):
Textul anunțului:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Pentru publicarea anunțului în revista
„Cenăzeanul“, talonul se depune în cutia special
instalată la Primăria Cenad, în orice zi din lunile
impare și până cel târziu în data de 20 ale lunii în
lunile pare. Se acceptă și fotografii. Revista apare
de șase ori pe an, în primele zile ale lunilor impare
(ianuarie, martie, mai, iulie, septembrie, noiembrie.
Anunțurile vor apărea și pe site-ul oficial al
comunei Cenad, www.cenad.ro, în cadrul formatului digital al revistei.
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Pescari cenăzeni
pe alte meleaguri (V)
Continui relatarea din numărul patru al revistei
noastre, „Cenăzeanul“, care se referă la o partidă de
pescuit la ostrovul Calinovăț înainte de evenimentele
din decembrie 1989. După ce parcurgeam distanța dintre
pontonul pichetului de grăniceri Divici și ostrov, cu
Mihai la vâsle, ancoram în locuri dinainte știute de el cu o
exactitate matematică.
Ancoram întotdeauna deasupra a ceea ce mai
rămăsese din copacul aflat atunci și, probabil, și acum
pe fundul Dunării, un adăpost potrivit pentru șalăi.
Undițele (fiecare pescar cu câte două, niciodată mai mult)
erau amplasate lângă barcă, iar ca momeală puneam pe
cârlig câte-un cărășel viu, mâncarea preferată a șalăului.
Trăsăturile erau foarte fine, abia sesizabile la vârful bățului,
deci trebuia o atenție maximă.
În momentul observării mișcării la vârful uneltei,
luam bățul în mână și puneam degetul arătător pe fir. În
felul acesta, puteam simți când pleca șalăul cu momeala
și atunci era momentul înțepării peștelui printr-o contră
executată cu bățul. De regulă, urma drilul, care în cazul
șalăului este destul de scurt, acesta nefiind un pește
combativ. El cedează lupta când ajunge să ia prima gură de
aer și, dacă are dimensiunea corespunzătoare, poposește
în juvelnicul ce se află la marginea bărcii. La o partidă
de pescuit prindeam, de regulă, între 10 și 20 de șalăi, cu
greutatea între unul și două kilograme.

Ce mai mare exemplar de șalău prins de noi în zona
ostrovului Calinovăț a avut aproape 5 kg, iar cel mai mare
văzut la alți pescari avea aproximativ 7-8 kg. De regulă,
peștii subdimensionați, numiți în zonă „creioane“ sau
„știfturi“, erau eliberați cu urarea de a ne întâlni din nou
în anii viitori. Partida de pescuit se încheia odată cu lăsatul
serii, când parcurgeam din nou distanța de la ostrov la
debarcader.
De data aceasta, drumul era mai ușor deoarece
coboram pe Dunăre, fiind ajutați de cursul apei. În
parcarea pichetului ne așteptau mașinile. Mihai avea o
„Dacia 1100“, iar eu „Dacia 1300“ și porneam fiecare în
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direcția lui. El mergea la Moldova Nouă, unde locuia întrun apartament de bloc, iar eu mă îndreptam spre domiciliul
meu din Cenad.

Pe drum, gândurile îmi zburau la partida de pescuit
care tocmai se încheiase, dar și la viitoarele partide. Păcat
că timpul era destul de limitat, ocupația mea nefiind deloc
permisivă în acest sens. Se spune că în agricultură se
lucrează nu cu ora, ci cu ziua, fiind întreținută sintagma
„zi-lumină“, iar concediile se acordau mai ales în perioada
de iarnă, când, de regulă, și peștii luau o pauză. Lucrurile
s-au mai schimbat după Revoluția din decembrie 1989, dar
acestea vor constitui subiecte pentru viitoarele articole.

