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Administrație

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:
l Hotărârea nr. 12 din 27.04.2015. privind aprobarea taxei pentru eliberarea Atestatului de producător
agricol şi a Carnetelor de comercializare a produselor din
sectorul agricol, pentru anul 2015.
„Art.1 - Se aprobă taxa pentru eliberarea Atestatului de producător agricol şi a unui singur Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, în sumă de
50 lei, pentru anul 2015;
Art.2 - Taxa pentru eliberarea mai multor Carnete
de comercializare a produselor din sectorul agricol va fi la
preţul de achiziţie a acestora.“

Întrebare pe adresa Primăriei
- Domnule primar Nicolae Crăciun, cum s-a
terminat, până la urmă, povestea licitației pentru
finalizarea construcției Casei de Cultură din Cenad?
- După pronunţarea sentinței de reziliere a
contractului de execuţie lucrări cu tirma spaniolă, am
demarat procedura de achiziţie a unui nou executor de
lucrări. În data de 29 decembrie 2014 au fost deschise
ofertele depuse. Au depus oferte două firme și anume S.C
CIV GROUP S.R.L. & S.C. TRUSMANN CONSTRUCT
S.R.L. și S.C. BAUDECOLUX PREST S.R.L. DEVA. În
data de 9 februarie 2015 a fost încheiat procesul verbal
privind evaluarea ofertelor de achzitii, pentru ca apoi
Comisia de evaluare să întocmească Raportul Procedurii.

l Hotărârea nr. 13 din 25.05.2015. privind asocierea comunei Cenad, prin Consiliul Local Cenad, în
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară A.T.U. RURAL
TIMIŞ VEST şi aprobarea Actul Constitutiv şi a Statutul
Asociaţiei.
l Hotărârea nr. 14 din 25.05.2015 privind alocarea sumei pentru achitarea facturii de înmormântare privind decesul lui Lazin Valentin.
Facem precizarea că documentele în cauză
se pot consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad.
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În data de 10 februarie 2015, comisia respinge ambele
oferte ca fiind neconforme, iar firma S.C. BAUDECOLIX
PREST S.R.L DEVA a depus contestație la Consiliul
Național de Soluţionare a contestatiilor. În urma analizării
documentației, Consiliul ne retrimite documentaţia spre
reanalizare, motivând prin faptul că greşelile strecurate în
documentaţia depusă de firma sus menționaă sunt greşeli
care sunt privite ca vicii de formă. Comisia a reanalizat
și a respins din nou oferta pentru acelaşi motiv ca și la
prima evaluare. Firma a contestat din nou, iar Consiliul
judecă erorile strecurate tot sub forma unor vicii de formă.
Într-un final, după ce Comisia de licitație a lămurit toate
problemele și anume toate obiecțiunile au fost tratate a fi
vicii de formă, declară câștigătoare a licitaţiei firma S.C.
BAUDECOLIX PREST S.R.L DEVA, iar în data de 20
mai 2015 a fost semnat contractul de execuţie lucrări.
Toate aceste probleme s-au desfășurat în paralel
cu o campanie în presa a unora cu scopul de a desemna
câștigătoarc firma sus amintită.
Comisia de licitație nu s-a lăsat intimidată de aceste
aspecte și a evaluat așa cum trebuie ofertele, surprinzătoare
fiind însă decizia Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor, care a tratat probleme financiare din ofertă
ca vicii de formă.
(D.B.)
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Societate

Ruga Cenăzeană
Sărbătoarea de Rusalii, sau Pogorârea Sfântului
Duh, este o sărbătoare creştină importantă, care se ține
întoteauna duminica, la 50 de zile după Paşti.

Rusaliile sunt o străveche sărbătoare preluată
din mitologia romană (Sărbătoarea Trandafirilor, se
aduceau ofrande: alimente si trandafiri pentru îmbunarea
sufletelor celor dispăruţi). Din punct de vedere bisericesc,
această sărbătoare este considerată ca fiind ziua de
naştere a Bisericii creştine.

În cinstea acestei sărbători, tinerii din Cenad, au
pregătit un scurt program artistic, îndrumaţi de profesorii
lor, Mărioara Clișic, Oana și Zoran Erdei, sprijiniţi
și încurajaţi de domnul primar Nicolae Crăciun. Se
dorește, astfel, cultivarea în sufletul tinerilor a frumosului,
a dorinței păstrării tradiției și, mai ales, a respectării sfintei
sărbători și a apropierii tinerilor de Dumnezeu.
Înaintea începerii programului artistic s-a oficiat
Slujba Sfintei Sărbători, la care au participat sătenii,
cu mic, cu mare, îmbrăcați în haine de sărbătoare și
costume populare.
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Programul a fost unul diversificat, dansuri, cântece,
program sportiv și un punct de demonstrație a tehnicilor
de apărare.
Echipa de dansuri populare, Mlădițe cenăzene,
a adus în fața spectatorilor suite de dansuri populare
românești, dar și sârbești. Elevele Alexandra Doroghi și
Denisa Cocoiag au interpretat, cu mare talent, atât cântece
populare, cât și cântece din zona muzicii ușoare.

Și de data aceasta, doamna profesoară Mărioara
Clișic a coordonat echipa de majorete a școlii noastre,
prezentând publicului un moment deosebit.
Pe scenă a urcat și un grup de elevi din clasa a
IV-a A, care a prezentat un scurt moment de tehnici de
apărare, iar elevii din clasa a III-a B au dansat un dans
modern, adecvat vârstei lor.

După încheierea programului artistic, a sosit
momentul solistilor vocali Ciprian Pop și Milena
Țăran, acompaniați de formația Pro Datina, să
întrețină atmosfera și au făcut-o cu succes, deoarece
s-au cântat cântece din toate zonele folclorice ale țării,
cântece de suflet, ceea ce a dus la o atmosferă plăcută
și plină de voie bună.

Prof. înv. prim. Oana Erdei
Cenăzeanul nr. 3/2015

Legislație

Curier juridic
În acest număr încerc să
vă prezint câteva informații privind
contractul de arendă, deoarece este
unul din principalele forme de
contract întâlnite la nivel rural.
Contractul de arendare
este o formă a contractului de
locațiune-închiriere care are ca
obiect exploatarea unor bunuri
agricole în schimbul unui preț
denumit arendă.
Contractele de arendă în
vigoare în acest moment sunt reglementate de două acte
normative, cele încheiate anterior datei de 1 octombrie
2011 și încă în vigoare, sunt guvernate de dispozițiile
legii nr. 16/1994, iar cele încheiate după această dată sunt
guvernate de dispozițiile Noului cod civil.
Obiectul contractului de arendă pot fi: terenuri cu
destinație agricolă ce pot fi terenuri arabile, vii, livezi,
pepiniere, pășuni, amenajări piscicole, terenuri cu
construcții agrozootehnice, terenuri cu platforme sau spații
de depozitare pentru nevoile producției agricole, animale,
mașini și utilaje destinate exploatării agricole.
În ceea ce privește forma contractului de arendare
acesta trebuie în mod obligatoriu încheiat în formă scrisă
sub sancțiunea nulității absolute. Aceasta înseamnă că un
contract încheiat doar verbal nu este valabil și nu poate
produce nici un fel de efecte. Totodată, o altă condiție de
formă a contractului de arendă este necesitatea înregistrării
lui la consiliul local în raza căruia se găsesc bunurile
arendate. Aici este important de menționat că în situația
unui contract de arendare ce are ca obiect terenuri situate
pe teritoriul administrativ al mai multor consilii locale,
câte un exemplar din contractul de arendă se depune la
fiecare consiliu local.
Obligativitatea înregistrării contractului de arendă
la consiliul local revine arendașului, iar cheltuielile privind
încheierea, înregistrarea și publicitatea contractului de
arendă revin de asemenea arendașului. Î n r e g i s t r a r e a
contractului de arendă la consiliul local este foarte
importantă pentru părți, deoarece această înregistrare
conferă contractului caracterul de titlu executoriu, ceea
ce înseamnă că arendatorul poate cere direct executorului
judecătoresc executarea silită a arendașului în cazul în care
acesta nu achită de bună voie arenda, iar pe de altă parte
arendașul poate cere executorului judecătoresc predarea
silită a bunurilor arendate în situația în care arendatorul nu
predă bunurile de bună voie, în ambele situații nemaifiind
necesară chemarea în judecată a celeilalte părți.
Părțile contractului de arendare se numesc arendator
și arendaș și pot avea această calitate atât persoanele fizice,
cât și cele juridice. Arendator poate fi cel ce are un drept
de proprietate, uzufruct, sau un alt drept de a deține bunul
ce face obiectul arendarii.Calitatea de arendaș o poate avea
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orice persoană care are capacitatea de a exploata bunurile
ce fac obiectul arendării.
Noul cod civil nu mai prevede un termen minim
ca durată a contractului de arendă, ci stabilește doar că în
cazul contractelor încheiate pe o perioadă nedeterminată,
arendarea este considerată ca fiind făcută pentru toată
perioada necesară recoltării fructelor pe care bunul agricol
le produce în acel an agricol, astfel că părțile sunt libere să
stabilească durata contractului de arendă.
Contractele de arendă se reînnoiesc de drept pentru
aceeași durată pentru care au fost încheiate inițial, dacă
niciuna dintre părți nu notifică în scris cealaltă parte de
intenția de a nu reînnoi contractul, cu cel puțin 1 (un) an
înainte de expirare în cazul terenurilor agricole și cu 6 luni
în cazul celorlalte bunuri arendate.
Practic, această dispoziție legală răstoarnă oarecum
situația normală a oricărui contract prin aceea că, cu toate
că este încheiat pentru un termen determinat, contractul nu
încetează la acel termen decât dacă se comunică celeilalte
părți intenția de a nu reînnoi convenția. Deci fiecare parte
trebuie să știe că, cu un an înainte de expirarea contractului,
dacă nu mai doresc prelungirea lui, va trebuie să notifice în
scris acest fapt celeilalte părți.
Aici trebuie specificat însă că dispozitiile legale
prevăd în mod expres că contractul de arendă încetează
în cazul incapacității sau decesului arendașului persoană
fizică, iar în cazul persoanei fizice în cazul falimentului
acesteia.
Pe de altă parte, contractul nu încetează prin moartea
arendatorului persoană fizică, moștenitorii urmând
să continue contractul de arendare până la expirarea
termenului.
Contractul de arendare continuă chiar și în cazul
în care arendatorul înstrăinează bunurile ce fac obiectul
contractului, dobânditorul fiind obligat să respecte
contractul.
Urmare a încheierii contractului de arendă, arendatorul are obligația principală de a preda arendașului
bunurile ce fac obiectul arendării la termenele și în
condițiile stabilite prin contract și obligația de a asigura
arendașului folosința pașnică a bunurilor arendate, având
însă și dreptul de a controla oricând modul în care arendașul
exploatează bunurile arendate.
Arendașul are printre obligațiile sale aceea de
a exploata bunurile ce fac obiectul contractului, ca un
bun proprietar. În limitele acestui drept, arendașul poate
exploata bunul conform destinației sale, putând schimba
categoria de folosință a terenului doar cu acordul prealabil
scris al proprietarului terenului, chiar dacă contractul de
arendă este încheiat cu un uzufructuar sau alt deținător
legal. Faptul că arendașul trebuie să exploateze bunul ca un
bun proprietar înseamnă că acesta trebuie să îl folosească
în acel mod în care să mențină potențialul producti, și să nu
ducă la deteriorarea sau pierderea bunului arendat.
(Continuare în pag. 19)
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Istorie

