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Spiritualitate

Iubiţi fraţi întru Cristos!
Ori de câte ori participăm la o ceremonie de
înmormântare a unui frate de credință ne luăm rămas bun
de la el uitând cea ce a făcut rău în viaţa lui, spunând că
a fost un om bun chiar dacă simţim că realitatea este alta.
Chiar am auzit pe cineva spunând: ce păcat că şi oamenii
buni părăsesc acest pământ!
Aceleaşi cuvinte ne vin în minte când sărbătorim
întoarcerea lui Isus la cer, la casa Sa părintească,
gândindu-ne: ce păcat că aşa de repede a părăsit pământul,
numai după 33 de ani. În aceşti 33 de ani a umblat între
noi cel mai bun om, arătând-ne în multe feluri iubirea Sa
faţă de noi. Parcă numai ieri am sărbătorit naşterea Lui la
Bethleem şi apoi cât de repede au zburat anii copilăriei
la Nazaret. Parcă mai ieri am ascultat minunatele predici
asupra hranei şi a băuturi veşnice, asupra bucuriei de a fi
împreună cu Tatăl ceresc.
Parcă mai ieri i-am văzut pe bolnavi alergând la El
pentru vindecare, apoi cât de repede au trecut momentele
crude din viaţa Lui, arătându-și marea Sa iubire pe
dureroasa cruce, încununată cu glorioasa înviere din
morți. Și iată că ne aflăm pe muntele Tabor în jurul Lui,
auzind ultimele Sale cuvinte, ultimele Sale dorinţe,
ultimele Sale făgăduinţe. Ce pierdere mare pentru
omenire, spunem noi astăzi, ca un astfel de om să plece
dintre noi, cu cât mai mult El fiind Fiul lui Dumnezeu. Şi
ne punem întrebarea: de ce a trebuit să vină dacă trebuia
să se întoarcă înapoi? De ce? Isus ne răspunde: Tatăl m-a
trimis ca să descopăr omenirii iubirea Sa nemărginită.
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Iată de ce! Aceasta de nenumărate ori am auzit exprimată,
afirmată de El în predicile Sale. De aceea a venit să aducă
pe pământ iubirea, iar acum se întoarce pentru a primi
acestă iubire în comuniunea Sfintei Treimi.
Noi ori de câte ori plecăm într-o călătorie
lungă, într-o misiune în interes de serviciu, păstrăm
permanent legătura cu cei de acasă în mod spiritual, în
inimile noastre, asta ne îndeamnă să terminăm cât mai
repede aceea misiune, spre a ne întoarce acasă. Şi cât
de minunat este drumul spre casă?! Casa lui Isus este la
Tatăl ceresc şi cât de minunat poate fi acel drum pe care
El se îndreaptă spre Tatăl, mai ales când ştie, aşa cum
am auzit în evanghelie, că va primi toată puterea în cer
şi pe pământ.
Și totuși mergem mai departe cu întrebarea: De
ce totuși Isus nu a rămas cu noi știind cât de păcătoși
suntem, cât de mici în credință, de ce ne părăsește?
Dar, iubiți frați în Cristos, plecarea lui Isus din
mijlocul nostru este total diferită de plecarea unuia dintre
noi. Isus în evanghelie ne spune: „Iată, Eu sunt cu voi
până la sfârșitul veacurilor!” Cine poate spune între noi
astăzi astfel de cuvinte, când în lume experimentăm că
acest lucru nici măcar până la sfârşitul vieţi unui om
nu poate ţine, când vedem nenumărate mame care îşi
părăsesc copiii proprii, când tinerii căsătorindu-se îşi
promit fidelitate şi statornicie până la sfărşitul vieţii, iar
după doi, trei ani se despart. Cine poate spune „rămân cu
tine” când în relaţiile noastre cu ceilalți experimentăm că
cel mai bun coleg, cel mai bun prieten în cele mai grele
momente ne părăseşte sau noi îl părăsim.
Nimeni, sau dacă există acele persoane sunt foarte
rare. Şi Isus a ştiut acest lucru şi tocmai de aceea nu
ne-a lăsat orfani El rămânând cu noi prin intermediul
sacramentelor pe care El le-a orânduit. A orânduit
sacramentul Botezului prin care ne deschide cerul pentru
a deveni fii ai lui Dumnezeu şi moştenitorii ai împărăţiei
cerurilor. A orânduit mirul prin care ni-l dăruieşte pe
Duhul Sfănt. A orânduit eucharistia, sacramentul prin
care, în modul cel mai vizibil, a rămas cu noi, sub chipul
pâinii şi al vinului, prezent în fiecare moment aici, în
tabernacol. A rămas cu noi în sacramentul spovedaniei
unde ne aşteaptă să ne convertim, să cerem eliberarea de
sub jugul păcatului. Este cu noi în sacramentul preoţiei,
atunci când trimite pe discipolii săi să vestească cuvântul
Său, rămâne permanent în sacramentul căsătoriei,
binecuvântând familiile noastre, vine în ajutorul celui
muribund prin sacramentul maslului.
Să examinăm astăzi viaţa noastră şi să aducem
mulţumire lui Isus pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi,
să aducem mulţumire pentru toate momentele în care El a
fost cu noi, dar noi nu i-am dat importanţă, rugându-L:
Isus, iartă nesăbuința noastră, prin care noi am
crezut că înălțarea Ta la Tatăl a însemnat părăsirea noastră.
Dă-ne harul ca permanent să simțim prezenţa Ta
binefăcătoare, astfel să putem păzi şi urma tot ceea ce i-ai
învățat pe ucenicii Tăi!

Preot Bene Tamás
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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. 32 din 24.07.2017 privind rectificarea
bugetului local Varianta a II-a.
Hotărârea nr. 33 din 24.07.2017 privind trecerea
imobilului din comuna Cenad, înscris în CF 400495, nr. top
2731/1/3 din proprietatea privată în proprietatea publică a
comunei.
Hotărârea nr. 34 din 24.07.2017 privind trecerea
imobilului din comuna Cenad, înscris în CF 400564, nr. top
2731/1/2 din proprietatea privată în proprietatea publică a
comunei.
Hotărârea nr. 35 din 24.07.2017 privind aprobarea
angajarii d-lui Colompar Nicolae în funcția de asistent
personal al persoanei cu handicap grav Colompar Rozalia.
Hotărârea nr. 36 din data de 24.07.2017 privind
stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare
pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul
Primariei comunei Cenad, județul Timiș.
Hotărârea nr. 37 din 24.07.2017 privind aprobarea
transformării sumei reprezentând contravaloarea materialelor
pentru investiția realizată de către chiriaș la imobilul de la
nr.1594 în contul plății chiriei stabilită prin contractul de
închiriere cu nr. 122/03.05.2017
Hotărârea nr. 38 din data 31.07.2017 privind aprobarea
contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor
de colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5
zone ale județului Timiș – Lotul 3 – servicii de colectare și
transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul
Timiş”.

Miroslav Marianuț

Casă afectată la Cenad de furtuna din 29 iunie 2017
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„Creşterea gradului de protecţie
şi conservare a biodiversităţii”
Joi, 6 iulie 2017, la sediul Asociației „Excelsior“
din Arad, în calitate de custode, a fost lansat proiectul
„Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287
Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și
ROSCI0345 Pajiștea Cenad”, acesta fiind, după cum a
declarat dl Mihai Sorin Pascu, managerul de proiect, al
doilea proiect în implementare în Regiunea Vest pentru axa
4.1 a POIM și al treilea proiect la nivel național. Suprafața
vizată este de 10.495 ha (Cenad - 596 ha), suprapuse pe
teritoriul administrativ al unui număr de șapte localități din
județul Timiș. Valoarea proiectului este de 1.941.115 lei,
100% nerambursabil, iar perioada de implementare, de 36
de luni (1 mai 2017-30 aprilie 2020).

Scopul proiectului este de a asigura documentațiile
științifice și administrative necesare bunei gestionări a ariilor
naturale protejate vizate, asigurarea sau îmbunătățirea stării
de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ,
prin elaborarea planurilor de management.
Iată și câteva activități:
- Iventarierea, cartografierea și determinarea stării de
conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.
- Evaluarea socio-economică a comunităților locale.
- Evaluarea factorilor mediului abiotic la nivelul
ariilor naturale protejate.
- Dezvoltarea bazelor de date GIS suport pentru
planurile de management și a bazelor cartografice.
- Elaborarea și aprobarea planurilor de management
ale ariilor naturale protejate.
- Informarea și consultarea comunităților locale cu
privire la starea ariilor naturale protejate și la condițiile
de gestiune a acestora, în special cu privire la măsurile de
conservare propuse în planurile de management.