Pescar cenăzean
Acum, la final de an, odată cu sosirea iernii,
numărul partidelor de pescuit s-a rărit treptat, până când
acestea au dispărut cu desăvârșire. Acum a sosit vremea
depănării amintirilor la gura sobei și a întâmplărilor
petrecute în sezonul cald. Din păcate, în 2014, pescarii
cenăzeni nu se prea pot lăuda cu capturi notabile ca și în
alți ani. Abundența de precipitații care și-au pus amprenta
pe fluctuațiile de nivel ale Mureșului a făcut ca majoritatea
partidelor să se încheie fără rezultate remarcabile. Dar
așa este pescuitul și un pescar adevărat prețuiește clipele
minunate petrecute în natură și întotdeauna rămânem
cu speranța că… poate data viitoare. Diferența mare de
atitudine față de un nepescar, care întotdeauna vede partea
goală a paharului. Dau aici un exemplu de gândire total
nepescărească din partea soției unui prieten și tovarăș de
pescuit care, la întoarcerea de la pescuit a soțului, îi spune
acestuia, cu un umor scoțian: „Dacă ai știut că nu prinzi
nimic, de ce te-ai mai dus?“ La o asemenea întrebare
este extrem de greu de dat un răspuns și numai un pescar
adevărat trăiește emoția drilului în caz că are noroc de-un
pește mai mare. Pentru pescarii cenăzeni, care sunt bine
reprezentați la toate categoriile de vârstă, îmbucurător este
și faptul că tânăra generație a îmbrățișat această pasiune în
număr mare.

Pescar de serviciu: ing. G. Ivașcu
12

Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Pentru 2015, v r e a u î n
primul rând s ă l e u r e z
gospodarilor cenăzeni „La
mulți ani“, multă sănătate dar și
producții cât mai mari! Și anul
încheiat, 2014, a fost considerat
un an bun din punct de vedere
al producțiilor agricole. Ca
o caracteristică importantă a
lui 2014 a fost abundența de
precipitații în toate lunile din
an. Cantitatea de precipitații
căzute în cele patru anotimpuri,
împreună cu zăpada din lunile de iarnă, a depășit 650 l/
mp, apropiindu-se de 700 l/mp, aceasta în condițiile în care
media multianuală caracteristică zonei Cenadului este de
400 l/mp, maximum 450 l/mp. Excedentul de precipitații
a îngreunat și prelungit campania de recoltare a cerealelor
păioase, dar a avut efecte pozitive asupra producțiilor, mai
ales la cultura porumbului.
Așadar, în ansamblu, putem spune că anul 2014
a fost unul favorabil prin prisma rezultatelor obținute.
Greutăți au fost întâmpinate mai ales la culturile horticole,
unde în vii și livezi, dar și la legume au fost semnalate
atacuri puternice de monilioză, atât la lăstari, cât și la
fructe. Au reușit să-și salveze cât de cât recoltele cei care la
tratamente au folosit produse sistemice, acestea făcându-și
efectul chiar și în condițiii de ploaie.
Prognoza meteo pentru lunile ianuarie și februarie
2015 arată temperaturi în limitelele multianuale, cu
depunerea unui strat de zăpadă benefic pentru culturile de
toamnă. Lucrările caracteristice acestei perioade sunt mai
puține decât în celelalte perioade ale anului.
Dintre lucrările cele mai importante caracteristice
acestei perioade ar fi fertilizarea culturilor de cereale
păioase care au fost semănate în toamnă. Astfel, în zilele
cu temperaturi negative se administrează îngrășăminte
pe bază de azot, adică azotat de amoniu sau uree, după
caz. Redăm mai jos prețurile la îngrășăminte chimice la
magazinul „Glissando“ din Sânnicolau Mare (tel. 0256372.545):
Azotat de amoniu – 85 lei/sac;
Complexe 20:20:0 – 105 lei/sac;
Complexe 15:15:15 – 110 lei/sac;
Uree – 105 lei/sac.
De asemenea, magazinul mai pune la dispoziție
Confidor oil – 32 lei/lși zeamă bordeleză la 39 lei/kg.
Aceste substanțe se folosesc în perioada de iarnă pentru
tratamente efectuate în perioada de repaus vegetativ al
pomilor. La efectuarea tratamentelor trebuie ținut cont
ca vremea să fie însorită și temperaturile pozitive, de
minimum +5 grade Celsius. Magazinul „Glissando“ mai
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oferă doritorilor o vastă gamă de unelte de grădinărit,
semințe de toate tipurile, aparate de stropit etc.
În legumicultură se pregătesc răsadnițele pentru
semănatul răsadurilor de varză timpurie, gulii, tomate
timpurii. În general, în gospodării se folosesc răsadnițe cu
încălzire biologică, adică gunoi de grajd. Pentru activarea
gunoiului și o putere calorică mai mare se pot incorpora
în patul de gunoi bulgări de var nestins, care constituie în
același timp și un dezinfectant.