Preotul Friedrich Killer (1817-1914) și premisele
edificării bisericii romano-catolice din Cenad
Personalitate
cenăzeană de talie
bănățeană, pe nedrept
căzută în uitare, preotul
Friedrich Killer a
păstorit comunitatea
romano-catolică din
Cenad mai bine de
trei decenii, fiind
unul dintre artizanii
ridicării monumentalei
biserici parohiale din
localitate și totodată
un fin observator
și cercetător al
vestigiilor medievale,
Pr. Friedrich Killer (1817-1914), după Mar- descoperite la aceea
tin Roos, Erbe und Auftrag, I, 3a, p. 285.
vreme, dar și ulterior,
în localitate.
Născut în însăși
Cetatea Timișorii la 25 februarie 18171 (după alte surse
20 februarie2), Friedrich Mauritius Killer a fost botezat
de parohul bisericii Sf. Ecaterina, decanul (protopopul)
Karl Pröll, părinții pruncului fiind Franz Killer, actuar în
administrația comitatului și Anna, născută Lugosics, ambii
romano-catolici. Nașă de botez i-a fost Josepha Lugosics,
probabil o soră a mamei sau o rudă pe linie maternă. A
urmat Liceul Regal din Szeged, pe care l-a absolvit în vara
lui 1834 cu calificative foarte bune.3 A studiat teologia în
orașul natal, fiind sfințit preot la 18 octombrie 1839 în, pe
atunci, nu prea bătrânul Dom, de către eruditul episcop
de Cenad cu reședința la Timișoara, Josef Lonovics de
Krivina. Pentru că încă nu împlinise vârsta canonică
pentru a deveni preot, încă din 12 iulie 1838 s-a obținut de
la Roma, o dispensă pe numele său.4 În această problemă,
Schematismus Cleri Dioecesis Csanádiensis pro Anno Jubilari
MDCCCC, Temesvárini, Typis Typographiae Dioecesis Csanádiensis,
1899/1900, p. 336.
2
Archivum Dioecesanum Timisoarense [ADT], Cutia K5: Kilian-Kiss, Dosar Killer, Fridericus, par. em. in Csanád, † 1914, Certificat
de Botez, din 8 decembrie 1834, nenumerotat; Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Timiș, colecția de Registre de Stare Civilă, Colecția
Parohia Romano-Catolică Timișoara Cetate, I, registrul nr. 11, 18091843, fila 51 – denumirea corectă a matricolei de stare canonică, anterioară naționalizării: Matricula Baptisatorum Parochiae Temeswar-Arcensis, Tomus III, p. 103.
3
ADT, Fond: Personalia Presbiterorum, Cutia K5: Kilian-Kiss,
Dosar Killer, Fridericus, par. em. in Csanád, † 1914, Testimonium
Scholasticum, din 30 iulie 1834, nenumerotat.
4
ADT, Fond: Personalia Presbiterorum, Cutia K5: Kilian-Kiss,
Dosar Killer, Fridericus, par. em. in Csanád, † 1914, dispensa pentru
vârsta canonică, semnată de cardinalul Emmanuele de Gregorio (17581839) și dată la Roma, la 12 iulie 1838, nenumerotat.
1
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însuși tatăl studentului Killer, Franz Killer, îi scria
episcopului Lonovics la 10 octombrie 1838 din Buda.
După sfințirea sacerdotală, tânărul preot Killer a fost
numit capelan, succesiv, în mai multe comunități, precum:
Bulgăruș, Csatád (Lenauheim), Sântana, TimișoaraFabric. Prima sa parohie pe care a preluat-o în calitate
de administrator parohial a fost Bogda-Rigoș în 18445.
Aici a rămas doar un an, probabil și datorită faptului că
parohia era una mică și greu de păstorit, dar și pentru
că episcopul Lonovics avea alte planuri cu el. Astfel că,
la 21 aprilie 1845 el este numit în aceiași calitate, de
administrator parohial, însă la Liebling, în nou-întemeiata
parohie de acolo.6 El a fost astfel primul paroh al micii
comunități romano-catolice din Liebling7, o așezare cu o
populație preponderent evanghelică-luterană, care nu era
tocmai încântată de prezența în sat a puținilor catolici și a
preotului lor.
De la Liebling, Killer pleacă la Pâncota, de acum o
parohie mai mare și mai bine închegată, unde rămâne până
în 1853. În acest an este transferat ca paroh la Nagy-Gáj
(Gaiu Mare, azi Veliki Gaj în Serbia, la granița cu România),
unde de asemenea rămâne câțiva ani. În octombrie 1857
îl regăsim semnându-se ca paroh de Máleniczafalva,
localitate care însă este parte din Nagy-Gáj și care are una
și aceiași parohie cu aceasta. Din 1858 este numit paroh
în orașul Caransebeș, sediul unui important regiment de
graniță, unde din 1860 îndeplinește și oficiul de decan8.
Nici în acest loc nu îi este însă dat să rămână prea mult, ci
în 1861, prin dispoziția episcopului Alexander Bonnaz și
cu acceptul nobilului patron, contele Nákó Kálmán, este
numit paroh la Cenad, o parohie în care va rămâne nu mai
puțin de trezeci și unu de ani9 și de unde, când vârsta nu i-a
mai permis să slujească, s-a retras din activitate, plecând
la Szeged!
* * *
5
ADT, Fond: Personalia Presbiterorum, Cutia K5: Kilian-Kiss,
Dosar Killer, Fridericus, par. em. in Csanád, † 1914, scrisoarea de numire a lui Killer din postul de capelan de la Timișoara-Fabric în cel
de administrator parohial la Neuhof (Bogda-Rigoș), semnată de vicarul
Ignatiu Fabry la 24 aprilie 1844, nenumerotat.
6
ADT, Fond: Personalia Presbiterorum, Cutia K5: Kilian-Kiss,
Dosar Killer, Fridericus, par. em. in Csanád, † 1914, scrisoarea de numire a lui Mathias Schäfer din postul de administrator parohial la Neuhof în locul lui Friedrich Killer, care fusese numit cu începere de la 1
decembrie în calitatea de administrator parohial la Liebling, scrisoare
semnată de episcopul Josef Lonovics la 21 aprilie 1845, nenumerotat.
7
Konrad Blum, Liebling. Geschichte einer schwäbischen Gemeinde des Banats, Weilheimer Druckerei, Weilheim/ Oberbayern,
1958, p. 87.
8
ADT, Fond: Personalia Presbiterorum, Cutia K5: Kilian-Kiss,
Dosar Killer, Fridericus, par. em. in Csanád, † 1914, scrisoarea nr. 914
de numire a lui Killer în calitatea de decan, act semnat de vicarul capitular Stephanus Oltványi, la 19 mai 1860, nenumerotat.
9
Schematismus Cleri... 1899/1900, p. 336.
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Istorie
„Pacientul – la urma urmei el este deja în etate
de 75 de ani – suferă de pe urma vederii slăbite, a
auzului foarte prost, a amneziei accentuate, a senzațiilor
de amețeală, de o boală cardiacă cronică însoțită de
palpitații, de o respirație anevoioasă, de foarte ușoara
spargere a vaselor de sânge, fapt datorat vârstei și însoțit
de dereglări ale circulației periferice, episoade care se
manifestă cu precădere asupra creierului, de o inflamație
avansată a căilor respiratorii, suferință care duce adesea
la catarh bronhial [bronșită (n.n.)], care conduce la rândul
ei, la puternice inflamări ale faringelui și la răgușeli care
împiedică totalmente vorbirea; finalmente pacientul mai
suferă și de o slăbire generală a masei [musculare a
(n.n.)] membrelor, fapt care îngreunează mersul și care au
ca urmare o obosire rapidă...“

Vechea biserică romano-catolică din Cenad, ridicată 1741,
demolată 1868, după Martin Roos, Erbe und Auftrag, I, 2a, p. 155