Dușan Baiski
Cenăzeanul nr. 4/2017

Interviu

„Credeam că puterea exemplului îi va motiva pe copii în diferite pasiuni“
- Interviu cu dl Gheorghe Anuichi, maestru emerit al sportului columbofil ̶ Stimate domnule
Gheorghe Anuichi, sunteți
cel mai longeviv membru
al colegiului de redacție al
revistei „Cenăzeanul“. Și,
deci, cel mai în măsură să
ne povestească, în câteva
cuvinte, despre cum s-a
născut această publicație.
Care au fost primii pași?
̶ Ideea unui ziar local a
fost lansată de prof. Gheorghe
(Ghiță) Doran încă înainte de
Revoluția din 1989, dar nu s-a
putut realiza din motivele binecunoscute. La prima „Cină
cea de taină“, unde s-a discutat despre lansarea unei
publicații, eu nu am participat deoarece eram plecat din
localitate. Cooptarea mea s-a făcut mai mult prin prisma
prieteniei mele cu Ghiță Doran, care în prima tinerețe a
fost ceferist. Cu toate că eu n-am iubit materia de școală
numită „Limba și literatura română“, fiind un excelent
realist, iar la limba română un elev mediocru. Strădania
lui Ghiță Doran m-a ambiționat și am acceptat să fac parte
din colegiul de redacție și să mă înham la o activitate pe
care, sincer să fiu, nu mi-o doream. Un alt motiv a fost
vocea mai multor „intelectuali“ din Cenad care vedeau în
„Cenăzeanul“ un avorton fără multă viață. Și, iată, acest
„avorton“ are un sfert de secol, în ciuda numeroaselor
piedici puse de unii cenăzeni mai mult sau mai puțin culți
sau citiți.
̶ Cum au primit cenăzenii primele numere ale
revistei?
̶ Primele numere au fost primite cu răceală de unii
intelectuali (puțini), dar au fost foarte bine primite de
oameni simpli, care, după două-trei numere, mă opreau
pe stradă și mă întrebau: „Când apare foaia noastră“? Cât
timp publicația a fost sponsorizată de Asociația Agricolă
„Morisena“, fiecare membru al acesteia primea revista
acasă, prin oficiul poștal din Cenad.
̶ De ce considerați că este nevoie de o asemenea
publicație pentru comunitatea locală?
̶ Cenadul avea nevoie de o asemenea publicație
pentru a se informa despre anumite activități culturalsportive și pentru a se afla și istoria milenară a comunei.
̶ „Cenăzeanul“ este una dintre puținele publicații
care a rezistat în timp, iată, aproape un sfert de veac.
Care credeți că este secretul?
̶ Secretul că publicația noastră a rezistat atâta timp
a fost ambiția colegiului de redacție și faptul că profesorul
Doran îl considera drept un copil al său și poate și ambiția
mea ca fiind unicul cenăzean neaoș din întregul colegiu
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de redacție să demonstrez că revista nu moare când vor
dușmanii.
̶ Ce anume îi lipsește revistei pentru a deveni
mai bună decât este?
̶ Cum arată „Cenăzeanul“ la ora actuală, nu o văd cear face-o mai bună. Poate o mai mare implicare din partea
cadrelor didactice de la Școala Gimnazială din Cenad.
̶ Cum ați devenit dvs. ziarist?
̶ Ziarist nu sunt și nici nu voi fi vreodată, ci un
iubitor al Cenadului, care când s-a implicat în ceva nu
abandonează lucrul început. În școală am fost un elev
bunicel, dar slăbuț la cursul de română. Fiind foarte bun
la matematică, la un moment dat l-am sfidat pe dl prof.
Ion Strungariu, la care acesta mi-a spus: „Măi, Anuichi, în
viață o să ai nevoie și de română, nu numai de matematică.
Iar „blestemul“ m-a prins când am ajuns să fiu coleg de
redacție cu fostul meu dascăl.

̶ Oricine studiază arhiva „Cenăzeanului“,
disponibilă pe site-ul oficial al comunei, www.cenad.ro,
constată că sunteți promotor al mai multor activități
extraprofesionale: fotbal, columbofilie, filatelie etc.
Oferiți-le cititorilor noștri câteva detalii despre fiecare
pasiune în parte.
̶ Într-adevăr, de-a lungul timpului m-am ocupat și am
fost promotor al mai multor activități ca: fotbalul, filatelia,
numismatica și columbofilia. Pasiunea mea cea mai mare a
fost fotbalul, dar totodată și cea mai mare deziluzie el mi-a
adus-o. Din copilărie am jucat fotbal începând cu mingea
făcută dintr-un ciorap al bunicii și până la cea de „piele“.
Tot fotbalul a fost deziluzia mea prin faptul că am visat să
ajung „fotbalist“ și am ajuns doar iubitor al acestui sport. La
Arad, junior fiind, am cochetat cu echipa de top a Aradului
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Interviu
(TEBA plus U.T.A.). Dar mi-am dat seama că a fost doar
un vis să evoluez la una din aceste echipe. După episodul
Arad, fotbalul a fost o plăcere și rezultatele, indiferente, iar
bucuria sau tristețea au fost fenomene apropiate. Am jucat
până la o vârstă când adulții au pus ghetele în cui, prin
fotbalul mare, iar până la 50 de ani la minifotbal. Filatelia
și numismatica au fost pasiuni pe care le-am putut cultiva
doar datorită serviciului de... „popă“, pe care l-am avut ca
impiegat de mișcare la Gara C.F.R. din Cenad. Au fost doitrei ani când Cenadul avea trei trenuri pe zi, timp berechet
pentru a mă ocupa de pasiunile mele. Se știe foarte bine că
orice pasiune incubă cunoștințe suplimentare. La serviciu
„spălam“ monedele vechi, la serviciu mă documentam în
ale pasiunii, să știu unde se află Niue (insulă emitentă de
timbre, cu o populație de 150.000 de locuitori). La serviciu
am pregătit exponatele de filatelie cu care am participat la
expoziții regionale și chiar la o expoziție națională cu tema
„Olimpiade“, unde am luat argint.
Cu numismatică nu am participat la expoziții,
deoarece pe vremea comunismului orice monedă sub anul
1800 trebuia înregistrată la muzeu, iar Statul ți-o putea
rechiziționa în orice moment. Pasiunea de colecționar o
posed din copilărie, când aveam colecție de ouă, ierbar și
insectar, ultimele două fiind obligatorii la școală și pentru
care luam note.
̶ Și, totuși, care dintre pasiuni este cea mai mare?
̶ Columbofilia a fost și va rămâne pasiunea de suflet,
poate și pentru că mi-a adus și cele mai mari satisfacții.
Prin columbofilie am văzut opt țări în care am participat cu
exponate. Prin columbofilie mi-am făcut zeci de prieteni
din 14-15 țări ale Europei și prin columbofilie am ajuns
„Maestru emerit al sportului columbofil“, titlul pe care în
România îl au doar 25-30 de crescători de porumbei.
̶ Tot din arhiva revistei am constat că aveți o
serie de nemulțumiri legate de felul în care-și petrec
tinerii cenăzeni timpul liber. Cum v-ați putea implica
dvs. personal în atragerea copiilor înspre activități de
genul celor pe care le cultivați: creșterea porumbeilor,
colecționarea de timbre, insigne, vederi etc. etc? Ajunge
oare puterea exemplului?
̶ Referitor la timpul liber al copiilor este o problemă
foarte gravă deoarece părinții sunt foarte mulțumiți că
odraslele lor sunt în „sobă“ și butonează telefoane în loc să-i
scoată în aer liber să facă mișcare. De-a lungul timpului,
am avut zeci de copii iubitori de porumbei, care au trecut
pe la crescătoria mea, și mă bucur că trei-patru dintre ei
sunt acum crescători în adevăratul sens al cuvântului. Cu
32 de ani în urmă am avut, timp de un an, oră de filatelie
la școala generală. Evident, după orele de curs. Dintre cei
14-15 copii doar unul a ajuns filatelist și acela a plecat din
localitate. Credeam că puterea exemplului îi va motiva pe
copii în diferite pasiuni, dar în actuala conjunctură cred
că m-am înșelat. Am acasă un mic muzeu cu diplomele
și cupele câștigate, le arăt copiilor, pe moment sunt
entuziasmați, dar după plecare totul se destramă.
̶ În calitate de fost sportiv și cunoscând foarte
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bine Cenadul și posibilitățile sale, ce alte sporturi în
afară de fotbal s-ar putea promova pe plan local?
̶ Nu mă pot pronunța la ce sporturi ar mai putea
participa copiii, din moment ce nici măcar la fotbal nu cred
că se mai pot încropi două echipe, chit că acum sunt condiții
excelente, de la infrastructură la mingi și echipament.
̶ Lumea așteaptă cu nerăbdare darea în folosință
a noului cămin cultural. Cum vedeți transformarea
acestuia într-un pol de atractivitate pentru acțiunile
culturale și sportive?

̶ „Fata Morgana“, căminul cultural este mai mult
decât o necesitate, o clădire care va cumula și polariza
întreaga activitate culturală a comunei. Biblioteca, muzeul
local, sălile de concerte sau nunți sunt nevoi stringente
pentru o asemenea comună, cu un trecut atât de bogat.
̶ Cenăzenii sunt pasionați de pescuit. Dvs. când
ați pescuit ultima dată?
̶ Cu 40 de ani în urmă am fost pescar undițar, iar
după inundațiile din 1970 am devenit braconier, deoarece
toate cubicele erau pline de pește, iar prinderea lor era
foarte rapidă și ușoară. Acum, pescuitul la Cenad a luat
un avânt care trebuie admirat deoarece sunt preocupați
de această pasiune de la bunici până la nepoți și prin
activitatea lor atrag și copii, chit că pescuitul nu este
un sport în adevăratul sens al cuvântului. În privința
pescuitului, îi admir pe toți „undițarii“, dar în mod special
pe George Ivașcu și Gheorghe Covaci, care au un mare
merit în ale pescuitului prin organizarea de concursuri și
mese festive.
̶ Prin acțiunile lor colective, pescarii sunt cei mai
activi. Ce altă activitate extraprofesională i-ar putea
concura?
̶ În condițiile actuale, nu văd ce și cum ar putea
„concura“ această activitate atât de dragă cenăzenilor.
̶ În final, ce le doriți consătenilor dvs.?
̶ Le urez cenăzenilor (inclusiv dușmanilor) sănătate,
fericire, multe bucurii și să nu uite să citească „foaia“
Cenadului!