Grosimea stratului de gunoi variază între 70 și
100 cm și trebuie bine tasat. Deasupra patului cald se
pune amestecul de pământ, mraniță, turbă și nisip, bine
omogenizat, în grosime de 15-20 cm. În această compoziție
se inserează și piatră vânătă, în vederea dezinfectării
amestecului. Semănatul răsadului se execută după câteva
zile de la acoperirea răsadniței, în vederea asigurării
unei temperaturi optime pentru germinarea semințelor.
Desimea la semănare se face în funcție de intenția de
repicare a răsadurilor sau nu. La răsadul pentru repicare
avem 800-1.000 fire/mp, iar în caz de nerepicare trebuie
să fie 400-500 de plante/mp. Distanța între rânduri este de
5 cm la răsadul pentru repicat și de 10 cm la răsadul ce nu
se repică.
În pomicultură, spre sfârșitul lunii februarie se
pot începe tăierile de rodire la toate speciile pomicole în
afară de cireș și nuc, la care este de preferat să facem cât
mai puține tăieri. Dacă sunt necesare intervenții la aceste
specii e de preferat să fie făcute în perioada de vară. În
zilele însorite se pot săpa gropi în vederea plantărilor de
primăvară.
Dacă nu au fost îndepărtate de pe ramuri fructele
mumificate atacate de monolioză, este bine să fie
îndepărtate, la fel și ramurile care au fost atacate în anul
anterior, acestea constituind focare de infecție în anul în
curs.
În speranța că sfaturile noastre vă vor fi de folos, vă
dorim multă sănătate și, evident, spor la lucru!

Ing. G. Ivașcu
Cenăzeanul nr. 6/2014
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Jurnal de croazieră cu nava
„MSC Orchestra“,
7-15 aprilie 2014 (V)
Luni, 14 aprilie 2014, în jurul orei 9 ajungem
la Barcelona și plecăm în aceeași zi la ora 14. Istoric
vorbind, orașul s-a conturat prin secolul XV înainte de
Hristos, iar geografic este casa a peste cinci milioane de
oameni care locuiesc în zona principală și metropolitană.
Împrejurimile acestuia sunt impregnate de stilul lui Gaudi,
marele arhitect născut aici și care a revoluționat domeniul
prin creațiile sale nonconformiste, centrate pe viața și

controversă este legată de direcţia spre care este întinsă
mâna dreaptă a exploratorului: ar fi trebuit să arate spre
Lumea Nouă dar, đe fapt, indică nordul Africii. Imediat
după ce am intrat pe bulevard mi-am pregătit aparatul foto
pentru a încerca să surprind câteva statui vii. Din păcate,
anul asta ele dispăruseră și am mai găsit doar câteva, un pic
înghesuite și oricum puține la număr și puțin interesante.
La prima mea vizită, aceste statui dăduseră un farmec
aparte plimbării pe bulevard și am fost trist ca un copil
care și-a pierdut o jucărie. Barcelona o recomand tuturor
celor care iubesc să călătorească și să descopere ceea ce
este frumos de văzut în lume.
(Continuare în numărul viitor)