Astfel scria la 1 octombrie 1891 medicul de
încredere al Consistoriului Diecezan, dr. Anton Maly,
însărcinat cu consultarea pacientului Friedrich Killer,
paroh și decan la Cenad.
La o lună după aceasta (după alții trei), pr. Killer
se afla deja în pensie și locuia în Piața Széchenyi din
Segedin... trăind încă 23 de ani de aici înainte! În ciuda
tuturor bolilor enumerate de dr. Maly, pacientul în vârstă
de 75 de ani, care pare-se că suferea de tot ce îți puteai
închipui – sau mai bine nu! – a atins, până la urmă,
venerabila vârstă de 97 de ani! El a încetat din viață cu
puțin timp înaintea izbucnirii primului Război Mondial,
mai precis la 28 februarie 1914, după ce cu șase zile
înainte își serbase ziua de naștere! Însă pr. Friedrich Killer,
un fiu al cartierului Cetate al Timișorii, nu a fost doar din
acest punct de vedere un om extraordinar. După ce a servit
ca preot în multe dintre parohiile de limbă germană ale
Banatului, episcopul Bonnaz l-a trimis în Cenadul German,
unde – după cum am aflat deja – a rămas ca paroh timp de
31 de ani. Una dintre cele mai mari realizări ale sale a
fost construirea și ducerea la bun sfârșit a noii (actualei)
biserici parohiale din localitate. În afară de asta, Killer a
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dovedit o deosebită prudență, grijă și chiar reverență față
de artefactele și relicvele istorice, care au ieșit la lumina
zilei în timpul săpăturilor realizate în vederea așezării
fundațiilor bisericii, dar și la alte descoperiri ulterioare.
Deducem deci că episcopul Bonnaz l-a prețuit în
mod special pe parohul Killer, căci în caz contrar el nu l-ar
fi propus ca paroh nobilului patron al parohiei din Cenadul
German, personaj care se pare că era la rândul său convins
de justețea alegerii lui Killer, ca fiind omul cel mai potrivit
pentru respectiva comunitate. În afară de asta, Bonnaz se
gândea cu siguranță și la un plan de construire la Cenad
a unei biserici reprezentative, care să fie demnă de locul
în care cândva se regăsea reședința episcopilor din vechea
Morisenă. Pentru un asemenea proiect era nevoie, la fața
locului, de un om robust, pe cate te puteai bizui și cu care
te puteai înțelege.
Vechea localitate de reședință – pe durata Evului
Mediu – a episcopilor de Cenad, s-a bucurat și de atenția
episcopilor ulteriori, mai precis a acelora care s-au
perindat pe scaunul diecezan începând din veacul al
XVIII-lea. Episcopul Adalbert von Falkenstein (17301739), primul care a rezidat la Timișoara, a contribuit în
mod decisiv la ridicarea în 174110, după aproape două
veacuri de la instalarea dominației otomane, a unei biserici
romano-catolice la Cenad, mai precis prin refolosirea
foarte pragmatică a vechilor ziduri deja existente. Aceasta
era formată dintr-o singură navă, fără turn, având un
aspect destul de sobru. Imaginea ei ni s-a păstrat tocmai
datorită parohului Friedrich Killer, care, în anul 1868,
înainte de a fi început lucrările de demolare a bisericii, în
scopul construirii celei noi, a chemat un fotograf pentru a
o imortaliza. Evenimentul, nemaiauzit în epocă, a strâns
în jurul lăcașului o mulțime perstriță de localnici, care
s-au fotografiat și ei o dată cu edificiul. Episodul are o
importanță deosebită, deoarece această fotografiere a fost
prima a unui lăcaș de cult, monument istoric, din întreaga
Ungarie a acelor vremuri, fotografia fiind și azi păstrată la
Budapesta, în arhiva Oficiului Monumentelor Istorice din
Ungaria.11
Episcopul Ladislaus Kőszeghy de Remete (18001828) a ridicat în amintirea catedralei de altădată, în
fața bisericii parohiale, un obelisc de piatră, care însă a
trebuit fi refăcut din ordinul nobilului Alexander Nákó.
Peste decenii, episcopul Csajághy (1851-1860), a fondat o
Asociație Diecezană de Construire a bisericii sf. Gerhard
din Cenad, organism care însă nu a reușit să strângă o
sumă notabilă.
O dată însă cu retragerea din proiect a conducerii
comunităților din Cenadul German și Cenadul Sârbesc, dar
și a contelui Nákó Kálmán, episcopul Alexander Bonnaz a
hotărât să susțină singur construcția, dând comandă pentru
10
Schematismus Cleri Dioecesis Csanádiensis pro Anno Domini 1865, Temesvárini, Typis Rosae Hazay, p. 71.
11
Martin Roos, Erbe und Auftrag, Die Alte Diözese Csanád,
Zwischen Grundlegung und Aufteilung 1030 bis 1923. Vom Barock bis
zur Revolution 1718-1850, Teilband a / 1718-1800, 2a, (Band I, Teil
2a), 2010, im Selbstverlag der drei Bistümer, Szeged-Csanád, GroßBetschkerek, Temeswar, p. 154-155.
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arderea a nu mai puțin de un milion de cărămizi. Bogatul
nobil local, prin însăși titlul, beneficiile și obligațiile sale de
patron, era acela care ar fi trebuit să contribuie nemijlocit
la construirea bisericii. Nu a fost însă așa... El considera că
singura sa datorie, de care de altfel se achita, era aceea de
a plăti salariul preotului, motivând în plus că moșia sa de
la Cenad nu îi aducea, deja de ani buni, venituri notabile.
Contele își construia însă, începând cu 1864, o reședință
nouă, monumentală, în Sânnicolau Mare... Mai mult, el
își dorise deja de o bună bucată de vreme primirea unei
distincții pontificale (papale), care trebuia să sosească la
propunerea episcopului locului. Decorația însă, întârzia să
vină, iar în final nici nu a mai venit vreodată, provocând
probabil „abstinența“ contelui în materie de donații pentru
biserica din Cenad.
În aceste condiții, prima rată de bani i-a fost
transferată preotului Killer la 18 septembrie 1866.
Planurile bisericii, care fuseseră folosite deja la Sântana,
proveneau de la Biroul de Stat de Arhitectură, chitanța
pentru lucrările de desenare semnând-o un anume Johannes
Alk. Lucrarea a fost încredințată meșterului constructor
Franz Brandeisz12 din Vârșeț, cel care a realizat și biserica
cea mare, cu două turnuri, din localitatea sa natală. Oferta
sa din 16 noiembrie 1867 însuma 32.632 de florini și 95
de crăițari. Măsurătorile amplasamentului au început în
1868, iar la aproximativ șase luni după aceasta, biserica
era ridicată și pusă sub acoperiș. Ochiul atent al preotului
a semnalizat însă imediat primele probleme și erori de
construcție, care s-au și făcut simțite, fapt care a dus la
conflicte dure între preotul Killer și constructor. Cu toate
astea lucrările s-au continuat în bune condiții, astfel că la
13 iunie 1869, în ziua Sf. Anton de Padova, a fost așezată
și crucea de pe coiful turnului.
La scurt timp însă după începerea săpăturilor pentru
ridicarea fundației viitoarei biserici, mai precis la 18 mai
1868, a fost descoperit în arealul lucrărilor un sarcofag
de piatră, destul de deteriorat, pe care preotul Killer l-a
recunoscut imediat ca fiind o piesă cu totul deosebită și
despre a cărei aflare a înștiințat imediat oficiul de patrimoniu
din Pesta. Imediat au sosit specialiști din capitală, care l-au
datat ca provenind din veacul al XI-lea. Puținele resturi de
oseminte găsite, au fost trimise de preot și ele la Budapesta,
acestea fiind returnate la Cenad în 1875, făcânduli-se însă
conexiunea cu relicviile sf. Gerhard aflate la Veneția! Din
păcate însă, ele au dispărut, de atunci, fără urmă...
O comisie formată din specialiști în construcții,
meseriași și reprezentanți ai parohiei și episcopiei, a
analizat între 15-20 septembrie 1870 carențele relativ grave
existente la edificiu. Obiectivul a fost însă recepționat cu
condiția ca deficiențele să fie înlăturate, sfințirea bisericii
având loc la 25 septembrie, ea fiind celebrată de decanul
Georg Drahoss, paroh de Szőregh, iar predica fiind rostită
de parohul Adolf Wächter din Sânnicolau-Mare. Noua
12
Franz Xaver Brandeisz (26. oct. 1818, Ciacova - 11. nov.
1894, Vârșeț) - a studiat arhitectura la Viena, activând cu precădere în
Banat și construind diferite edifici de cult sau laice, monumentale. Vezi:
Anton Peter Petri, Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums,
1992, coloana 197.
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icoană de altar a fost pictată de pictorul vienez Carl
Gutsch, fiind un dar al episcopului Bonnaz pentru parohie.
Altarul principal și amvonul sunt opera meșterului tâmplar
de altare Josef Treyndl.13
Martor și împreună-făuritor al unor timpuri nu
foarte ușoare, dar pline de realizări, propice edificării, dar
și dezvoltării cercetării istorice, culturii, arhitecturii și nu
în ultimul rând spiritului creștin, preotul Friedrich Killer
a lăsat în urma sa vestigii materiale și spirituale de care
se bucură azi nu doar cenăzenii, dar și numeroșii cetățeni
și credincioșii de toate confesiunile de la noi și de peste
hotare, care trec pe lângă ea sau chiar îi calcă pragul.

Claudiu Călin
13
Martin Roos, Erbe und Auftrag, Die Alte Diözese Csanád,
Zwischen Grundlegung und Aufteilung 1030 bis 1923. Vom Absolutismus bis zur Aufteilung 1851-1923, Teilband a / 1851-18889, 3a, (Band
I, Teil 3a), 2014, im Selbstverlag der drei Bistümer, Szeged-Csanád,
Groß-Betschkerek, Temeswar, sowie im Verlag EDITION MUSIK SÜDOST, München p. 284-289.
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Живот и дело Светога Саве
(III)
Повратак потјере из Свете Горе, и њихово
саопштење да се Pастко већ замонашио, означавали су
крај наде родитеља да ће им се син вратити. Врло брзо
су се помирили са Савином одлуком, сматрајући да је то
воља Божија.
Цар је прихватио Савину молбу под условом да
он сам постане архиепископ.
На Цвијети, или на Васкрс 1219. године,
Сава је свечано рукоположен од стране Михаила
Сарантена Харитопула за епископа, са достојанством
архиепископа Србије.
По избору и посвећењу за архиепископа,
патријарх Михаило је уручио Св. Сави грамату, са
којом је стекао право да управља, рукополаже и
учи. Другом граматом цар и патријарх су потврдили
самосталност (аутокефалност) српске цркве, која је
стекла право сазивања архијерејског сабора, који је
посвећивао вишу јерархију и архиепископа, који више
није морао да иде у Никеју на посвећење.
Са актом о аутокефалности српске цркве Сава
креће у домовину, задржавши се у Хиландару, а
затим и у Солуну, код митрополита Константина
Месопотамита у манастиру Филокалу, гдје покупи
законске књиге, и све друго што му је било потребно
за организовање самосталне цркве.
На самој граници Св. Сава је био срдачно дочекан
од посебног изасланства, које му је био приредио брат
Стефан, који је лежао болестан у постељи. По доласку
најприје је отишао у Студеницу гдје се поклонио
моштима свога оца, и гдје се одморио од тешких
напора које је имао у протеклим месецима.
Сједиште своје архиепископије Сава је смјестио
у манастиру Жича, гдје је осморицу својих монаха,
које је већином довео из Хиландара, хиротонисао у
епископе. Новоизабраним епископима, које је слао
као апостоле у све српске земље, дијелио је Србуље,
књиге на српском језику, донијете из Свете Горе. Тако
је Србија већ 1220. године била организована у десет
епископија .
Св. Сава је изводио црквену организацију са
нарочитим планом. Увео је вјерско јединство у народу,
«којега до тада не бијаше», а црквену управу у земљи
довео «у такав ред, о којему у Србији нитко прије ни
снивао није». Сједишта свих епископија била су по
манастирима, који су били материјално обезбјеђени.
Новопостављеним епископима дао је законске књиге,
како би могли водити црквено-правне послове у
пастирском раду, као и богослужбене књиге које су
биле потребне епископима за вршење богослужења,
рукополагање ђакона и свештеника, за вршење монашког
пострига и произвођење нижих црквених чинова.
Добијањем потпуне самосталности Српске
православне цркве били су погођени интереси
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охридске архиепископије, на чијем челу се налазио
Димитрије Хоматијан, велики противник Светога
Саве, који је на све начине покушавао да оспори
каноничност српске архиепископије и да је поново
потчини под своју власт.
Нарочите тешкоће су настале после смрти
Стевана Првовјенчаног (1228), кога је наследио
његов син Радослав (1227-1233-34). Син Гркиње
Јевдокије, ожењен кћерком епирског деспота
Теодора, био је и сам сувише гркофилски настројен.
Под утицајем тазбине обновио је везе са охридским
архиепископом Димитријем Хоматијаном, од кога је
тражио обавјештења у извјесним вјерским питањима.
Све ово довело је до незадовољства у Србији. Сава се
и сам једно вријеме склонио из земље и отпутовао у
света мјеста.
На прво «хожданије» кренуо је бродом из
Старог града (околина Будве). Мотив Савиног
одласка је посјета светих мјеста и упознавање са
уређењем монашких колонија у Светој земљи и
Египту. Проучавао је црквено уређење, а нарочито
организацију манастира, монашких скитова и
устава. У Акону се искрцао из лађе, па је отишао у
Јерусалим, да посјети патријарха Атанасија. Посјетио
је и Голготу, Витлејем, Јордан, Назарет, Сион,
Гетсиманију, Јелеонску Гору, Галилеју, Витанију,
Таворску Гору и монашке колоније по Палестини.
Сава је био врло дарежљив према свим манастирима,
а нарочити према манастиру Св. Саве Освећеног. Из
Јерусалима је отишао у Акр, а одатле у Малу Азију,
гдје је посјетио цара Јована Ватаца (1222-1254), који
му је дао оружану пратњу и лађу до Свете Горе.
Не зна се тачно колико се задржао на Светој Гори.
Најприје је одсјео у Иверској лаври, затим је отишао
у Кареју, гдје је билo сједиште протата Свете Горе,
и на послетку је стигао у Хиландар. Из Хиландара
је Свети Сава, преко Солуна, гдје се састао са царем
Теодором Анђелом и солунским митрополитом,
стигао у Србију 1230. године.
После повратка у Србију, Сава је остао још
четири године на челу цркве. За то вријеме је био врло
активан, извршио је реформу цјелокупног монашког
живота, као и реформу црквеног устава, који је,
у то вријеме, био држан у свим нашим црквама и
манастирима.
Исте године по Савином повратку дошло је до
преокрета на Балкану. Бугарски цар Јован Асен II
је потукао код Клокотнице епирског цара Теодора
Aнћела. Властела у Србији је збацила Радослава и
довела Владислава (1234-1243), који је био ожењен
Белославом, кћерком Јована Асена II. Доласком на
престо краља Владислава, умјесто грчког, преовладао
је бугарски утицај. Владислав је био лукавији од
Радослава у односима са стрицем, знајући колики
је Савин углед у народу и међу властелом, да би
придобио Саву, гради манастир Милешеву и велико
благо поклања светогорским монасима.
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Сава већ стар и слутећи да смрт није далеко,
полази из Студенице да још једном обиђе своју земљу.
Жеља му је била да се на лицу мјеста увјери да ли
народ поштује хришћанске законе, како се спроводи
правда и ред међу људима. Сава је учио свој народ да
«не треба враћати зло за зло, него ломити хљеб свој
онима који гладују, и уводити у дом свој ниште без
крова». Пошто се увјерио да је црква пригрлила све
несрећне, сиромашне, обесправљене и да своју мисију
на земљи није могао боље да изврши, духовни отац
Србије сазива сабор у Жичи да би се сада последњи
пут, опростио од својих владика и дворјана. Ту је
Сава јеромонаха Арсенија рукоположио за свога
наследника, архиепископа (1234-1263). Тада се
поново запути преко мора у Акру, Александрију,
Сахару, Синај, долином Тигра и Еуфрата, Јерусалим,
на свом путовању Сава је обишао све тадашње
источне патријархе, јерусалимског, александријског и
антиохијског.
У повратку, Сава је застао у Трнову код бугарског
цара Асена II, код кога је био врло лијепо примљен. И
у Трнову, као и свуда на своме путовању, Св. Сава се
показао врло издашним према црквама. Из казивања
биографа Св. Саве дознајемо да је он дошао у Трново
већ болестан и врло уморан. С обзиром на своје године
и на неизвјесност тако дугог и тешког пута Св. Сава
је помишљао и на то да се, можда, неће више жив
вратити у Србију. Када је болест почела узимати маха
и Св. Сава осјети да ће у Трнову умријети, послао је
један дио своје пратње у Србију са свим што је био
набавио и с благословом «свој дјеци својој».
Свети Сава се упокојио 14. јануара 1236. године
у Трнову. Сахрану је обавио бугарски патријарх у
припрати Цркве 40 мученика, задужбини Асеновој,
у којој је озидао и гроб за Саву, а на врх је ставио
камен, прекрио га царском багреницом, а више њега је
поставио свијећњак и златно кандило.
Архиепископ Арсеније је подстицао Владислава
да пренесе тијело Савино у Србију. Владислав је слао
тасту, Јовану Асену II, два изасланства, да би после
државног сабора који је сазвао, сам отишао у Трново
по тијело. Архиепископ Арсеније је са свештенством
дочекао тијело Св. Саве у манастиру Милешева,
задужбини краља Владислава, гдје је тијело и
положено.
Св. Сава је био јединствена личност наше
историје и историје српске православне цркве. Иако
је био син тадашњег српског владара, и самим тим
имао могућност да једног дана и сам преузме престо,
још у раној младости је изабрао свој пут, да би својим
животом и личним примјером постао путовођа свог
народа у живот вјечни. Тај исти народ му се вијековима
касније одужио изградњом највећег и најљепшег
српског храма, а најзначајнији је онај храм у срцима
и душама сваког поштоваоца првог српског учитеља и
просветитеља Светог Саве и Светосавља.