A consemnat: Dușan Baiski
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Interviu

„Dacă aici se poate, înseamnă că oriunde se poate“
Interviu cu dl Geo Galetaru, cenăzean, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, redactorul-șef al revistei „Sintagme literare“ din Dudeștii Vechi
̶ Stimate domnule Geo
Galetaru, nu toată lumea
cunoaște faptul că sunteți
cenăzean get-beget. Drept
urmare, pentru început vă
invit să vă autoprezentați
̶ Într-adevăr, sunt născut
în Cenad, la 8 septembrie 1947,
și am făcut aici primele 7 clase.
Au urmat Liceul teoretic din
Sânnicolau Mare și Facultatea
de Filologie, secția românăfranceză, a Universității din
Timișoara, absolvită în 1972,
cu lucrarea de licență „Semnificații și ipostaze ale tragicului
în romanul românesc actual”. Ar părea un loc comun dacă
aș afirma că de Cenad mă leagă mii de fire, că anii copilăriei
și ai adolescenței, petrecuți aici, s-au impregnat în memoria
mea, cu o forță copleșitoare? De altfel, întâmplările și
personajele de atunci au pătruns și au rămas în spațiul curat
și vibrant al amintirilor mele, constituind un fel de repere
luminoase ale existenței de mai târziu.
̶ Lucrați în prezent la un roman autobiografic,
în care în prim-plan se află Cenadul natal. Cititorii
revistei noastre au avut deja prilejul să lectureze câteva
pasaje consistente. Ce anume v-a determinat să abordați
memorialistica?
̶ Poate că este o fatalitate, un dat existențial, ca
fiecare om să revină, cu tot bagajul său de amintiri, la locul
de origine, la acel spațiu hieratic aflat la intersecția tuturor
nostalgiilor pe care ne clădim fragilitatea și iluziile. Am
avut o copilărie fericită, alimentată de întâmplări și povești
fabuloase, de lecturile timpurii, stimulate de Tete, fratele
bunicului dinspre tată, o figură luminoasă, emblematică a
copilăriei mele. Îmi amintesc și acum verile la Cenad, cu
acea lumină magică, inefabilă, care aureola salcâmii și duzii
de pe ulița noastră, în care mă cățăram, spre spaima bunicii
mele, după ouă de coțofană sau de turturică. Sau Vocul1 de
la marginea uliței, balta miraculoasă în care ne bălăceam
vara și pe gheața căreia patinam iarna, cu o bucurie febrilă,
într-o fraternitate exaltată cu ceilalți copii. Am simțit nevoia
să vorbesc despre toate acestea, în cărțile mele de proză,
încercând să conserv ceva din inefabilul acelor clipe, când
trupul și mintea, libere de griji și de consecințe, alergau fără
bariere, bucurându-se de zefirul primăverii sau de blândețea
calmă a razelor de soare, care invadau peisajul exterior, dar
1
Voc - Baltă creată în urma exploatării pământului
(argilei) pentru vechile case din pământ bătut sau din chirpici,
alimentată cu apă de la fântânile arteziene (n.r.)
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și sufletul, făcându-l să vibreze neauzit. Deși mă consider
poet, am abordat proza din necesitatea de a găsi modalități
mai adecvate, unghiuri mai suple, din care să „prind” mai
expresiv această dimensiune delicată a copilăriei, cu tot
cortegiul ei de reverberații. Primul meu volum de proză
(„Voci din penumbră”, Editura Marineasa, Timișoara,
2008) se constituie, în accepția și în formularea lui Ion
Arieșanu, într-un „memorial al satului natal, bănățean”. Tot
distinsul scriitor Ion Arieșanu vede în acest volum o „carte
a familiilor și straturilor țărănești interbelice și de după
război, poveste a vieții pașnice a țarinei, a frumuseților de
neuitat ale naturii, ca și a bucuriilor copilăriei fericite, în
care se întrupează și se scaldă micul erou inocent”. Este,
într-adevăr, o carte a copilăriei fericite, cu întâmplări
pitorești și personaje memorabile (Tata, Mama, fratele
meu, Traian, Buna, Tete, Tușica, părinții și frații mamei
de la Sânnicolau Mare, verișorii mei, Nelu și Lenuța), dar
și o radiografie sui-generis a acelor timpuri, cu strălucirile
și umbrele unei istorii, adesea imprevizibilă și dură. Am
revenit, fragmentar, la anii copilăriei, în următoarele
cărți de proză („Colivia de aur”, „Umbra și timpul”), pe
care doar orgoliul meu inocent m-a făcut să le intitulez
„romane”, ele fiind, de fapt, narațiuni impregnate de elanuri
lirice, povestiri în care fluxul fidel sau mai șovăitor al
memoriei apelează la puternice inserții poematice, tocmai
pentru a putea degaja, cât mai plenar și mai expresiv,
acel elogiu fremătător adus satului natal și copilăriei
mele cenăzene. Ultima apariție prozastică („Amnezia”,
Editura Eurostampa, Timișoara, 2017) se înscrie, și ea, pe
aceste coordonate , ale valorificării mitului inepuizabil al
copilăriei. De altfel, am așezat la începutul acestui roman
un motto din Antoine de Saint-Exupery, care mi s-a părut
elocvent pentru substanța cărții: „De unde sunt eu? Sunt
din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară”.
̶ Spun cenăzenii că dacă ai băut o dată apă
de Cenad nu vei mai pleca din sat. Dumneavoastră
ați plecat. Și mulți alții. Și au venit mulți alții. V-ați
mai întoarce în satul natal? Dacă da sau dacă nu,
de ce anume?
̶ Sintagma lui Marin Preda, „întoarcerea imposibilă”,
spune multe...Viața ne plantează, pe fiecare dintre noi,
în alte spații geografice, în alte locuri destinate sau
predestinate. Spațiul sufletesc păstrează, însă, suflul
plin de puritate al primelor amintiri, cele legate de
copilărie, dând alte dimensiuni și înțelesuri unor lucruri
pe care le credeam definitiv clasate, fixate într-o formulă
încremenită și infailibilă. Memoria este salvarea noastră,
dătătoare de speranțe și revelații, mai ales acum, când
lumea și evenimentele care o populează până la saturație

6

Interviu
își dispersează sensurile și-și atrofiază capacitatea de a ne
vorbi în termeni inteligibili. Mă întorc la Cenad, cu aceeași
senzație reconfortantă și cu aceeași emoție, totodată, a
redescoperirii unui loc în care s-au adunat aluviunile unei
vârste care face parte din existența mea, inseparabilă de
existența cenăzenilor.
̶ În copilăria fiecăruia dintre noi există anumite
persoane de al căror chip ne vom aminti în întreaga
noastră viață. Care dintre cenăzeni v-au rămas în
memorie și de ce anume? (Inclusiv dintre cei care nu au
fost cenăzeni, un profesor etc.)
̶ Răspuns: Copilăria mea a fost marcată, în primul
rând, de persoanele din imediata mea apropiere: părinții,
fratele meu, rudele noastre. Dintre profesorii cărora le
păstrez o amintire pioasă, l-aș aminti pe Ioan Strungariu,
dascălul meu de română, care avea multe dintre calitățile
lui domnu’ Trandafir. La acea vreme, el se încadra cel
mai bine în ceea ce eu intuiam că ar trebui să fie tipologia
unui profesor ideal. La fel ca domnu’ Trandafir, domnul
Strungariu ne-a învățat cum se recită o poezie, cum se face o
compunere sau o analiză literară și pot să spun, cu mâna pe
inimă, că știința mea de carte în domeniul gramaticii îl are
ca punct de plecare și stimulent pe dirigintele meu de atunci,
Ioan Strungariu. Desigur, îmi amintesc, cu plăcere, și de
ceilalți profesori. Mai târziu, mult mai târziu, în primii ani
de studenție, l-am cunoscut pe Gheorghe Doran, repartizat
pe atunci la catedra de limba română la școala din Cenad,
cu care am avut o relație privilegiată de-a lungul anilor, el
fiindu-mi ca un frate mai mare, cu care mă consultam mai
ales în anumite proiecte literare, vizând revista „Cenăzeanul”
(pe care a înființat-o și condus-o mulți ani) sau alte activități
ale Asociației Culturale „Concordia”, la care am fost invitat
ani la rând.
̶
Am ajuns la activitatea dumneavoastră
principală, cea de cadru didactic aproape de pensionare.
Care vă sunt cele mai frumoase amintiri din anii
petrecuți la catedră?
̶ Dragă Dușan Baiski, nu sunt „aproape de
pensionare”, ci deja un pensionar înrăit, cu acte în regulă,
de cinci ani! Am fost dascăl de română-franceză (conform
specialităților trecute în Diploma de absolvire a facultății)
timp de 40 de ani (din 1972 până în 2012), fiind repartizat,
în 1972, ca titular pe catedra de limba franceză la Școala
Gimnazială din Igriș, unde am funcționat până în 1992, când
m-am transferat (și mutat, cu familia) în comuna Dudeștii
Noi, unde locuiesc și acum. Deci, 20 de ani la Igriș și 20
de ani la Dudeștii Noi, plus încă 2 ani (până în 2014) la
Dudeștii Noi, ca profesor pensionar, pe câteva ore rămase
vacante. Toate amintirile din anii petrecuți la catedră (ce
sintagmă insolită: „anii petrecuți la catedră”, când, de fapt,
eu nu prea stăteam la catedră, ci mă plimbam prin clasă și
scriam mult la tablă...) îmi sunt dragi, pentru că m-am simțit
întotdeauna bine în mijlocul copiilor, ei fiind cei care mi-au
insuflat adesea optimism și, de ce nu, curaj.
̶ Marea majoritate se mulțumește să-și ducă la
bun sfârșit cele opt-zece ore de muncă și după aceea se
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mulțumește cu statul la televizor sau, în cazul orașului,
la o șeptică prin vecini. Dumneavoastră ați avut o altă
viziune asupra vieții. Când v-ați apucat de creația
literară și de ce?
̶ Nu știu exact când m-am apucat de creația literară
și nu știu dacă un scriitor are o percepție clară și riguroasă
a motivației care stă la originea acestui impuls. Am scris