Prof. Ioan Popovici

Încă un început dezamăgitor

trio-ul oameni-plante-animale. Primul obiectiv turistic
pe care vi-l recomand să-l vizitați este catedrala Sagrada
Familia. Monument UNESCO, construcția a fost începută
în 1883, finalizarea acesteia estimându-se a se încheia la
2028. Emblemă a orașului, aceasta este cel mai vizitat loc
din Barcelona. Sagrada Familia este o locație interesantă,
de bifat, un stil unic, cum numai vestitul arhitect Gaudi a
realizat. Gaudi m-a făcut să iubesc arhitectura stradală pe
care până la primul meu contact cu Barcelona o ignoram.
Ne-am continuat vizita în Barcelona cu o plimbare prin Las
Ramblas. Aceasta este faimoasa cale pedestră unde, prin
agitație, găsești mulți scamatori, comercianți, vânzători
ambulanți, magazine de tot felul etc. Citisem deja că în
trecut pe aici trecea un râu ce curgea în afara zidurilor
medievale ale orașului, ziduri ce urmau traseul actual
al bulevardului Rambla. Odată cu desecarea râului și
dărâmarea zidurilor, zona a atras mai mulți oameni înstăriți
care și-au construit aici reședinte elegante. De asemenea,
au apărut și biserici, săli de teatru sau universități. Numele
bulevardului este trecut la plural („Las Ramblas“ în
spaniolă și „Les Rambles“ în catalană) tocmai pentru
caăel se compune din mai multe „Rambla“. Am intrat pe
bulevard din dreptul Monumentului lui Columb până în
Piața Cataloniei. Monumentul a fost inaugurat în 1888, cu
prilejul expozţiei universale, şi se spune că este amplasat
pe locul unde a păşit Columb, după prima călătorie în
America, în 1492. Situat la capătul Ramblei, dinspre
mare, a devenit una dintre emblemele oraşului. O mică
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S-a tras cortina peste turul de campionat fără ca
echipa din Cenad să aibă rezultatele pe care le așteptau fanii
și față de valoarea individuală a lotului de jucători. Fiind
balcanici, ne asemănăm cu echipa națională a Serbiei, care
are jucători la cele mai titrate echipe din Europa, dar nu are
rezultate la nivel de națională. Când vor crește acești copii
(mă refer la echipele de juniori I și II), poate vom avea o
echipă competitivă, iar jucătorilor le va păsa de Cenad și
de cenăzeni. S-a cam pierdut acel spirit de pur amatorism,
iar azi la cele mai de jos nivele fotbalistice e și interesul
alături de așa-zisul amatorism.
Și acum dăm goluri multe, dar și luăm în aceeași
măsură și chiar și-n plus. O pată pe obrazul fotbalului
din Cenad a fost și acel meci pierdut acasă cu 7-2 în fața
echipei din Tomnatic, o echipă mult mai slabă decât noi.
Sunt scuze că au lipsit portarii titulari, dar, cu o asemenea
echipă, portar putea fi și un puști de 13-14 ani. Deoarece
la valoarea echipei gazdă jucătorii oaspeți nu aveau voie
să tragă mai mult de trei-patru șuturi pe spațiul porții ori,
poate, din două șuturi pe spațiul porții oaspeții au marcat
trei goluri.
Cenadul a pierdut acasă cu 7-2, dar în fața echipei
C.F.R. Timișoara care în acea perioadă (1962) era o
echipă de top a diviziei B. A mai fost un eșec cu 6-1, dar
în deplasare, la Tomnatic, când acea echipă chiar obținuse
promovarea în liga secundă.
Este jenant să vezi în ziare scoruri 10-0, 8-0, 7-2
pierdute în ultimii ani de echipa Cenadului. Aceste rezultate
îi îndepărtează și pe acei puțini spectatori care mai veneau
la stadion. E drept că și ora de disputare a jocurilor și zilele
în care se joacă nu sunt propice vizionării meciurilor.
La atâta amărăciune ne mai bucurăm cu jucătorul
Colompar care, cu cele 18 goluri marcate, este pe locul II
al golgeterilor campionatului județean din cele trei serii.
Sperăm ca returul să fie mai rodnic, iar locul ocupat
de cenăzeni să fie în prima parte a clasamentului deoarece
valoarea lotului este peste clasarea actuală.

Gheorghe Anuichi
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Rețete c/á la Cenad

Tort Rigo Jancsi
...care de fapt este prăjitură, dar în opinia mea,
datorită ingredientelor folosite și modului de prezentare, va
deveni un tort pretențios. Există două variante ale tortului,
cu cremă de frișcă sau cu albuș bătut. În satul bănățean
unde am crescut era un desert obligatoriu cu ocazia rugii
sau de sărbători, crema fiind preparată din albuș bătut cu
zahăr în bain marie, iar deasupra se întindea o glazură de
ciocolată amăruie. Contrastul este fantastic, deci merită
încercată și această variantă.