Arta vindecării unor boli cu ajutorul plantelor era
cunoscută din cele mai vechi timpuri. Arheologii au scos
la iveală, în urma cercetărilor făcute, diferite vase folosite
pentru prepararea remediilor din plante (infuzoare, pâlnii
din lut ars etc.).
Herodot, considerat părintele istoriei, a menționat,
cu 500 de ani înaintea erei noastre, numele strămoșilor
noștri geto-daci, caracterizându-i ca cei mai cinstiți și viteji
traci, care aveau cunoștințe despre întrebuințarea plantelor
medicinale. De asemenea, medicul grec Dioscoride
semnalează în lucrarea sa „De Materia medica“ faptul
că pe teritoriul Daciei se foloseau foarte mult plantele
medicinale pentru vindecarea bolilor.
Mai târziu, sunt tipărite unele lucrări: „Herbarium“
prima carte de plante medicinale apărută la Cluj în anul
1578; „Pravila lui Matei Basarab“ apărută la Târgoviște
în anul 1652, unde se precizează că vraciul are sarcina
să cerceteze „ierburile“ pentru a descoperi proprietățile
vindecătoare și cele împotriva otrăvurilor. În anul 1694
apare „Lexiconul slavo-român“, unde găsim foarte multe
recomandări precum și denumiri ale planelor medicinale,
izmă, muștar etc. Trebuie să amintesc și hrisovul
domnitorului Grigore Ghica, cel care a înființat spitalul
Sf. Pantelimon din București, apărut în anul 1725, unde se
stipulează rolul farmacistului atât ca „știutor și cunoscător
al botaniceștilor ierburi“, cât și ca recoltator al plantelor
medicinale necesare pentru tratarea bolnavilor în noul
spital creat.
La începutul secolului al XIX-lea, Samuil Vulcan
menționează în lucrarea „Tractatul despe vindecarea
morburilor poporului de pe Tiera“ că plantele medicinale
aveau pondere importantă în combaterea maladiilor în țara
noastră.
În zilele noastre, fitoterapia modernă constă în
tratamentul bolnavilor cu ajutorul plantelor medicinale.
Pe lângă utilizarea plantelor medicinale ca atare: infuzii,
macerate, decocturi, extracte, având la bază dezvoltarea
fitochimiei, biochimiei și tehnicii farmaceutice moderne,
a apărut o varietate foarte mare de produse, care au în
compoziția lor principii active extrase din plante.
România, datorită poziției sale geografice și
condițiilor pedoclimatice, este una din țările europene cu o
floră foarte variată, alcătuită din peste 3.600 specii, din care
aprox. 10% au conținut foarte ridicat de principii active,
fiind foarte solicitate la export. Calitatea principiilor active
din plante este în mare parte influențată de momentul
recoltării, de modul de uscare și depozitare. Despre aceste
lucruri o să vă povestesc în numărul viitor.

Kraj

Rodica Pitic
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în tradiția strămoșilor noștri
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Amintiri

Satu Nou, văzut
de Florica Vaida Albu (II)
Ulicioara era străduța aceea îngustă, fără case și care
mă făcea să-mi bată inima ori de câte ori mă aflam singură
pe ea. Când eram mică, o străbăteam în fugă, vedeam în
jurul meu tot felul de umbre și arătări. Pe atunci, copiii ca
mine erau speriați de cei mari, cu baba Zdrela, un fel de
Baba Cloanța din povești, sau cu Pengoanie. Doda Măria a
lu’ Penga era o femeie mai săracă, de treabă, căreia îi plăcea
să tragă la măsea și care umbla mereu cu o bâtă în mână și
o traistă în spate. Spunea că dacă nu eram cuminți ne bagă
în traistă și ne mănâncă atunci când ajunge acasă. Mai mare
frica...

Eu cred că la începutul vieții mele au fost bătrânii,
deoarece trăind printre bătrânele din vecini, primele mele
amintiri sunt acelea văzute prin ochii lor, din poveștile lor
despre viață. Abia după aceea, pe la șase-șapte ani, pot să
spun că sunt ale mele.
Doda Veta, doda Floare, doda Sida, Milinca sau Veri
stăteau seara, pe băncuța de la poartă, și-și aduceau aminte
de întâmplări de demult.
Fiecare dintre ele și-a ridicat o casă, la început din
pământ bătut, mai apoi din văiugă făcută de câteva familii
de țigani, după o rețetă doar de aceștia știută, drept dovadă
că mai dăinuie și azi.
Au născut copii, i-au crescut așa cum au știut ele, au
muncit cot la cot cu bărbații lor. Acum, aproape de capătul
drumului prin viață, privesc cu ochi senini, cu zâmbete
blajine, mulțumite că viața lor nu a trecut fără rost.
În tinerețea, petrecută tot în Satu Nou, se sculau
cu noaptea în cap, frământau și coceau pâinea, făceau tot
ce trebuia prin casă și apoi plecau la treabă. Majoritatea
erau slugi pe la nemții și paorii bogați din sat. După 19471949, după colectivizare, s-au făcut brigăzi, unde lucrau
împreună. Femei și fete tinere lucrau vara la treierat grâul
cu batoza. Bărbații urcau cu furcile snopii grei de grâu sus
pe batoză, fetele tăiau cu rândul legăturile de la snopi și
le dădeau drumul în batoză. Alte femei trăgeau cu o targă
pleava de sub batoză. Era cald, iar ele transpirate, prăfuite,
obosite, dar nu se plângeau. Câte o fată mai mergea
dimineața la brigadă desculță, să nu o trimită iar la treierat,
erau și alte munci de făcut. Una dintre ele a fost și doda
Giuliana lui Pâț Todor.

Tinere din Cenad (în stânga, Florica Albu)

Când am mai crescut, am îndrăgit ulicioara. Primăvara
și vara era tare frumoasă. Pe garduri, de-o parte și de alta
erau agățate ierburi cu flori albe și roz, câte-o tufă de soc și
câte-o urzică. Când se coceau fructele, niște bobițe mici și
cele negre ale socului, ai noștri spuneau să nu le mâncăm că
murim. La cele roșii noi le ziceam bolânzele.
La prima casă o luam la stânga și de acolo începea
raiul meu – Satu Nou. Era un miros aparte în acel colț de sat,
primăvara, când înfloreau băgrinii și te învăluiau cu mirosul
lor dulce. Uitai și de ulițele pline de noroaie, și de praful ce
se ridica aidoma unui nor în urma ta. Era doar culoare și
miros, liniște și multă pace.
Fiecare om își vedea de casa lui, rar se certa cineva și
asta din cauza răzorului dintre grădini ori din pricina gâștelor
atunci când scăpau acestea în câte-o grădină cu porumb.
Viața era mai simplă, lucra omul mult, dar și știa să se
bucure de tot ce era în jurul lui. Era mai mult respect pentru
om, pentru natură, pentru truda cea de toate zilele.
Să ferească Domnul să nu fi spus „bună ziua“ cuiva,
când aflau ai tăi te aștepta o ocară zdravănă ori câteva nuiele.
Am mai primit și eu câte una, poate de aceea am crescut așa
de mult…
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La treierat cu batoza, la Cenad