Frații Traian (stânga) și Geo Galetaru (dreapta)
de timpuriu, dar debutul meu s-a produs în 1969, în revista
„România literară”, la rubrica „Atelier literar”, rubrică
destinată începătorilor în ale poeziei. Debutul meu se
datorează generozității lui Ion Caraion. Am fost publicat apoi,
de-a lungul anilor, de Ștefan Aug. Doinaș, Geo Dumitrescu,
Nina Cassian, Ana Blandiana, Ioanichie Olteanu, debutul
editorial producându-se în 1974, în volumul colectiv „Popas
între poeții tineri”, îngrijit de Victor Felea și apărut la Editura
Dacia, din Cluj. Adevăratul debut editorial, cel individual, a
avut loc în 1981, cu volumul „Inefabila ninsoare”, apărut la
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Interviu
Editura Facla, din Timișoara, în urma unui concurs de debut.
̶ Sunteți un om cu care Cenadul se poate mândri.
Sunteți membru în mai multe uniuni profesionale
(amintesc aici Uniunea Scriitorilor din România) și
asociații. Câte cărți ați scris și publicat până acum?
̶ Cu cele trei cărți apărute anul acesta, numărul
volumelor publicate de mine se ridică la 33. Sunt membru
al Uniunii Scriitorilor din România, iar în 2014 am obținut
Premiul de poezie al Filialei Arad a U.S.R. (de care aparțin),
cu volumul „Calea spre lume”. Cele mai multe dintre cărțile
mele sunt volume de poezii, șase sunt volume de poezii
pentru copii, iar patru sunt volume de proză. În prezent,
lucrez la volumul de poezii „Exiluri de excepție” și la un
roman, care se va numi, probabil, „Viața ca un picnic”.
Am definitivat, de asemenea, un volum de eseuri, intitulat
„Copacul speranței”, care va aștepta până la anul viitor, ca
să fie publicat.
̶ Un creator e veșnic nemulțumit, începând chiar
cu sine însuși. Dumneavoastră nu v-ați limitat la scris,
ci v-ați implicat și în activitatea editorială. Ați înființat
la Dudeștii Noi o revistă literară care poate concura cu
suratele de oriunde: „Sintagme literare“. Este, din câte
cunosc, singura revistă literară din mediul rural. Cum
ați ajuns la această idee?
̶ Revista „Sintagme literare”, pe care o editez din
2013, ca redactor-șef și director fondator, a fost în punctul ei
de plecare un pariu cu mine însumi, un vis mai vechi, care
încerca să compenseze, întrucâtva, senzația unui gol nedrept
și dureros, cu care „consumatorul de literatură” din mine
nu se putea împăca. Astfel că nașterea revistei a reprezentat
un act deliberat, pornit dintr-un orgoliu activ (nu văd nimic
rău în asta!) și, în același timp, din sentimentul irepresibil
al unei necesități ce se cerea împlinită. În ultimă instanță,
realizarea unei reviste, cu tot ceea ce presupune acest
delicat și complicat proces, implică asumarea unui risc, dar
și depășirea unor aprehensiuni și sincope inerțiale, care ar
putea perturba, la un moment dat, traseul unui demers de o
asemenea anvergură. Din aceste divagații, cu alonjă oarecum
sentimentală, se poate deduce că nu este chiar simplu să scoți
(fie și „acasă”) o revistă de literatură, care să nu facă nicio
concesie spiritului localist, păgubos și sufocant. Este, însă,
o operațiune profitabilă în ordinea unui pragmatism cultural,
care justifică și dă substanță unei întreprinderi ce devine, prin
aceasta, sistematică și coerentă. Revista „Sintagme literare”,
care apare o dată la două luni, este susținută financiar de
către Consiliul local și Primăria comunei Dudeștii Noi, care,
iată, investesc generos într-un proiect cultural ce s-a dovedit,
până acum, original și viabil. Pe lângă revistă, apare anual,
ca supliment, un foarte dens „Almanah Sintagme literare”,
aflat la cea de-a treia ediție (350 de pagini, cu ilustrații
color). Sunt, în același timp, fondatorul și președintele
Asociației Culturale „Vatra Dudeșteană”, prin care se
derulează, anual, activități culturale de anvergură (lansări
de carte, concursuri de volume de poezie, simpozioane și
medalioane literare), cu participarea unor reputați oameni de
cultură din Timișoara, Lugoj sau Făget. Toate aceste ample
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manifestări culturale au făcut din comuna Dudeștii Noi un
veritabil pol cultural între localitățile limitrofe Timișoarei și
nu numai. Revista „Sintagme literare” s-a „copt” cumva de
la sine, impulsul constituindu-l ideea că, sub astrul generos
al muzei, încăpem cu toții și că oricine dintre noi poate avea
ceva de spus în concertul literaturii naționale. Am pornit
de la postulatul că fiecare creator reia dialogul cu lumea,
pornind, în primul rând, de la sine, iar diversitatea ideatică
și stilistică nu poate însemna decât un câștig benefic în
necurmata și febrila competiție a valorilor. Am încercat să
păstrăm dreapta cumpănă în judecățile proprii, fără excese
laudative ori minimalizări nemeritate. Am acordat aceeași
atenție scriitorilor consacrați, cât și celor cu mai puțină
vizibilitate publică sau celor debutanți, nefăcând rabat de la
primatul calității și al decenței. Cred că revista „Sintagme
literare” întregește pozitiv gama tipăriturilor de gen și am
certitudinea că apariția ei a fost o necesitate, în contextul
în care devine evident că arta, literatura, vor supraviețui
dincolo de orice provocare sau seism.
̶ După dumneavoastră, care ar fi rețeta de succes
pentru revitalizarea satului bănățean?
̶ O infuzie puternică de cultură, revigorarea tradițiilor
care au constituit, cândva, emblema și mândria satului
bănățean, implicarea intelectualilor refugiați prea adesea
într-un turn de fildeș al nepăsării și neputinței, acțiuni
sistematice ale edililor locali în direcția asigurării unei
prosperități economice și a unei existențe demne, civilizate,
pentru toți locuitorii.
̶ Se poate face cultură la sat acum, când nu mai
există un partid unic, dar există o multitudine de atracții
care numai la socializare nu contribuie?
̶ Da, categoric, cu condiția să existe „profesioniști ai
culturii” și aceștia să fie sprijiniți financiar de către forurile
locale, așa cum, de altfel, se întâmplă în Cenad și în Dudeștii
Noi. Dacă aici se poate, înseamnă că oriunde se poate.
̶ Dacă ar fi să o luați de la capăt, ce profesie v-ați
alege?
̶ Aceeași, dar, în primul rând, profesia de om, de la
care nu voi deroga niciodată.
̶ Revista „Cenăzeanul“ va împlini curând 25 de
ani de existență. Cum vedeți viitorul acesteia?
̶ Revista „Cenăzeanul” beneficiază de o echipă
redacțională redutabilă, care asigură longevitatea publicației,
dar, în primul rând, imprimă revistei o ținută elevată,
abordând o paletă largă de preocupări demne de tot interesul,
pentru cetățeanul de rând, dar și pentru deschizătorul de
drumuri spirituale. Îi prevăd un viitor frumos, fără sincope
sau derapaje, convins că va ști să păstreze dreapta măsură
și să sădească sentimentul demnității și al frăției, atât de
specific cenăzenilor.
̶ Ultima întrebare: ce le doriți cenăzenilor?
̶ Le doresc să-și păstreze optimismul și speranța,
credința într-un viitor mai bun pentru ei și pentru copiii lor.
Și, bineînțeles, multă sănătate!