doilea blat, peste care se toarnă glazură de giocolată. Se
poate orna cu frișcă bătută spumă sau cu cireșe glasate.
Mod de preparare: Se pune într-un vas la bainmarie 500 ml smântâna pentru frișcă și în momentul în
care începe să fiarbă se pune cantitatea de 400 grame
ciocolată ruptă bucățele. Se lasă până când ciocolata este
perfect topită, amestecând continuu. După ce s-a răcit,
punem crema în frigider. După ce au trecut cele trei, chiar
patru ore, scoatem crema din frigider și o batem spumă.
A doua variantă de cremă:
Se bat 6 albușe spumă, se adaugă treptat 12 linguri
de zahăr, apoi se bate pe aburi (bain marie) timp de 5 –
6 minute (nu mai mult). În acest caz, între cele două
blaturi se întinde doar gem de caise, iar crema de albuș se
întinde deasupra. Se netezește, după care se toarnă glazura
amăruie. Se pune la frigider până se întărește glazura.
Glazura (200 g ciocolată amăruie de bună calitate
topită și frecată cu o lingură de ulei de floarea soarelui,
pentru a primi luciu). Prăjitura se taie bucăți cu un cuțit
trecut prin apă fierbinte!

Clătite aperitiv cu pește afumat
Dacă pregătim varianta cu cremă de frișcă, întâi se
va prepara crema, cu câteva ore sau chiar cu o zi înainte de
a umple tortul.
Important de reținut: Renunțați la utilizarea unor
înlocuitori pentru frișcă (vegetală sau praf) sub pretextul
că sunt mai ieftine. Dacă nu găsiți frișcă „Dorna“ sau o
altă marcă cu min. 32% grăsime, pregătiți crema din albuș.
O prăjitură reușită și gustoasă este coaptă din
ingrediente naturale și proaspete, care nu au voie să
dăuneze sănătății, iar frișca gen „Hulala“ (în general frișca
vegetală) nu face parte din această categorie. Adaosurile
nesănătoase pe care le conține cauzează unor persoane
intoleranță față de aceste produse, iar gustul nu se compară
cu frișca naturală. Diferența de preț nu este semnificativă,
pentru a justifica înlocuirea cu frișcă vegetală.
Blatul este invariabil un pișcot de ciocolată. După
ce s-a răcit se taie în două, partea de jos se se stropește
(nu se însiropează ca amandinele sau savarina) cu câteva
linguri de lichior amaretto sau rom de bună calitate, se
unge cu gem de caise.
Se bat 6 albușe spumă cu 6 linguri zahăr și 6 linguri
de apă rece. Se adaugă pe rând gălbenușele, 3 linguri de
cacao, 4 linguri pline cu făină, 5 g praf de copt. Se coace
blatul în cuptorul preîncins la 200 grade în forma dorită,
pentru aproximativ 25 de minute. Se încearcă cu scobitoare
pentru a verifica dacă este copt.
I. Pentru prima variantă, peste stratul de gem de
caise se pune crema rece cu frișcă. Se așează cel de-al
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Clătitele pot fi pregătite fie dulci, fie sărate și servite
drept aperitiv, ca în rețeta de față.
Se pregătesc deosebit de ușor și sunt de efect, ba
mai mult, se pot pregăti clătitele în avans și se vor umple
doar cu jumătate de oră înainte de a fi servite.
Ingrediente pentru umplutură: o căpățână de
salată, un pachet de pește afumat de aproximativ 150 –
200 grame, 300 grame brânză de vaci, 1 lingură smântână,
sare, piper, verdeață, o ceapă verde cu coadă cu tot.
Aluat de clătite: 300 grame făină, 3 ouă întregi,
lapte 800 ml, sifon sau apă minerală 300 ml, un pic de
sare, ulei 200 ml.
Se amestecă ingredientele cu excepția uleiului și se
lasă o jumătate de oră să se îngroașe de la sine. În tigaie se
pune câte un pic de ulei, se încinge și se prăjesc clătitele.
Se lasă să se răcească.
Umplutura: Se amestecă 300 grame brânză
de vaci cu o lingură se smântână, o ceapă verde tocată
mărunt cu coadă cu tot (în cazul în care nu aveți ceapă
verde, se toacă o ceapă mai mică), se sărează, se adaugă
mărar, pătrunjel și piper.
Se ia câte o clătită răcită și se întinde o lingură
de umplutură, se pun deasupra 2 foi de salată spălate
și scurse, precum și câteva feliuțe de pește afumat (se
găsește în orice supermaket).
Se rulează strâns, se taie la jumătate și se aranjează
pe platou, pe foi de salată. Arată minunat și este foarte
gustos.
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