Totul era bine organizat în Cenad și în Satu Nou.
Erau multe grădini care nu aveau gard, trebuia să avem
grijă de gâște să nu scape în porumb. Aveam și noi gâște și
aproape toți vecinii mei. În anii ploioși nu aveam treabă cu
ele, se bălăceau în voc ziua întreagă. Într-un an, o vecină
nu și-a mai găsit seara gâștele. Le-a căutat zile de-a rândul.
După o săptămână au apărut seara la poartă. Erau toate
golașe, una lipsea, iar gânsacul avea agățat la gât un bilet
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Amintiri
pe care scria mare: „Noi venim în pielea goală, sora noastră
fierbe-n oală“. De luat aminte…
Porcii erau scoși, la fel ca vacile, la izlaz. Dimineața
se auzea trâmbița și porcii erau mânați la poartă și porcarul
avea grijă toată ziua de ei. Bunicii mei erau și ei purcari,
munca cea mai de jos, de unde și numele meu – Florica
lui Sava Purcărel. Muncă urâtă, dar cu mare răspundere.
Ultimul purcar din Satu Nou a fost moș Lăzău.
Toamna, târziu, totul se liniștea, începeau clăcile,
pregătirea pentru iarnă, sărbători frumoase și mulțumire
că anul ce s-a terminat a fost destul de bun. De aici încolo
încep și amintirile mele, pe care o să vi le povestesc pe
rând.
***
Este primăvară în Satu Nou.
Ulițele au rămas pline de apă după ce s-a topit
zăpada. Numai unde și unde, în locurile mai umbroase
vezi câte un petic de zăpadă, albul imaculat al iernii s-a
transformat în ceva gri, murdar.
Nu erau ulițe de piatră în Satu Nou. Primăvara și
vara erau noroaie. Ogașe de căruțe, drumuri sparte, abia te
mișcai printre ele.
Dar repede schimba soarele totul. După
schimbătoarele zile ale Babelor, primăvara își intra în
drepturi. Prima data în grădinițele de flori. Apăreau primele
viorele, toporașii, narcisele, înfloreau iorgovanii (liliacul).
Peste tot, pete vii de culoare. Se auzeau cocorii, veneau
acasă și berzele și mai apoi rândunelele.
Acolo unde locuiam eu, vedeam prin grădini
cenăzeni la lucru. Era vremea semănatului. Unii grăpau,
alții semănau zarzavaturile cu mașinile nemțești de
semănat. Femeile puneau usturoiul de Cenad, știut și de
cei din localitățile învecinate, arpagicul, cartofii. Pe uliță
întâlneam sau căruțe cu grape cu colți, grape de spini,
lădițe de cartofi, sau vegluri (cărucioare) pe două roți, trase
de oameni până la locul de semănat.
Toți roboteau până seara târziu, fiindcă se știa că
primăvara avea și toane. Încă îi mai speria cu înghețuri
târzii ori zăpezi. Într-o dimineață, când ieșeai în curte, totul
era o explozie de alb cu miros dulce. Înfloreau porumbele
pe margini de voc și garduri de grădini. Era vremea să se
pună cucuruzul. Mai apoi înfloreau băgrinii, o armonie
de alb și miros dulce. Pe ulița din mijloc, spre capăt, erau
salcâmi cu flori mov, o splendoare, nu cred am întâlnit
ceva mai frumos.
Tot într-o primăvară, nea Ion Șpec a terminat
tractorul la care a meșterit toată iarna, dar pe care l-a
montat în casă. A fost nevoit să dărâme un perete să poată
ieși cu el în curte. A ajuns de poveste.
Nea Ion Șpec, Ciliboc cel cu timpul probabil și Mozi
Toni, operator la film, care avea mereu un muc de țigară
la colțul gurii, erau figuri originale în Satu Nou. Au avut
multe povești pe timpul lor.
În aprilie, ulițele se umpleau de ghemotoace galbene
– boboci de gâscă. Peste tot se auzeau gâștele ce se certau
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pentru pui sau se luau după cei care treceau pe lângă ele.
În anii în care nu era multă apă în voc, creșteau tot felul
de ierburi și era plin de fluturi și albine, prin spinii de

Iarna, în cartierul cenăzean Satu Nou (foto: Dușan Baiski, 2008)

porumbe își făceau cuibul tot felul de păsări care săgetau
văzduhul în căutare de hrană pentru puișori.
Dinspre pădure împânzeau cerul stoluri de ciori,
care treceau pe un traseu bine stabilit înspre câmpurile
din afara satului, spre Sânnicolau Mare. Era o gălăgie de
nesuportat. Seara se întorceau pe același traseu la cuiburile
lor din Pădurea Ciorilor, la puii care le așteptau flămânzi
și gălăgioși.
Primăvara, când veneau rândunelele, cei cu pistrui
pe obraji erau învățați de bunici să se uite în sus și să strige.
„Rândunică, rândunică, pistruile mele sub aripile tale!“
Pe ultima uliță, între Glișa și Ghiță Rusu, erau niște
gropi și izlazul. Băieții începeau să joace fotbal, fetele se
jucau mâța prinsa. Era multă veselie.
De multe ori ajungeau acasă băieții cu pantalonii
rupți în genunchi, fetele cu rochițele sfâșiate în câte-un
scaiete. Din noroi, pe care îl frământam bine, făceam
câte-un cub, scobeam în el o gaură mare, scuipam în ea
și o trânteam de pământ, nu înainte de a striga „Cotcodaie
daie!“. Se auzea o bufnitură și noi ne bucuram. Băieții mai
făceau câte-o gălușcă de imală (noroi) pe care o înfigeau
într-o nuia și-o aruncau, de obicei pe casă. Am încercat și
eu, dar am primit o bătaie zdravănă, tot peretele de la uliță
era numai noroi.
Trebuia să avem grijă de gâște și de puii de găină să
nu-i ia uliul.
Povestea doda Floare a lui moș Laza, o vecină de-a
mea, că tot așa, într-o primăvară, un nepot de-al ei trebuia
să păzească puii de uliu. S-a gândit că dacă leagă toți puii
cu câte-un fir de ață de cloșcă, nu îi mai ia nimeni și el se
poate juca cu ceilalți copii. Când, ce să vezi, minune mare,
uliul a venit și a luat în gheare cloșca și a ridicat-o cu tot cu
pui, S-a ales praful de ei...
Mergeam mai rar seara pe la vecini, erau prea obosiți
să le mai ardă de glume.
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Documentar

Uniunea Europeană
– Scurtă istorie (II)
Simbolurile Uniunii
Europene
Drapelul
Uniunii
Europene, adoptat de către
Consiliul Europei la data
de 8 decembrie 1955, este
reprezentat prin cercul
format din 12 stele de aurii,
pe fond albastru, el fiind
simbolul nu numai ai U.E.
ci şi al unităţii şi identităţii
europene în sens mai
larg. Cercul de stele aurii
reprezintă solidaritatea și armonia între popoarele Europei,
iar numărul lor nu are nicio legătură cu numărul de state
care compun U.E., numărul doisprezece simbolizând,
în mod tradiţional, perfecţiunea şi unitatea. Proiectul
drapelului U.E. îi aparţine lui Arsène Heitz, un proiectant
alsacian, născut la Strasbourg.
Imnul Uniunii Europene, îl reprezintă ultima
parte (a patra) din Simfonia a IX-a compusă în 1823 de
compozitorul german Ludwig Van Beethoven (1770-1827),
cunoscut sub numele de „Oda bucuriei“. Această muzică,
introdusă în Simfonia a IX-a de Beethoven, are la bază
poemul scris în anul 1785 de către poetul german Friedrich
von Schiller. Acest poem exprimă viziunea idealistă a lui
Schiller asupra ideii de înfrățire a celor ce aparțin rasei
umane, o viziune comună cu cea a lui Beethoven. În anul

1972, Consiliul Europei a adoptat „Oda bucuriei“ a lui
Beethoven ca imn, iar în anul 1985 acesta a fost adoptat de
toţi şefii de stat şi de guvern ca şi imn al Uniunii Europene.
Binecunoscutul dirijor Herbert Von Karajan a fost invitat
să scrie trei aranjamente instrumentale: pentru pian solo,
instrumente de suflat și pentru orchestră simfonică. Fără
cuvinte, în limbajul universal al muzicii, acest imn exprimă
idealurile de libertate, pace și solidaritate.
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Ziua Europei - 9 mai. Data la care în anul 1950 Robert
Schumann a prezentat „Declaraţia Schuman“, propunerea
privind crearea unei Europe organizate, indispensabilă
pentru menținerea unor relații pașnice. Ziua Europei a fost
aleasă de Consiliul European de la Milano, din 1985.
Mottoul Uniunii Europene: „Unitate în diversitate“
– folosit ca şi deviză a U.E. pentru prima dată în anul 2000
şi introdus în articolul I din Tratatul de instituire a unei
Constituţii pentru Europa, încheiat în anul 2004. Această
deviză este rodul unui concurs la care au participat, cu
propuneri, 80.000 de tineri, între 10 și 20 de ani. Uniunea
Europeană este fondată pe principiul unitate în diversitate:
diversitatea culturilor, obiceiurilor, credințelor și limbilor.
Tocmai această diversitate face ca Uniunea Europeană
să fie ceea ce este: un spațiu al diversității celebrat ca
sursă de bogăție și
nu un spaţiu în care
diferențele se topesc.
Moneda euro
- Consiliul European
de la Madrid decide
ca moneda unică
să poarte numele
de „euro“, iar din 1
ianuarie 1999, euro a
devenit moneda europeană unică. Începând cu 1 ianuarie
2002, euro a intrat propriu-zis în circulație. Monedele și
bancnotele naționale ale statelor din Zona Euro au fost scoase
din circulație pe 28 februarie 2002. Reprezentarea grafică
a monedei unice a fost inspirată de litera grecească epsilon,
ea trebuind să facă legătura atât cu leagănul civilizației și
democrației europene, cât și cu prima literă din cuvântul
„Europa“. Cele două linii paralele din simbolul grafic
sunt un indicator al stabilității euro. Ferestrele și drumurile
domină fața fiecărei bancnote ca simboluri ale spiritului
de comunicare și deschidere din Uniunea Europeană.
Spatele fiecărei bancnote prezintă poduri ilustrând diferite
perioade în arhitectură, constituindu-se într-o metaforă a
apropierii dintre popoarele europene și dintre Europa și
restul lumii. Fața comună tuturor monedelor reprezintă o
hartă a Uniunii Europene, pe un fond de linii transversale
la care sunt atașate stelele drapelului european.
Zona euro, creată în anul 1999 din 11 ţări, este astăzi
formată din 19 state din cele 28 ale Uniunii Europene care
au adoptat moneda unică (Austria, Belgia, Cipru, Finlanda,
Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania,
Slovenia, Slovacia). Pe lângă acestea, alte patru „microstate“, prin acordurile monetare încheiate cu vecinii lor,
sunt și ele atașate la zona euro, şi anume: Andorra, Monaco,
San Marino și Vatican. De asemenea, şi Muntenegru
foloseşte aceeaşi monedă unică.
În numărul viitor, căte ceva despre statele care
formează în prezent Uniunea Europeană, statele candidate,
precum şi despre instituţiile europene.

Tiberiu-Ioan Bociat
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Pagina pescarilor cenăzeni

Ziua Pescarilor Cenăzeni
Un eveniment important pentru viața localității
a fost și sărbătorirea Zilei Pescarilor Cenăzeni, ce se ține
în fiecare an, în a doua zi de Rusalii (Pogorârea Sfântului
Duh sau Cincizecime).

la un nivel calitativ deosebit, aici meritul revenindule maeștrilor bucătari. Dorin Dronca, Ștefan Maxim și
Mita Sivacichi. Aceștia au făcut o ciorbă excelentă din
care mesenii s-au servit chiar de mai multe ori. Iar ca
felul doi, ca de obicei, pește prăjit cu mujdei de usturoi și
lămâie, de asemenea foarte bun. Băuturile au fost puse la
dispoziție gratuit (atât țuica, cât și vinul) de către Nicolae
Crăciun, primarul comunei Cenad, care a participat doar la
programul religios, având de oficiat o cununie. S-au mai
servit sucuri și apă minerală la discreție, fiind numai bune
pe canicula de afară.
Atmosfera a fost relaxată. S-au depănat diferite
amintiri de la partidele de pescuit. Au luat parte și pescărițe,
mulțumite și ele de modul de organizare. Numărul de
participanți a fost mai mare decât anul trecut și suntem
convinși că de la an la an va fi tot mai mare.