A consemnat: Dușan Baiski
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„ Cenăzenii sunt în primul rând oameni gospodari și harnici“
- Interviu cu dl. Dorin Dronca, referent cultural în cadrul Primăriei Cenad ̶ Stimate domnule
Dorin Dronca, cenăzenii
vă cunosc, însă revista
„Cenăzeanul“ ajunge,
prin Internet, pe toate
continentele, la toți
cenăzenii plecați ori
stabiliți peste hotare.
Care nu toți vă știu,
drept urmare vă rog să
vă autoprezentați
̶ M-am născut în
comuna Cenad la data de 3
iunie 1964. Școala primară
am absolvit-o la Cenad,
sub îndrumarea regretatei
învățătoare Florica Blaj.
Începând cu clasa a V-a, la sugestia profesoarei de muzică
Mara Danilov-Cirin, în urma unei examinări am fost admis
la Liceul de Muzică „Ion Vidu“ din Timișoara, actualul
,,Colegiu de Arte”, pe care l-am absolvit în anul 1984.
̶ Nu sunteți un simplu angajat al Primăriei,
ci și actor, în sensul larg al cuvântului, în diverse
organizații cu precădere muzicale. Detaliați, vă rog,
activitatea dvs. în acest sens.
̶ Angajat la Primăria Cenad, în funcția de bibliotecar
cu atribuțiuni de referent, sunt din anul 1995 până în
prezent. De asemenea, sunt membru al asociației culturale
non-profit ,,Concordia”. Am activat ani de zile în calitate
de membru al orchestrei de tamburași ,,Lale sa Moriša”
și în prezent mai activez în Corul Bisericii Ortodoxe
Române din Cenad.
Am mai multe pasiuni. Astfel, îmi place să ascult
muzică populară autentică, muzică simfonică și corală. Dar
la fel de mult mă destind pescuitul și culesul ciupercilor.
̶ Despre cenăzeni se zicea că preferă cultura...
agricolă. Cât adevăr și cât neadevăr există într-o
asemenea afirmație?
̶ Cenăzenii sunt oameni gospodari și harnici, dar
nu preferă numai cultura agricolă. Într-adevăr, pământul
fiind roditor ar fi păcat să nu fie cultivat. Trebuie reținut
faptul că satul nostru, Cenad, a dat și oameni ca scriitorii
Geo Galetaru și Traian Galetaru, cardiologul Milovan
Slovenski, muzicianul Tomislav Giurici, muzicianul
Milenco Luchin, profesorul universitar Dorin Vingan.
̶ Cenadul este o localitate extrem de eterogenă
din punct de vedere etnic. În mod paradoxal, inclusiv
etnia majoritară este eterogenă, fiindcă românii au
venit, mai cu seamă după plecarea în masă a șvabilor,
din diverse regiuni ale României, cu obiceiurile,
tradițiile și așteptările lor. Într-un asemenea context,
se poate face cultură la Cenad?
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̶ Cenadul este într-adevăr foarte eterogen din
punct de vedere etnic. După plecarea șvabilor nu au venit
la Cenad doar români, ci și ucrainieni huțuli, maghiari
din Ardeal și o parte mai mică slovaci etc. Se poate
face cultură la Cenad, dovada fiind formația de dansuri
„Mlădițe cenăzene“ care este tot așa de diversă din punct
de vedere etnic, membrii Corului Bisericii Qrtodoxe
Române jumătate nu sunt născuți în Cenad.
̶ În ideea că, în sfârșit, Cenadul va avea primul
său templu cultural adevărat – noul cămin cultural -,
care va oferi spații generoase nu doar pentru nunți și
botezuri etc., cum vedeți viitorul Cenad din punct de
vedere al componentei umane?
̶ Două săli spațioase plus holul unde vor fi expuse
piesele din domeniul arheologiei. Spații rezervate etniilor
există și în muzeul actual. Pentru viitor dorința mea ar
fi înființarea unui taraf de muzică populară, de fapt este
o idee a regretatului Gheorghe Doran, lucru mai greu de
înființat din cauza lipsei instrumentiștilor care trebuie
formați.
̶ Totul trece prin stomac, zice-se. Sau, să
parafrazăm, prin portofel. Cultura, cu extrem de
puține excepții, nu se poate autofinanța, dar de ea
avem nevoie ca de aer, apă și hrană. Doar cultura
oferă unei comunități adevăratele dimensiuni. Se
poate face cultură fără niciun sprijin, indiferent de
natura acestuia?
̶ Eu zic că nu prea sau dacă da, foarte greu.
̶
Iată, ajungem la noul cămin cultural. În
calitatea dvs., de director, v-ați stabilit o strategie
managerială pe termen mediu și lung. Vă rog să ne
dăstinuiți câteva repere. Evident, dincolo de utilizările
obișnuite: nunți, botezuri etc.
̶ Momentan, nu am elaborat o strategie exactă, mai
sunt lucruri care trebuiesc hotărâte împreună cu conducerea
primăriei și a consiliului local, în funcție de posibilități.
̶ Situarea geografică în localitate a noului cămin
cultural este relativ excentrică. Dar, cu toate acestea,
nu poate fi un motiv pentru care un iubitor de cultură,
indiferent de cartierul de reședință, să nu participe la
diversele formații culturale sau evenimente. Spațiul
din interior este gereros. Cum vedeți dezvoltarea
spațiului exterior? Vor fi suficiente locuri de parcare, se
va transforma totul într-un complex cultural-sportiv?
̶ Nu mi se pare puțin excentrică, mai degrabă nu
este ultracentrală, eu cred că problema este cu dezvățul
și învățul, mai ales că acolo va fi un complex culturalsportiv, ca să-i spun așa, cu cămin, bibliotecă muzeu,
biblionet, teatru de vară, teren sportiv etc.

A consemnat: Dușan Baiski
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Educație

„Mlădițe cenăzene“, succes
în Macedonia (F.Y.R.O.M.)
O dată cu trecerea timpului, cresc și se dezvoltă în
sânul ansamblului Mlădițe cenăzene din comuna Cenad,
tineri ambițioși, cu inițiativă și doritori de a păstra și duce mai
departe obiceiurile și tradițiile etniilor care se îmbină armonios
în comuna noastră. Dovadă a acestui fapt o face seriozitatea
cu care membri echipei au participat la primul concurs
internațional, aducând acasă trei premii importante.

La sfârșitul primei săptămâni de vacanță, 23, 24 și 25
iunie 2017, marea majoritate a echipei de seniori a ansamblului
nostru a participat la cea de a treia ediție a Festivalului Concurs
din Macedonia. Echipa a prezentat două dansuri populare
sârbești: un dans din zona Leskovaț și un dans tradițional din
zona noastră.
Pentru cele două reprezentații, membri echipei au fost
premiați astfel:
Premiul Special pentru Cel Mai Bun Costum Popular
Bărbătesc
Premiul pentru Cel Mai Bun Dansator, revenindu-i lui
Darian Bornea
Premiul II pentru prestația dansurilor.
Pentru dansul zonal, coregrafia aparține d-nelor Berciu
Liliana și Erdei Oana, iar muzica ne-a fost asigurată de tânărul
Fabian Mureșan.
La finalul concursului, cele 13 echipe au fost invitate la
bal unde fiecare și-a etalat stilul de dans sau au învățat noi pași.
Ziua de după concurs, 25 iunie, a fost o zi rezervată
de organizatori pentru vizitarea orașului Skopje, capitala
Macedoniei, un oraș minunat, încărcat cu istorie, care merită
trecut pe lista de obiective turistice.
Pentru această ocazie aducem mulțumiri părinților,
pentru procurarea de noi costume și încrederea acordată,
precum și domnului primar, Crăciun Nicolae, și Consiliului
Local care ne-au asigurat transportul, dându-ne astfel șansa
unei noi afirmări, dar și încredere în propriile forțe.
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Cantonament la munte
După cum se știe și s-a văzut, Ansamblul Mlădițe
Cenăzene, din luna februarie a acestui an, s-a îmbogățit
cu încă două echipe: Echipa Juniorilor și Grupa Mare.
Debutul lor a fost unul de succes, fiecare dând dovadă
de un real talent și multă seriozitate pentru prezentarea
dansurilor cu ocazia Rugii de Rusalii.
Pentru rezultatele obținute și munca depusă
atât de echipa seniorilor, pe parcursul acestui an, cât
și pentru cele două echipe începătoare, domnul primar
Crăciun Nicolae împreună cu Consiliul Local ne-au
răsplătit cu o excursie în inima muntelui Poiana Ruscă,
din județul Timiș, și anume la Tabăra școlară din Poieni
Strâmbu.
Întâmpinați cu drag de o echipă de oameni
formidabili, încântați de peisajul mirific și aerul curat
de munte, puritatea apei și umbra deasă a pădurii, toate
acestea au creat un mediu propice pentru întărirea
relațiilor de prietenie, dobândire de noi prieteni, dar
și petrecerea timpului după un program bine stabilit.
Meniurile bogate și diversificate au fost o încântare
pentru papilele gustative chiar și pentru cei mofturoși,
plimbările în natură au trezit în sufletele dansatorilor
spiritul de aventură, terenul sintetic cu nocturnă a
fost ideal atât pentru repetițiile zilnice, cât și pentru
întrecerile sportive.
Pe parcursul celor patru zile (6 - 9 iulie 2017) de
excursie, copiii și-au luat rămas bun de la semnalul de
telefon și Internet, astfel vizitându-se în tihnă Cascada
Șopot, Cripta lui Bogdanovich Ferencz, Cariera
de Piatră. Multe obiective au rămas neexploatate din
cauza furtunii abătute asupra taberei, fapt care ne-a și
lăsat în beznă 24 de ore și a făcut ca traseele de munte
să nu fie în accesibile în zilele următoare. Drumul spre
Cascada Șopot a fost unul pitoresc. Am parcurs vreo 2
kilometri de drum forestier, fostul traseu al Mocăniței,
apoi ne-am afundat în inima pădurii, pe malul stâng al
râului Șopot. Trecerea pe malul drept al râului s-a făcut
pe un podeț făurit din trunchiuri de copaci supranumit
și Puntea Vie, deoarece câțiva ani după amenajare lui
continuau să înverzească. Poteca îngustă și trunchiurile
de copaci prăvăliți ne-au făcut să trecem pe sub, pe
deasupra sau chiar să ne strecurăm printre ei, ceea ce a
făcut să sporească frumusețea cascadei.
Ultima zi a excursiei s-a desfășurat în Timișoara,
și a împărțit echipele ansamblului în două: seniorii
s-au răcorit în piscinele ștrandului termal, iar cele două
echipe începătoare s-au bucurat de vizitarea Catedralei,
a Grădinii Zoologice și de jocurile puse la dispoziție
pentru copii.
Mulțumim tuturor pentru sprijinul, încurajările și
oportunitățile oferite și promitem să ne revanșăm prin
seriozitate și rezultate memorabile.

Pagină realizată de prof. Oana Erdei
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Cercul de pictură și artă
decorativă „Culoare din culoare“
Evadarea omului din banalitatea vieții de zi cu
zi poate îmbrăca diverse aspecte. Lupta omului cu
sine însuși, căutarea sinelui, regăsirea lui în colțuri
necunoscute ale existenței scot la iveală capacități
nebănuite și-i îmbogățesc viața.

poartă cu sine. Însă, pentru asta, are nevoie de un impuls
și, măcar, de un gram de inițiere. Culorile se nasc din
culori, așa cum lumina se naște tot din lumină. Culoarele
care-l duc pe tânărul ucenic într-ale culorii sunt jalonate
cu experiențe noi, care îi pot scoate la iveală talentul
pictural sau măiestria în a combina forme. Cele două
aspecte se însoțesc și se completează reciproc în cadrul
cercului ințiat de artistul plastic Cristina Lihăt din
Sânnicolau Mare.

Întrebând un artist „Ce este talentul?“ m-am ales
cu cel mai spontan și mai nevinovat dat din umeri. Am
apelat, apoi, la enciclopedii, dar nu am găsit ceea ce
căutam: inefabilul. De fapt... cum poți sa auzi ceea ce nu
poate fi rostit sau să vezi ceea ce nu se poate vedea ? Poți,

în schimb, să iei un creion sau o pensulă și să te joci. Așa
poți să creezi un petic de realitate vie și convingătoare.
Sau poți să cauți talentul în mintea și în sufletul altora –
de pildă într-o grupă de copii.
Calea pe care o urmezi, fugind de mărunțișurile
vieții cotidiene, are un traseu unic. Fiecare își găsește
singur calea prin care își descoperă zestrea pe care o
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Începând din iunie, în fiecare zi de luni, la Școala
din Cenad, elevii se întâlnesc cu „doamna Cristina“ în
cadrul Cercului de pictură și artă decorativă „Culoare
din culoare“. Acolo ei învață, la început, cum să combine
culorile, cum să schițeze un portret sau obiect, peisaj,
precum și cum să construiască din hârtie, pânză, mărgele
și alte fleacuri cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi,
obiecte noi, originale.
Desigur că după aproape două luni de ucenicie,
au început să apară roadele. De asemenea, d-na
profesoară mărturisește că a descoperit și tinere
talente: Neda Sabou, Vera Sabou, Marko Uncianschi,
Emanuel Schroth, Laura Guga.
Călătoria copiilor în lumea culorii și a formelor va
continua după începerea anului școlar, când sunt așteptați
să participe și alți colegi de-ai lor.

Prof. Iancu C. Berceanu
Cenăzeanul nr. 4/2017
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Proiectul ROSE în „Colțul vesel“
ROSE este acronimul de la „Romanian Secondary
Education Project“, un proiect amplu care își propune
reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar.
Pentru licee una din principalele ținte este creșterea
ratei de promovare a examenului de bacalaureat. De
asemenea se are în vedere și creșterea ratei de participare
a absolvenților la acest examen. Aruncând o privire asupra
ratei de promovare a „examenului de maturitate“ suntem
tentați să zâmbim optimiști. De la 44,41% în 2012, procentul
celor care au reușit la acest examen a ajuns anul trecut la
66,7 %, iar în iulie 2017 a sărit de 72,9 %, urmând ca acest
rezultat să mai urce un pic după sesiunea din august.
Însă, în spatele cifrelor se pot ascunde realități mai
puțin îmbucurătoare. Suntem familiarizați, de cel puțin un
deceniu, cu tonul pesimist al întreprinzătorilor care se plâng
de calitatea tot mai slabă a tinerilor candidați pentru locurile
de muncă pe care le oferă. Pe de altă parte, universitățile se
confruntă cu un număr tot mai mic de candidați la admitere.
Am putea să căutăm o explicație în exodul tinerilor peste
granițele țării. Însă, nici cifrele de acolo nu acoperă
deficitul. Răspunsul îl găsim în numărul tot mai redus de
absolvenți cu diplomă de bacalaureat. Nici numărul de
absolvenți ai clasei a XII-a nu arată mai bine. Atunci, care
să fie explicația ? Simplu: tot mai puțini elevi promovează
clasa terminală a liceului, iar dintre aceștia doar o parte se
înscriu la Bacalaureat. În plus, raportările privind abandonul
și insuccesul școlar (corigență, repetenție, medii scăzute la
purtare din cauza absențelor) nu arată bine.
De asemenea, statistica ne arată că suntem pe ultimul
loc în U.E. la poderea absolvenților de studii superioare:
19% față de media UE de 32%.
Pornind de la aceste realități, precum și de la
semnalele transmise de instituțiile abilitate din teritoriu, în
2015 Ministerul Educației a contractat un împrumut de 200
milioane euro de la Banca Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare din care va finanța Proiectul ROSE. Acesta
se va implementa în 7 ani (2015 - 2022) și are în vedere
creșterea calității învățământului (și, implicit, a calității
forței de muncă) prin programe de pregătire suplimentară
a elevilor, desfășurarea de activități extrașcolare care să îi
atragă pe elevi la școală, îmbunătățirea dotării materiale a
liceelor, programe de consiliere psihopedagogică pentru
elevii care fac parte din grupuri vulnerabile (cazuri sociale,
copii cu părinți plecați în străinătate, copii provenind din
familii monoparentale, aparținători ai grupurilor etnice,
copii din zone rurale îndepărtate de oraș etc.). Pe lângă
creșterea promovabilității la Bacalaureat se urmărește
reducerea ratei de abandon școlar și creșterea nivelului de
pregătire profesională și intelectuală a tinerilor.
Zona adiacentă orașului Sânnicolau Mare a avut, în
ultimii ani, rezultate la învățătură mai slabe decât media
județului (care, de asemenea, este cu puțin sub media
națională), în pofida nivelului de trai mai ridicat al populației
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și a accesului la instituții de învățământ liceal mai facil decât
media națională.
Seria de proiecte ROSE se va implementa în toate
liceele din arealul nostru și va avea un caracter personalizat
care să răspundă necesităților specifice fiecărei comunități.
Pentru aceasta s-au făcut întâlniri cu părinții, elevii și
reprezentanți ai comunităților, în urma cărora au fost
analizate necesitățile și s-au stabilit obiectivele. Apoi s-a
procedat la conceperea și planificarea activităților educative,
psihopedagogice, extrașcolare (colective sportive, excursii
tematice etc.) și de dotare a școlilor cu materialul necesar
(aparatură multimedia, aparatură de laborator, diferite dotări
pentru cabinetele de specialitate etc.).
În cadrul rundei I de selecție și implementare a
proiectelor, Liceului Tehnologic „Cristofor Nako“ i-a
fost aprobat proiectul „Progres în viitor“, urmând ca,
în cadrul rundei a doua – în septembrie 2017 – să fie
aprobate proiectele depuse și de celelalte licee din zonă. La
„Cristofor Nako“ se urmăresc următoarele ținte: realizarea
de activități remediale cu elevii la disciplinele la care se
susțin probe în cadrul Bacalaureatului, o clasă „E-smart“
dotată cu computer și aparatură multimedia, tabere în care
să se îmbine activitățile recreative cu exploatarea valorilor
culturale și cu pregătirea suplimentară la „materiile de bac“.
Vom reveni în numărul următor cu detalii și cu referințe la
proiectele propuse de Liceul Teoretic „Ioan Jebelean“ din
Sânnicolau Mare și Liceul Teoretic „Sfinții Kiril și Metodii“
Dudeștii Vechi.
Nu în ultimul rând, pe această cale dorim succes
echipelor de proiect în implementare, iar beneficiarilor
(elevi) să se bucure de cât mai multe activități plăcute,
interesante și, mai ales, folositoare.

Prof. Iancu C. Berceanu

Revistele cenăzene, la Bocșa
Sâmbătă, 22 iulie, în cadrul Zilelor Orașului
Bocșa, în organizarea Bibliotecii „Tata Oancea“
din acest oraș cărășan, a avut loc prezentarea cărții
„Ion Vidu, doinitorul Marii Uniri“ a scriitorului
Constantin-Tufan Stan, membru al colegiului
de redacție al revistei „Morisena“, doctor în
muzicologie. La invitația Gabrielei Șerban,
directoarea instituției organizatoare, în preambulul
întâlnirii au fost prezentate trei reviste. Despre
publicația „Arcade“ (revistă de literatură, artă și
cultură editată de) a vorbit Mihai Chiper, directorul
Casei de Cultură din orașul Anina. Iar Dușan
Baiski a prezentat „Cenăzeanul“ și, respectiv
„Morisena“. Cei prezenți au primit fiecare câte-un
exemplar al publicației „Morisena“.