Captură record la Mureș

Anul acesta, evenimentul a avut loc luni, 1 iunie,
și a constat dintr-o slujbă religioasă oficiată de preotul
ortodox român, Gheorghe Covaci, și de cel ortodox sârb,
Radislav Stoianov. Întâlnirea pescarilor a avut loc la ora
17, la Biserica Ortodoxă Română din Cenad, fiecare
pescar având una sau mai multe undițe asupra lui, care au
fost binecuvântate în cadrul ceremoniei religioase. Au fost
aduse rugăciuni de mulțumire, sănătate, dar și de pomenire
a pescarilor cenăzeni trecuți la cele veșnice. Au participat
și pescari din alte localități ca Sânnicolau Mare, Comloșu
Mare etc.

După terminarea programului religios, pescarii
s-au deplasat la Casa Germană, unde s-a servit o masă cu
preparate exclusive din pește. Acestea au fost pregătite
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Sezonul de pescuit în acest an (2015) a debutat
cu rezultate mai bune pentru pescarii cenăzeni care și-au
reluat activitatea începând cu data de 25 mai, când s-a
deschis pescuitul pe apele de frontieră, pentru localnici
prezentând interes nu doar Mureșul, ci și Dunărea.
Primele capturi nu s-au lăsat prea mult așteptate.
Astfel, pe râul Mureș cea mai mare captură de până acum,
în 2015, îi revine lui Slaven Pavlovici (Slavița), care se
poate lăuda cu un șalău de 8,5 kg și de peste un metru
lungime, care bate orice record al locului, avându-și loc
de cinste chiar la nivel național. Personal, recunosc că cel
mai mare șalău prins la undiță l-am văzut pe Dunăre și a
avut 7 kg. Dar surpriza cea mai mare abia acuma urmează
în ceea ce privește momeala la care a venit monstrul. Poate
nu vă vine să credeți, dar șalăul „a pus botul“ la dudă.
Pescarul nostru pescuia la crap în zona rambleului de cale
ferată pe Mureș și a observat o trăsătură destul de fină la
undița cu dudă. A contrat și a început drilul. Și el a fost
surprins în momentul când „dințosul“ a ajuns la mal după
o luptă de 10-12 minute la începutul drilului, fiind convins
că a agățat un crap. După ce a ajuns cu captura acasă, din
curiozitate, Slaven i-a făcut peștelui o disecție, să vadă
ce are în burtă. Altă surpriză... Era plin de dude negre.
În concluzie, duda devine momeala preferată de mai toate
speciile de pește din Mureș, la fel ca și larvele de rusalii
(palingenia longicauda), cunoscute și sub denumirea de
floarea apei sau Tisza virág). Sperăm că și alți pescari
cenăzeni vor veni să-și facă publice capturile notabile.
În ceea ce privește pescuitul pe Dunăre după
perioada de prohibiție, primul dintre pescarii cenăzeni
care și-a încercat norocul în apele bătrânului fluviu a fost
Ionel Cârpă (zis Jojo), care are și o rulotă chiar pe malul
Dunării. Peștele cel mai mare, prins la începutul lunii
iunie, a fost un somn de 18 kg, ispravă pe care o vom relata
în numărul viitor.

Pagină realizată de ing. George Ivașcu
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Iată că, pe nesimțite, ne
apropiem de mijlocul anului
2015, între timp străbătând, în
data de 21 iunie, solstițiul de vară,
care marchează, calendaristic,
începutul verii astronomice.
La această dată, durata zilei
este maximă, ajungând la 15
ore, iar noaptea 9 ore. Tot în
această perioadă, gospodarii
cenăzeni au sărbătorit hramul
Bisericii Ortodoxe Române din
localitate, în ziua de 31 mai. În
fiecare an, pe 20 iulie sărbătorim
ziua Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, fiul unui preot care
locuia în cetatea Tesve din Israel. În credința populară,
Sf. Ilie este ocrotitorul recoltelor, de aceea în această zi
se stropesc ogoarele cu agheasmă, pentru ca ele să aducă
rod bogat în anul următor. Se mai spune că în această zi se
culeg cele mai bune plante de leac, care se usucă la umbră
pentru a fi folositoare în cursul anului ce urmează.
Din punct de vedere al lucrărilor agricole care se
desfășoară în această perioadă, cea mai importantă este
recoltatul cerealelor păioase semănate în toamnă. Astfel,
dacă anul trecut ne-am confruntat cu apariția mai multor
boli foliare din cauza excedentului de precipitații, în
acest an, datorită secetei din primele șase luni ale anului
ne confruntăm cu un atac masiv de dăunători, începând
de la păduchii de frunză, ploșnițe etc. De asemenea,
este de presupus, tot din cauza deficitului de apă, că mai
ales pe solurile ușoare, gradul de umplere a boabelor,
adică greutatea hectolitrică, să lase de dorit. În aceste
condiții, singurele speranțe ale producătorilor se leagă
de valorificare, adică de primirea unui preț mai bun pe
kilogramul de produs. Începutul recoltatului se face, de
regulă, după data de 20 iunie, se începe cu orzul cultivat
pe soluri ușoare, apoi se continuă cu orzul și apoi cu grâul.
Pentru a se evita neplăcerile la depozitare (aprinderea),
recoltarea se face numai în momentul în care umiditatea
în masa de boabe a scăzut sub 13-14 %. Depozitarea se
face în magazii dezinfectate în prealabil cu unul din
produsele: Realdan, Actelic, K’Obiol sau Decis, furnizate
de magazinele de specialitate din Sânnicolau Mare:
„Glissando“ și „Redoxim“.
Lucrările ce se execută în grădină în această perioadă
se referă în special la întreținerea culturilor prin răsaduri,
udarea ori de câte ori este nevoie, dar și combaterea
bolilor și dăunătorilor. Dintre bolile mai des semnalate în
această perioadă ar fi mana, făinarea, putregaiurile, pătarea
frunzelor etc., dăunători mai des semnalați fiind păduchii
de frunze, omizile, gândacul de Colorado, păianjenii etc.
Tratamentele se execută complext cu unul din produsele:
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Dithane M 45 0,2% + Decis 2,5 EC 0,02%;
Melody Compact 0,2% + Calypso 480 SC 0,02%;
Antracol 70 WP 0,2% + Novadin Progres 0,2%.
Substanțele
specifice
pentru
combaterea
putregaiurilor sunt: Teldor 500 SC 0,08% sau Rovral
500 SC 0,1%. Până la 1 iulie este de preferat ca varza de
toamnă să fie plantată pentru a fi siguri că până la recoltare,
în octombrie-noiembrie, să aibă timp să se compacteze
căpățâna. Dintre dăunătorii verzei amintim păduchele
cenușiu al verzei (Brevicorine brassicae), fluturele alb
al verzei (Pieris brassicae) sau buha verzei (Manestra
brassicae). Pentru combaterea dăunătorilor, dar și a bolilor
(mana, putregaiurile etc.) folosim unul dintre amestecurile:
Ronilan 50 WP 0,1% + Decis 2,5 EC 0,02%;
Ridomil Gold 0,3% + Novadin Progres 0,2%.
Pentru mărirea eficienței tratamentului se folosesc
adezivi, aracet sau Detersin 0,2%. Trebuie avut în vedere
că varza și conopida de toamnă sunt mari consumatoare de
apă și trebuie să le udăm ori de câte ori este nevoie și în
funcție de precipitațiile căzute.

Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae)
La pomii fructiferi din familia sămânțoaselor (măr,
păr, gutui) se fac tratamente pentru combaterea reapănului,
a făinării și a moniliozelor, iar la sâmburoase mai frecvente
sunt moniliozele, pătarea frunzelor, ciuruirea etc. Dintre
dăunătorii caracteristici sunt păduchii de frunze, viermele
merelor, viermele prunelor, omizile defoliatoare etc.
Pentru tratamente se poate folosi una din combinațiile:
Rubigan 0.04% + Decis 2,5 EC 0,02%;
Systhane 12,5 EC 0,15% + Calypso 480 SC 0,02%;
Topsin M70 PU 0,1% + Novadin Progres 0,2%.
La vița de vie se au în vedere ca boli: mana viței de
vie, făinarea și putregaiurile, iar ca dăunători păianjenii,
moliile etc. Pentru prevenire și tratare se fac tratamente
alternative cu produse cuprice și acuprice + insecticide ca
de exemplu:
Ridomil Gold 0,3% + Novadin Progres 0,2%;
Shavit 71,5 WP 0,2% + Fastac 10 EC 0,01%.
În general, pentru combaterea păianjenilor se poate
folosi Novadin Progres 0,2%, care are efect mixt, dar și
acaricide cum ar fi: Apollo 50 SC 0,04%, Neoron 500 EC
0,1%, Dicofol 0,2% etc.

Ing. G. Ivașcu

14

Pagina copiilor cenăzeni

Ziua Eroilor
Nu știu dacă a numărat cineva războaiele în care,
de-a lungul vremii, au luptat românii. Cifra ar putea diferi
de la un istoric la altul. Cu siguranţă, însă, aceiaşi istorici ar fi de acord că, prin efectele lor, luptele din Primul
Război Mondial și cele din cel de-al Doilea Război Mondial au fost cele mai însemnate pentru devenirea a ceea ce
acum se numeşte Romania.

Eva, pentru amabilitatea și șansa oferită de a ne afirma,
precum și domnului primar Nicolae Crăciun, cel mai mare
susținător al nostru.

Prof. Oana Erdei

Depunere de coroane la monumentul comun al eroilor cenăzeni (2015)

Să ne înclinăm şi noi toţi - străbunilor noştri martiri
- cu adâncă emoţie şi respect, în faţa jertfei celor care au făurit poporul român şi au apărat cu preţul vieţii lor graniţele
Patriei şi să presărăm pe mormintele şi la monumentele
eroilor lacrimile recunoştinţei, aprinzând, totodată, o lumânare care să le lumineze calea în veşnicie!
Cultul eroilor la români, acordarea respectului cuvenit şi pomenirea din generaţie în generaţie a celor căzuţi
jertfa pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării, fac parte
din conştiinţa, sufletul şi credinţa românească.

„În lumea lui Mate“
Cei mai buni elevi matematicieni din cadrul Școlii
Gimnaziale din Cenad au participat sâmbătă, 23 mai 2015,
la Școala Gimnazială Nr. 1 „Theodor Bucurescu“ din
Sânnicolau Mare, alături de 57 de colegi de la alte unități
școlare, la concursul zonal de matematică „În lumea lui
Mate“, ediția I. Ei au fost însoțiți de învățătorii Rozalia
Velciov și Ioan Zoran Erdei.

Prof. Cristina Pacev

Micii artiști, la Timișoara
Tamburașii și echipa de dansuri a comunei Cenad
au fost invitate de către Asociația Per Bambini, a firmei
Zoppas Industries România, să sărbătorească prin muzică
și dans Ziua Copilului, pe scena special amenajată pentru
susținerea spectacolului, în Parcul Copiilor „Ion Creangă“
din Timișoara.
Invitația a venit din partea doamnei Labadi Eva, cea
care prezintă emisiunea „Piti Show“ la Radio Timișoara.
Prestația copiilor noștri a fost una lăudabilă, lăsânduse cu multe aplauze și promisiuni de noi spectacole și chiar
concursuri.
Mulțumim Asociației Per Bambini, pentru invitația
făcută, „Piticului cel Urât“, adică doamnei Labadi
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Desigur, emoțiile au fost mari, dar cenăzenii nu s-au
lăsat intimidați de concurență, astfel că pe podium au urcat:
1. Filipov Nevena - 98 p. - locul I
2. Niglaș Denisa Maria - 98 p. - locul I
3. Cheres Natalino Gabriel - locul II
4. Turcu Dinis Alexandre - mențiune

Prof. Oana Erdei
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Rețete de bucătărie

Pește la tigaie
Rețeta provine de la o verișoară care locuiește
în Spania, mâncarea fiindu-ne servită cu ocazia vizitei
noastre la Madrid. Ne-a plăcut foarte mult, astfel că doresc
să o împărtășesc și altor amatori de pește. Se poate pregăti
fie din pește oceanic, fie din cel de apă dulce. În ceea ce mă
privește, personal îmi place mai mult peștele de apă dulce,
consider că are mai multă savoare. Crapul sau somnul (ca
să nu mai vorbim de știucă) poate fi o materie primă ideală
pentru acest fel de mâncare.
Într-o tigaie sau cratiță mai mare ca diametru, se
toarnă 50 ml ulei de măsline (sau de floare). Peștele curățat
se taie rondele, se sărează cu ½ de oră înainte de preparare
și se stropește cu zeamă de lămâie. O ceapă și patru roșii se
taie felii subțiri. Se așează rondelele de ceapă și jumătate
din roșii în tigaie, deasupra se pun bucățile de pește, apoi
se acoperă cu felii de roșii. Se condimentează cu piper,
oregano, cimbru, busuioc și pătrunjel. Se adaugă 1-2 căței
de usturoi zdrobit. Se toarnă un pahar de vin alb și 2 căni
de apă în funcție de mărimea tigăii, astfel încât zeama să
ajungă până la ¾ din tigaie. Se pune pe foc mic, la început
sub capac, apoi fără, nu se amestecă, doar se mișcă din
când în când tigaia, pentru a nu se prinde. Se lasă să scadă
zeama și să se formeze sos din vinul, ceapa și roșiile puse
sub pește. Se servește cu sau fără garnitură, cu baghetă
albă proaspătă și cu vin alb sec.

Tort simplu cu căpșuni
Ingrediente: 1 pachet de pișcoturi de șampanie, 400
ml iaurt de bună calitate (mai gras), 400 ml frișcă Dorna
(nu vegetală), 300 grame căpșuni, 150 grame zahăr pudră,
1 pachet gelatină, 2 pachete zahăr vanilat.
Se bate frișca și se adaugă zahăr vanilat. Căpșunile
se zdrobesc cu furculița, se adaugă zahărul pudră și
se amestecă cu iaurtul. Se amestecă frișca bătută cu
compoziția de iaurt.
Se pregătește gelatina conform indicațiilor de pe
pachet și se adaugă la cremă.
O formă de tort detașabilă se unge cu unt. Pișcoturile
se înmoaie rapid una câte una în lapte și se așează un strat.
Deasupra se toarnă crema și se pune la frigider pentru
câteva ore.
Când crema s-a închegat, se detașează marginile
formei de tort și se ornează tortul cu fructe, frișcă sau
ciocolată.

„Tort“ de vișine

Acest „tort“ este de fapt un desert senzațional.
Rețeta provine de la fosta mea gazdă din timpul studenției
la București. Doamna pregătea acest tort pentru fiica ei,
care își serba ziua de naștere în luna iunie - deci este un
desert de sezon.
Ingrediente: 400 grame unt (nu margarină !), 4 ouă,
1 pahar de vișine tăiate în jumătate, 150 grame nucă dată la
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cuptor și tăiată cu cuțitul, 1 pahar zahăr tos + încă 5 linguri
zahăr pudră, ½ pahar apă, 50 g cacao.
Din jumătate de pahar de zahăr se face caramel (ca
pentru glazura de tort Doboș), apoi se adaugă ½ pahar de
apă și restul de ½ pahar de zahăr. Se amestecă până capătă
un aspect smântânos. Se lasă la răcit. Se freacă untul cu 3
gălbenușe, iar la urmă se adaugă un ou întreg. Se adaugă
vișinile tăiate, crema de caramel răcită, cacaua și nucile
tăiate. La urmă se mai adaugă albușurile bătute spumă de
5 linguri de zahăr pudră.
Compoziția se aranjează pe un platou în formă de
tort și se pune la frigider pentru 2-3 ore. Combinația de
caramel, nuci și vișine face ca acest desert să fie imposibil
de refuzat.

Prăjitură „Capriciu feminin“
(cu fructe de sezon)
Aceasta este prăjitura pe care o coc la nesfârșit pe
perioada verii, fiindcă pot folosi fructele de sezon, familia
mea este încântată de ea și se pregătește foarte ușor.
Blatul: 3 gălbenușuri (albușurile se folosesc), 125
grame unt, ½ praf de copt, 150 grame de zahăr, 200 ml
lapte, 250 grame făină.
Spuma: 3 albușuri, 200 grame zahăr, vanilie
Se freacă gălbenușurile cu untul și zahărul, de fapt
se bate cu mixerul, se adaugă laptele, făina și praful de
copt. Compoziția se toarnă în tava unsă și tapetată cu făină.
Se pune deasupra cca. 1 kg de fructe fără sâmburi (de
preferință cireșe, vișine, caise, prune sau piersici). Se pune
la copt și se coace cca. 20 de minute la foc moderat. Între
timp se bat albușurile cu zahărul. Când aluatul cu fructe
este copt, se scoate tava și se întinde deasupra spuma de
albușuri. Se mai dă la cuptor până spuma se rumenește
ușor (fără să se ardă – trebuie urmărită atent).
Se lasă la răcit în mod obligatoriu și se taie cu cuțitul
înmuiat în apă pentru ca feliile să fie aspectuase.

Sos picant din fructe de sezon
(caise, piersici, prune)
Pentru a nu atenta la sănătatea cititorilor cu atâtea
dulciuri, redăm mai jos și o rețetă de sos picant. Acest sos
este potrivit pe lângă fripturile pregătite la grătar, fripturi
la cuptor, carne de vânat, rasol, etc.
Se fierb 7-8 bucăți de fructe mari, coapte, în apă
doar cât să le acopere, timp de 5 minute. Se dau prin sită
fructele fierte și se adaugă un mujdei de usturoi preparat
din 4-5 căței de usturoi, sare, 2 linguri ulei. Se mai adaugă
2 linguri muștar, 1 lingură pastă de roșii, o lingură de
zeamă de lămâie, sare și piper. Se omogenizează bine. Se
poate păstra doar câteva zile la frigider. E de preferat să se
consume imediat, cantitatea nefiind foarte mare.

Pagină realizată de: Cornelia Varga
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Turism

Jurnale de călătorie (II)
Se apropie şi la noi sezonul vacanţelor şi deja ne
gândim la mult soare, nisip fierbinte şi apǎ limpede şi curatǎ
pentru o ȋmbǎiere zdravǎnǎ. Toate acestea se gǎsesc cu
prisosinţǎ pe plajele insulei Thassos ca şi aproape oriunde
ȋn Grecia. Insula Thassos este un tǎrâm binecuvantat de
zei, astfel ȋncât aproape la orice pas ȋntâlneşti o nouǎ plajǎ

care sǎ ȋţi bucure privirea. Pe o circumferinţǎ a insulei
de cca 100 km (pe şosea) mai mult de 30 de plaje oferǎ
turiştilor condiţii la superlativ şi peisaje unice. Aşa cum
vǎ spuneam şi ȋn numǎrul trecut a revistei, câteva dintre
aceste plaje au fost catalogate cu steag albastru, ceea ce
presupune cǎ ȋntrunesc condiţii optime pentru turist: apǎ
limpede, nisip numai bun sǎ stai tolanit la soare, dar mai
ales pentru curǎţenie. Deci, sǎ purcedem la soare!
Golden Beach sau Plaja de aur este fǎrǎ doar şi
poate cea mai popularǎ plajǎ de pe insula Thassos, o fâşie
de nisip fin, de un auriu orbitor, scǎldate de apele cristaline
ale Mǎrii Egee, plajǎ ce atrage toţi turiştii din regiune.
Este situatǎ la o distanţǎ de aproximativ 10 km sud de
Limenas, capitala insulei, şi este mǎrginitǎ ȋn est de Hrisi
Akti (Coasta de Aur) şi la vest de Skala Panagia, unde şi-a
câştigat renumele de Hrisi Amudya (Plaja de aur). Plaja
este idealǎ pentru famili cu copii, pentru cǎ apele ce scaldǎ
ţǎrmul nu sunt adânci, iar marea este mai mereu linistitǎ.
Plaja Paradise (Paradise Beach) este situatǎ la
aproximativ 20 de km de oraşul Limenas (Thassos Town)
fiind ȋntru totul demnǎ de numele primit. Aceastǎ fâşie de
nisip fin se bucurǎ de ape ȋmbrǎcate ȋn nuanţe hipnotizante
de verde şi albastru, fiind destinaţia idealǎ pentru cei
cǎrora le place sǎ se aventureze ȋn valuri. Este ȋnconjuratǎ
de vegetaţie mediteraneanǎ, putând fi asemuitǎ cu un
tablou ce amintește de plajele exotice din Caraibe. Pentru
a ajunge aici, turistul va trebui sǎ strǎbatǎ o alee scurtǎ ce
traverseazǎ pǎdurea şi porneşte din apropierea satului Kinira.
Plaja de marmurǎ sau Plaja Marble. Numele ei
este dat de pietricelele de marmurǎ albǎ care au luat locul
nisipului, ȋnsǎ acest lucru nu deranjeazǎ, turiştii rǎmânând
ȋn continuare fascinaţi de frumusetea plajei. Faima
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se datoreazǎ ȋn special culorii de smarald a apelor ce ȋi
viziteazǎ ţǎrmul, fundul apei fiind şi el din marmurǎ,
precum şi de aerul ei exotic. Trebuie ȋnsǎ sǎ fiţi atenţi
pentru că drumul este neasfaltat şi plin de praf. Cu toate
acestea, o parte din drum am făcut-o pe jos pentru cǎ
de o parte şi de alta a drumului era plin de rugi de muri
sǎlbatici, pe care i-am gǎsit copţi şi nu am putut rezista
tentatiţiei de a culege mure proaspete. Ȋn plus de asta, de
pe fundul apei am cules pietricele rotunjite de marmurǎ
albǎ care ȋmpodobesc şi acum ghivecele de flori de acasǎ.
Plaja Makryammos este o plajǎ cu nisip fin,
fiind localizatǎ ȋntr-un golf micuţ ȋn imediata apropiere a
capitalei insulei, ȋnsǎ pentru a avea acces pe nisipul ei, va
trebui sǎ plǎtiţi o taxǎ de intrare (cred cǎ a fost de 3€).
Aceastǎ fâşie de nisip, „decoratǎ” şi ea cu steagul albastru,
se bucurǎ de ape cristaline şi este idealǎ pentru familii
cu copii datoritǎ apelor calme, ce nu sunt deloc adânci.
Ȋn apropierea ei vǎ puteţi bucura şi de un parc cu multe
cǎprioare adorabile şi pǎuni.
Plaja Aliki este o destinaţie ȋn care nisipul alb,
pǎdurile de pini şi grǎdinile de mǎslini se amestecǎ pitoresc
cu fragmente de istorie elenǎ şi cariere de marmurǎ.
Contrastele ce pot fi ȋntâlnite aici creeazǎ un tablou
superb, lucru care face din plaja Aliki una dintre cele mai
vizitate de pe teritoriul insulei Thassos. Plaja este de fapt
ȋmpǎrţitǎ ȋn douǎ fâşii de nisip, ascunse ȋn douǎ golfuri. Ȋn
apropierea plajelor se aflǎ un sit arheologic ce poate deveni
destinaţia idealǎ pentru o micǎ drumeţie. Plajele se aflǎ ȋn
apropierea satului cu acelaşi nume situat pe coasta de sudest a insulei, la o distanţǎ de 31 km de Limenas.