D.B.
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Curier juridic
În acest număr voi prezenta
căsătoria, drepturile și obligațiile
personale și patrimoniale ale soților
și regimurile patrimoniale. Potrivit
legislației actuale în România este
permisă doar căsătoria dintre un
bărbat și o femeie, fiind interzise
căsătoria între persoane de același sex,
precum și bigamia, adică încheierea
căsătoriei de către o persoană
căsătorită, chiar dacă persoanele
aparțin unei comunități religioase
sau țări în care este permisă bigamia. Totodată este interzisă
căsătoria între rude până la gradul al patrulea adică verișorii
primari, precum și între tutore și persoana aflata sub tutela
sa, fiind interzisă și căsătoria alienatului mintal și a debilului
mintal. Căsătoria se încheie în fața ofițerului de stare civilă din
cadrul primăriilor, condiționat de obținerea în prealabil a unui
aviz medical, iar căsătoria religioasă poate fi făcută doar după
încheierea căsătoriei civile. Căsătoria se poate încheia între
viitorii soți care au împlinit vârsta de 18 ani. Este permisă și
căsătoria minorului care a împlinit vârsta de 16 ani, caz în care
pe lângă avizul medical mai este necesar acordul părinților sau
a tutorelui, precum și încuviințarea judecătoriei în raza căreia
își are domiciliul minorul. Pentru motive întemeiate, instanța
de judecată poate încuviința căsătoria chiar și dacă unul dintre
părinți refuză să își dea acordul la căsătoria copilului său
minor. Anterior căsătoriei, viitorii soți vor face o declarație
de căsătorie la primăria unde urmează să se încheie căsătoria,
declarație care se afișează de ofițerul de stare civilă, și doar
după trecerea unui termen de 10 zile de la afișarea declarației,
se poate încheia căsătoria.
Cu ocazia încheierii căsătoriei, soții vor alege
numele de familie ce îl vor purta pe timpul căsătoriei, și
pot alege să poarte fiecare numele dinaintea căsătoriei, să ia
numele oricăruia dintre ei, numele lor reunite, sau chiar ca
unul să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, iar celalat
să ia numele de familie reunite. Orice căsătorie încheiată
fără respectarea dispozițiilor legale poate atrage nulitatea
absolută sau anularea căsătoriei.
O dată cu încheierea căsătoriei, soții vor declara
regimul matrimonial ales, regim care se specifică în actul
de căsătorie. Prin regim matrimonial se întelege modul de
reglementare a drepturilor soților asupra bunurilor dobândite
în timpul căsătoriei. Regimurile patrimoniale reglementate de
Noul cod civil sunt: comunitatea legală, separația de bunuri și
comunitatea convențională. Alegerea altui regim matrimonial
decât cel al comunității legale se face prin încheierea unei
convenții matrimoniale ce se face obligatoriu în fața unui notar
public. Prin regimul matrimonial al comunității legale, și care
a fost singurul regim matrimonial admis anterior anului 2011,
se înțelege că bunurile dobândite de soți în timpul căsătoriei
sunt bunuri comune ale lor în devălmășie. Prin devălmășie se
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înțelege că bunurile sunt comune ale soților, fără să fie stabilită
nici măcar cota fiecăruia dintre ei, iar stabilirea cotelor se face
doar în cazul unui partaj sau după decesul unuia dintre soți
la succesiune, și se pornește de la prezumția unor cote de ½
pentru fiecare soț, dar în cadrul unui partaj se poate stabili și
o altă contribuție a soților la dobândirea bunurilor comune, în
funcție de veniturile ce le-au avut soții în timpul căsătoriei. Prin
excepție de la regula comunității de bunuri, sunt considerate
bunuri proprii ale fiecărui soț; bunurile dobândite prin
moștenire, testament și donație dacă aceasta nu a fost făcută
ambilor soți, mai sunt bunuri proprii bunurile de uz personal,
bunurile destinate exercitării profesiei, drepturile de proprietate
intelectuală, bunurile dobândite cu titlu de premiu, recompensă,
manuscrisele, proiectele, indemnizația de asigurare pentru
prejudicial material și moral, fructele bunurilor proprii cum
sunt chiriile sau arenda pentru închirierea sau arendarea
bunurilor proprii precum și bunurile și sumele de bani ce
înlocuiesc un bun propriu cum este situația în care un soț vinde
un bun propriu dobândit anterior căsătoriei și cumpără un alt
bun din suma încasată, caz în care acest bun dobândit devine
bun propriu chiar dacă a fost dobândit în timpul căsătoriei. În
regimul comunității de bunuri actele de înstrăinare sau grevare
a bunurilor comune se poate face doar prin acordul expres
al ambilor soți. Regimul matrimonial al comunității legale
încetează prin lichidarea sa, prin hotărâre judecătorească sau
act notarial când se stabilește cota parte ce revine fiecărui soț
din bunurile comune. Chiar și în timpul căsătoriei sub regimul
comunității legale bunurile comune pot fi împărțite prin partaj.
Un aspect important este locuința familiei, iar locuința comună
este aceea în care locuiesc soții sau în cea în care se află copii.
Soțul proprietar exclusiv al locuinței familiei nu poate înstrăina
această locuință fără acordul celuilalt soț, cu condiția ca locuința
să fie notată în cartea funciară ca locuință a familiei. Tot astfel
nici unul dintre soți nu poate lua sau dispune de bunurile ce
mobilează locuința familiei fără acordul celuilalt soț.
În cazul locuinței închiriate, fiecare dintre soți are un
drept locativ, chiar dacă titular al contractului este doar unul
dintre soți sau contractul a fost încheiat anterior căsătoriei. La
desfacerea căsătoriei însă instanța va putea acorda beneficiul
contractului de închiriere unuia dintre soți, tinând seama
de regulă de părintele la care rămân copii și de posibilitățile
locative în altă locuință ale fiecărui soț.
Soții sunt obligați să contribuie la cheltuielile căsătoriei
si gospodăriei, la creșterea si educarea copiilor în raport cu
veniturile și posibilitățile fiecăruia.
Prin noul Cod civil din anul 2011 s-a introdus și în
țara noastră regimul separației de bunuri și regimul comunității
convenționale. Regimul separației de bunuri înseamnă că
fiecare dintre soți este proprietarul exclusiv al bunurilor
dobândite anterior căsătoriei, cât și al bunurilor dobândite în
nume propriu în timpul căsătoriei. La începutul regimului
separației de bunuri, notarul public întocmește inventarul
bunurilor proprii ale soților. Și în regimul separației de bunuri
(Continuare în pag. 22)

Avocat Dan Muntean
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Imre Henszlmann

Excursie arheologică
la Cenad* (XI)
Pe drept cuvânt ne întrebăm dacă baptisteriul din
Cenad era decorat cu fresce asemănătoare baptisteriilor
subterane din cimitirele romane sau ca cele din baptisteriul
de la Pecs denumit „cubiculum“. Din nefericire nu mai
putem afla acest lucru, fiindcă baptisteriul din Cenad
nu este cel original, ci o construcție nouă, ce respectă
amenajarea originală a primului baptisteriu.
Afirm cu tărie acest fapt: este o construcție mai
recentă, întrucât cărămizile nu sunt cele romane, deci
nu sunt asemănătoare cu cele găsite în baptisteriul numit
„cubiculum“ de la Pecs și nici chiar cu cele găsite la
Cenad, care au fost amintite la punctul I din procesul
verbal încheiat cu ocazia săpăturilor. Cărămizile de la
Cenad sunt asemănătoare cu cele folosie la construcția
bisericii din Aracs, deci originea lor se află undeva cel
mult la începutul secolului al XIII-lea.
Mai mult decât atât, nici betonul – astfel cum am
mai amintit – nu este atât de bun cum este cel ce a fost făcut
de paleocreștini pe baza indicațiilor primite de la romani,
cum este de exemplu cel utilizat la Szekesfehervar (Alba
Regia) începând și sub durata secolului al XI-lea.
O astfel de degenerare a materialelor de
construcție nu ne permite categorisirea baptisteriului
de la Cenad în calitatea sa de azi ca fiind un baptisteriu
paleocreștin. Cu toate acestea, întrucât amenajarea
interioară a acestuia este analogă cu cea a baptisteriului
din cimitirul Pontiano, putem afirma cu o mare rată de
probabilitate faptul că aici este vorba de un fost baptisteriu
paleocreștin ce a fost renovat total în secolul al XIII-lea.
Această teorie este susținută și de faptul că în
secolul al XIII-lea religia creștină nu mai era reprimată
pentru a fi practicată doar în ascunzișuri subterane.
Mai mult decât atât, în această perioadă nici botezul
„per immersionem“ nu mai era uzual, deci nu mai era
nevoie de un bazin subteran sau de o fântână de botez
prevăzută cu bazin.
Cunoaștem faptul că Sf. Gellert a botezat la Cenad
nenumărați păgâni și putem presupune că aceste botezuri
au fost oficiate în acest loc, care pe vremea sa încă s-a
păstrat în forma sa inițială, poate și datorită faptului că
era un baptisteriu subteran. Atunci când în secolul al
XIII-lea s-a reconstruit bisericuța, Sf. Gellert era deja
un martir canonizat, fiind venerat pe întregul teritoriu al
Ungariei și în special la Cenad, unde a funcțional sediul
său episcopal.
* Originalul în limba maghiară, cu titlul „Archaeologiai kirándulás
Csanádra“ a apărut în vol. VIII al cărții „Archaeologiai közlemények
a hazai müemlékek ismeretének elómozditására“ („Publicații arheologice“), sub egida Academiei Maghiare de Științe, în anul 1871.
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Astfel este foarte plauzibil faptul că exact în acel
loc, în care își îndeplinea cea mai importantă menire
apostolică, nu s-a dorit modificarea completă. A fost
preferată păstrarea amenajării inițiale, chiar în condițiile
unei renovări totale, astfel că acest baptisteriu a devenit
una din cele mai însemnate relicve arheologice din țara
noastră ce oferă totodată un imens material de studiu din
punct de vedere arheologic.

Sarcofagul creștin de la Cenad
Astfel cum am mai amintit cu ocazia procesului
verbal, în punctul U din releveul șantierului arheologic
am găsit un sarcofag din piatră de mari dimensiuni, care
acum a fost mutat din locul său inițial în curtea parohiei.
Acest sarcofag, potrivit mențiunilor din procesul
verbal „este tencuit cu o mixtură de var de grosimea a 4
țoli, adică mai precis este îmbrăcat în beton“. Domnul
Killer Frigyes, într-una din scrisorile sale, adaugă faptul
că se găsesc rămășițe din plafonul clădirii în jurul acestui
sarcofag. Astfel, rezultă faptul că acest sarcofag se afla
într-o criptă. Mai mult decât atât, se vede că a fost îndepărtat
capacul sarcofagului. În sfârșit, se menționează faptul că
sarcofagul era gol, cu excepția unor oscioare rămase din
piciorul defunctului (phalanges digitorum), care au căzut
probabil cu ocazia scoaterii scheletului din sarcofag.
Efectuând măsurătorile sarcofagului, am ajuns la
concluzia că acestea diferă puțin de dimensiunile arătate
de dl. Killer Frigyes în procesul verbal.
În procesul verbal conform măsurătorilor
efectuate de mine:
Lungime totală
Lățime totală
Înălțimea
Lungimea int.
Lățimea int.