Plaja Livadi este o plajǎ izolatǎ, ȋnconjuratǎ
de munţi ȋnalţi, fiind situatǎ la o distanţǎ de 38 km de
Limenas și 12 km de Potos, şi care poate fi admiratǎ ȋn
toatǎ splendoarea ei de pe terasa mǎnǎstirii Arhanghelul
Mihail. În ciuda aerului ei sǎlbatic, acoperitǎ cu pietre şi
nisip, plaja se bucurǎ de ape calme.
Plaja Psili Ammos (Nisip fin) numele ei trǎdeazǎ
trǎsǎtura pentru care aceastǎ plajǎ se numărǎ printre
preferatele turiştilor ce poposesc pe insula Thassos. Nisipul
fin ce ȋmbracǎ aceastǎ plajǎ, despre care se spune că are
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proprietǎţi binefăcǎtoare, ȋndeamnǎ nu numai la sesiuni
lungi de bronzat, ci şi la relaxare și meditaţie. Plaja se
ȋntinde de-a lungul a doar 250 m, ȋnsǎ reuşeşte sǎ fie şic şi
elegantǎ ȋncât mulţi dintre cei care o viziteazǎ o considerǎ
ca fiind una dintre cele mai cosmopolite plaje din Thassos.
Psili Ammos este preferatǎ de tineri, ȋn special datoritǎ
numǎrului mare de petreceri organizate pe nisip. Plaja este
situatǎ la o distanţa de 45 km de Limenas şi 5 km de Portos.
Aşa cum mai mereu am amintit ȋn articolele
despre insula Thassos, mai oriunde pe ţǎrmurile insulei
poţi gǎsi o plajǎ pe care sǎ te bucuri de toate facilitǎţile
sau de ce nu, de linişte şi singurǎtate. Mai sunt şi alte plaje
pe care vǎ invit sǎ le descoperiţi singuri. Avantajul de a
merge pe Thassos cu maşina sau de a ȋnchiria acolo una,
face toţi banii pentru cǎ astfel ai posibilitatea de a vedea
ȋn fiecare zi alte locuri, alungând cu siguranţǎ plictiseala
ce s-ar putea instala dacǎ esti cazat ȋntr-un resort. Eu fiind
plecat cu maşina, am profitat din plin de acest avantaj şi,
credeţi-mǎ pe cuvânt, a meritat cu prisosinţǎ. Ce poate fi
mai frumos sǎ vezi rǎsǎritul de pe o plajǎ, pentru ca seara
sǎ te bucuri de apus de pe alta.

Nu vreau sǎ ȋnchei articolul pânǎ nu spun câte ceva
despre bucǎtǎria greceascǎ, care este absolut fantasticǎ
şi mai ales despre mieul la rotisor cum numai ȋn satul
Theologos poate fi mâncat. Ȋn sat se ajunge foarte uşor din
centrul localitǎţii Potos. Dupǎ doar 10 km parcurşi, fǎrǎ sǎ
ȋţi dai seama, intri ȋn sat, acesta fiind construit ȋn mijlocul
insulei, ȋntre munţi. Este un sat tradiţional de munte ȋn care
procesul modernizǎrii se remarcǎ foarte puţin, pentru cǎ
aşa le-a plǎcut grecilor sǎ-l pastreze sau datoritǎ aşezârii,
dar oricum face parte indiscutabil din farmecul lui. Este un
loc pitoresc, cu strǎduţe foarte ȋnguste şi ȋn pantǎ, care ȋţi
pun la ȋncercare talentul de şofer mai ales atunci când ȋn
faţa ta apare un autocar, cu case construite tradiţional din
piatrǎ şi multe, multe biserici. Satul Theologos este locul
unde se spune cǎ ȋn tavernele sale se mǎnâncǎ fripturi de
miel şi ied senzaţionale. Şi credeţi-mǎ cǎ este adevǎrat.
Deşi satul e foarte mic, touşi ȋn tavernele lui, ȋn mari
grǎdini umbrite de mǎslini şi alţi arbori locali, aveți loc
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suficient sǎ degustaţi pe ȋndelete specialitǎţile casei. Spun
pe ȋndelete, pentru cǎ o porţie este de 400-500 g de carne de
miel sau ied, pe care mereu ȋi vezi ȋnvârtindu-se pe rotisor
la intrarea ȋn taverne. Gazdele sunt mereu primitoare şi
zâmbitoare şi sigur primeşti ceva din partea casei: o carafǎ
de vin, un pǎhǎrel de ouzo sau felii de pepene roşu, rece,
la desert. Preţurile nu au fost deloc exagerate, iar timpul
petrecut acolo, atmosfera tipic greceascǎ şi mâncarea, fac
din Theologos un loc pe care zic eu cǎ nu trebuie sǎ il
rataţi.
O altǎ delicatesǎ greceascǎ este brânza saganaki,
un aperitiv deosebit de gustos şi apreciat de turişti.
Saganaki este de o simplitate debordantǎ, fiind de fapt
brânzǎ feta prǎjitǎ, numele de saganaki provenind de la un
vas tradiţional ȋn care se preparǎ. Servitǎ cu o felie de pâine
proapǎtǎ şi caldǎ, alǎturi de un pahar de ouzo sau chiar de
vin, ne-a fǎcut de multe ori sǎ uitǎm de felul principal şi
sǎ mai comandǎm o porţie de saganaki (cel puţin copiii, au
fost de-a dreptul fascinaţi de ea).
Deloc de lepǎdat şi care meritǎ gustate mai sunt şi
caracatiţa grill (o caracatiţǎ mai micǎ prǎjitǎ pe grǎtar sau
tentacule de caracatiţǎ), inelele de calamar, peştele spadǎ
sau dorada, platoul fish mix (un platou cu mai multe feluri
de peşte), musaca (care se face şi pe la noi, cu cartofi,
vânǎtǎ uşor prǎjitǎ şi acoperitǎ cu parmezan, la cuptor),
salata greceascǎ, o salată simplǎ, uşoarǎ şi foarte gustoasǎ,
compusǎ din roşii, castraveţi, ardei, brânzǎ feta, mǎsline
şi ulei de mǎsline. Cel puţin la aceastǎ salatǎ greceascǎ
am observat cǎ grecii nu pun atât de mult preţ pe faptul cǎ
toate legumele sǎ fie tǎiate la milimetru, egale, cu brânza
feta procedând la fel. Dar oricum, e delicioasǎ şi ȋn mod
clar autenticǎ.
Am mai ȋncercat ȋn tavernele tradiționale
souvlaki, nişte frigǎrui subţiri de miel (ȋn mod tradiţional)
sau porc (de cele mai multe ori), fǎcute cu bucăţi mici de
carne, servite alǎturi de o salatǎ sau de cartofi prǎjiţi, gyro
sau gyros care este varianta greceascǎ a shaormei. Este
servit fie ca o shaorma obişnuitǎ, ȋn lipie, fie la farfurie.
Gyrosul este compus din carne de miel sau porc, preparatǎ
asemǎnǎtor cu cea pentru shaorma, alǎturi de cartofi prajiţi,
tzatziki, roşii, rondele de ceapǎ şi lipie.
Aproape la orice mâncare greceascǎ la grill poţi
asezona cu tzatziki, un sos rǎcoros preparat din iaurt,
castraveţi raşi şi usturoi, alǎturi de un condiment special
(pe care ȋl gǎsiţi la pungi, cu 1-2 euro) şi pe care, ca şi unul
cǎrui ȋi place sǎ „bucǎtǎreascǎ“ vi-l recomand cu cǎldurǎ.
Modul cum eşti primit pe terasele mereu umbrite,
cu mobilier simplu şi tradiţional, uleiul de mǎsline şi
pâinea caldǎ şi proaspǎtǎ care cu puţinǎ sare şi piper ȋţi ţin
loc de un excelent aperitiv, mâncarea delicioasǎ, fie cǎ este
vorba de peşte, fructe de mare sau carne de miel sau porc,
alǎturi de un ouzo şi de vinul de primǎ clasǎ, ospitalitatea
şi veselia gazdelor, alǎturi de plaje ȋnsorite, nisip fin, soare
mult, apǎ cristalinǎ şi peisaje superbe te fac sǎ ȋţi doreşti sǎ
revi cât mai curând pe Thassos.

Tiberiu-Ioan Bociat
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Amalgam
(Urmare din pag. 4)
O altă obligație principală a arendașului este aceea
de a achita arenda convenită la termenele și locul stabilit
prin contract. În situația în care în contract nu este stipulat
un alt loc al plății arendei, aceasta se face la sediul sau
domiciliul arendașului.
Arendașul are obligația ca la expirarea contractului
să restituie bunurile arendate în starea în care le-a primit.
Acesta este motivul pentru care, chiar dacă legea nu
stabilește o astfel de obligație, consider că este bine ca la
încheierea contractului de arendă și predarea către arendaș
a bunurilor arendate să se întocmească un proces verbal de
predare-primire și un inventar care să stabilească starea în
care se predau bunurile, acest proces verbal reprezentând
oglinda stării în care arendașul va restitui bunurile la
încetarea contractului.
Arenda se poate achita în fructe, bani sau fructe și
bani. În situația în care arenda se plătește în fructe, dacă
contractul nu are indicată o dată de achitare a arendei,
această obligație se naște în momentul recoltării fără nici
o altă formalitate, în schimb obligația arendatorului de a
ridica arenda se naște în momentul notificării în scris de
către arendaș.
O atenție deosebită în cazul stabilirii cuantumului
arendei este acela ca părțile să stabilească în mod clar
dacă arenda inserată în contract are o valoare netă sau
brută. Este cunoscut că, în prezent, pentru arenda încasată
arendatorul datorează un impozit pe acest venit, iar potrivit
noilor dispoziții, arendașul are obligația de a reține și
achita impozitul datorat de către arendator, astfel că părțile
trebuie sa clarifice în clauzele contractuale dacă arenda
consemnată și care se va achită arendatorului este una
netă, care este efectiv încasată de arendator sau una brută
ce conține si impozitul.
Dispozițiile Noului cod civil prevăd, dar fără nici
o sancțiune, obligația arendașului de a asigura bunurile
agricole pentru riscul pierderii recoltei sau al animalelor,
iar în lipsa unei asigurari , în cazul pieirii totale sau cel
puțin o jumătate din recoltă din motive fortuite, fără voia
omului, pierderea poate fi suportată în mod proporțional
de arendaș și arendator, dar dacă arenda s-a pierdut după
recoltare când arenda nu a fost predată din vina arendașului,
acesta suportă pierderea, iar dacă arenda nu a fost ridicată
din vina arendatorului acesta este cel ce suportă pierderea.
O interdicție specială prevăzută în cazul contractelor
de arendare este aceea a subarendării. Subarendarea totală
sau parțială este interzisă sub sancțiunea nulității absolute,
ceea ce înseamnă că părțile nu pot încălca această
interdicție.
O precizare importantă în cazul contractelor de
arendă este aceea că chiar dacă nu este inserată această
clauză în contract, arendașul are un drept de preemțiune
la cumpărare în cazul în care proprietarul dorește să vândă
bunurile arendate, iar în cazul terenurilor agricole făcânduse aplicarea dispozițiilor legii nr.17/2014 despre care am
vorbit în numerele anterioare.
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