6 picioare 9”
6 picioare 9”
2 picioare 10” 2 picioare 10,8”
1 picior 7,6”
1 picior 8,6”
6 picioare
6 picioare
2 picioare 3” 2 picioare 1,6”

Din aceste dimensiuni rezultă că acestea sunt mai
mari decât cele utilizate pentru astfel de sarcofage în evul
mediu timpuriu, în zona noastră geografică, deci avem de-a
face cu o relicvă deosebită din punct de vedere arheologic.
Cu ocazia săpăturilor de la Szekesfehervar am ajuns
la concluzia că în secolul al XI-lea membrii decedați ai
familiei regale au fost depuși în sicrie de mici dimensiuni,
din lemn, care abia dacă reușeau să cuprindă corpul
defunctului. Au fost de asemenea găsite două sarcofage
mai mici din piatră, însă nu sculptate dintr-o singură stâncă,
ci construite din mai multe pietre. În fine, sarcofagul
Regelui Bela al III-lea, decedat în anul 1196 era sculptat,
ce-i drept, din marmură roșie, însă avea dimensiuni reduse,
fiind exact cât corpul neînsuflețit al acestuia.

Versiunea în limba română:
Cornelia Varga
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Documentar

Uniunea Europeană
– Scurtă istorie (XV)
Controalele la
frontierele externe ale
Uniunii Europene (1)

Cu toţii aţi auzit cǎ
ȋncepând din primǎvara acestui an
datoritǎ a ceea ce se ȋntâmplǎ ȋn
ultimul timp ȋn statele din vestul
Europei, Uniunea Europeanǎ a
luat decizia de a aduce modificări
cadrului legislativ care stǎ la baza
efectuǎrii controalelor la graniţele
externe ale UE şi nu numai. Cei
care aţi şi cǎlǎtorit ȋn acest timp nu numai ȋn ţara vecinǎ,
Ungaria, dar şi ȋn alte state din Spaţiul Schengen (de
exemplu ȋn Germania sau Austria) aţi avut şi ocazia de a
“simţi” aceste modificǎri apǎrute.
Ȋn esenţǎ este vorba despre modificarea şi
completarea Regulamentului (UE) 2016/399 cu privire
la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor
de cǎtre persoane (Codul Frontierelor Schengen), prin
adoptarea şi punerea ȋn aplicare a Regulamentului (UE)
2017/458 al Parlamentului European şi al Consiliului în
ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea
bazelor de date relevante la frontierele externe. Acesta a
intrat ȋn vigoare la data de 5 aprilie 2017.
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului a fost modificat de mai multe ori
de o manieră substanțială, astfel ȋncât adoptarea de măsuri
în temeiul articolului 77 alineatul (2) litera (e) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în vederea
asigurării absenței oricărui control asupra persoanelor la
trecerea frontierelor interne, este un element constitutiv al
obiectivului Uniunii de creare a unui spațiu fără frontiere
interne, în care libera circulație a persoanelor este asigurată.
În conformitate cu articolul 67 alineatul (2) din
TFUE, crearea unui spațiu de liberă circulație a persoanelor
trebuie să fie însoțită de alte măsuri. Măsurile comune privind
trecerea frontierelor interne de către persoane, precum și
controlul la frontierele externe ar trebui să reflecte acquis-ul
Schengen integrat în cadrul Uniunii și, în special, dispozițiile
relevante ale Convenției de punere în aplicare a Acordului
Schengen din 14 iunie 1985.
Normele comune privind trecerea frontierelor
de către persoane nu pun în discuție și nu aduc atingere
drepturilor în materie de liberă circulație de care beneficiază
cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, precum
și resortisanții țărilor terțe sau membrii familiilor acestora
care, în temeiul acordurilor dintre Uniune și statele membre
ale acesteia, pe o parte, și respectivele țări terțe, pe de altă
parte, beneficiază de drepturi în materie de liberă circulație
echivalente cu drepturile cetățenilor Uniunii.
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Controlul la frontiere există nu numai în interesul
statului membru la ale cărui frontiere externe se aplică, ci și
în interesul tuturor statelor membre care au eliminat controlul
la frontierele lor interne. Controlul la frontiere ar trebui să
contribuie la combaterea imigrației ilegale și a traficului de
ființe umane, precum și la prevenirea oricărei amenințări la
adresa securității interne, a ordinii publice, a sănătății publice
și a relațiilor internaționale ale statelor membre.
Verificările la frontiere ar trebui să fie efectuate astfel
încât demnitatea umană să fie respectată pe deplin. Controlul
la frontiere ar trebui să fie efectuat într-un mod profesionist și
respectuos și să fie proporțional cu obiectivele urmărite.
Controlul la frontiere cuprinde nu numai verificările
persoanelor la punctele de trecere a frontierei și supravegherea
între respectivele puncte de trecere a frontierei, ci și o analiză
a riscurilor pentru securitatea internă și a amenințărilor care
pot afecta securitatea frontierelor externe. Prin urmare, este
necesar să se stabilească condițiile, criteriile și normele
detaliate care reglementează atât verificările la punctele de
trecere a frontierei, cât și supravegherea la frontiere, inclusiv
verificarea în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Este
necesară adoptarea de norme privind calcularea duratei
autorizate pentru șederile pe termen scurt în Uniune. Existența
unor norme clare, simple și armonizate în toate actele juridice
care reglementează această chestiune ar fi atât în beneficiul
călătorilor, cât și al autorităților responsabile din domeniul
frontierelor și al vizelor.
Efectuarea de verificări la frontierele externe rămâne
una dintre principalele garanții ale spațiului fără controale
la frontierele interne și contribuie semnificativ la garantarea
securității pe termen lung a Uniunii și a cetățenilor săi.
Acestea se efectuează în interesul tuturor statelor membre.
Unul dintre obiectivele acestor verificări este de a preveni
orice amenințare la adresa securității interne și a ordinii
publice ale statelor membre, indiferent de originea unei astfel
de amenințări, inclusiv atunci când o astfel de amenințare
provine de la cetățenii Uniunii.
Verificările minime, bazate pe o examinare simplă și
rapidă a valabilității documentului de călătorie folosit pentru
trecerea frontierei, reprezintă în prezent norma în cazul
persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulație în
temeiul dreptului Uniunii. Fenomenul luptătorilor teroriști
străini, dintre care mulți sunt cetățeni ai Uniunii, demonstrează
necesitatea de a consolida verificările la frontierele externe
în ceea ce privește persoanele care beneficiază de dreptul la
liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii.
Prin urmare, documentele de călătorie ale persoanelor
care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului
Uniunii ar trebui verificate în mod sistematic la intrarea și la
ieșirea de pe teritoriul statelor membre prin consultarea bazelor
de date relevante privind documentele de călătorie furate,
deținute fără drept, pierdute și anulate pentru a se asigura faptul
că aceste persoane nu își ascund identitatea reală.
(Continuare în pag. 20)

Tiberiu-Ioan Bociat
Cenăzeanul nr. 4/2017

Documentar

Dușan Baiski

Cronologie după „Cenăzeanul“
(IV)*
2002
Prof. Gheorghe Doran anunță intenția de înființare
la Cenad a unei filiale a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor - C.A.R.P.
După centralizarea datelor recensământului populației, din perioada 18-27 martie, Cenadul avea 1.558 de
clădiri, 1.559 de locuințe, 1.342 de gospodării, 4.272 de
persoane din care 2.082 bărbați și 2.190 de femei. După
etnie: 2.818 români, 680 de maghiari, 371 de rromi, 318
sârbi, 47 de germani, 19 ucrainieni, 11 bulgari, 3 croați, 2
cehi, 2 sloveni, 1 șvab.
După limba maternă: română 3.006, maghiară 657,
romanes 220, sârbă 314, germană 49, ucraineană 15,
lipoveană 1, bulgară 7, croată 2, șvabă 1. După religie:
3.010 ortodocși, 964 romano-catolici, 130 greco-catolici,
23 reformați, 1 evanghelic luteran, 1 unitarian, 14 creștini
de rit vechi, 21 baptiști, 98 penticostali, 11 adventiști
de ziua a șaptea, 3 de altă religie, un ateu și 1 cu religie
nedeclarată.
Vama Cenad funcționează pe timp de vară 12 ore,
între 8-20.
La inițiativa locotenent-colonelului Ion Savu, corul
Bisericii ortodoxe-române a colectat 3.000.000 de lei pentru construirea unui gard din scândură.
La 7 iunie s-au finalizat reparațiile la Biserica grecocatolică. S-au sfințit atât lăcașul de cult, cât și troița ridicată
în curtea acestuia.
În iunie, pe terenul Școlii Generale s-a desfășurat
„Cupa de vară“ la minifotbal la nivel comunal, la care
au participat echipele „Gladiatorii“, „Banca“, „Rapid“, „Câinii Roșii“, „Venus“ și „Oltenii“. Cupa a fost
câștigată de „Gladiatorii“, care a învins în finală, cu 4-2,
echipa „Banca“.
Hramul Bisericii ortodoxe române a fost sărbătorit
pe 23 iunie, evenimentul fiind marcat la Școala Generală
și la Căminul cultural.
Recepția Drumului Național DN6, dintre Cenad
și frontieră, reabilitat cu un milion de euro din Fondul
PHARE, s-a făcut în 16 iulie.
În iulie, la Cenad se desfășoară o tabără de dans
popular (presupunem că doar maghiar, fiindcă nu se
precizează).
Pe 5 august, a fost binecuvântat monumentul eroilor
etnici germani din cimitirul romano-catolic.
În data de 20 octombrie s-a deschis Vama Cenad
(Punctul de trecere a frontierei Cenad - Kiszombor) între
România şi Ungaria.
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2003
În nr. 2/2003, Ioan Radu publică situația cu cele mai
numeroase 10 familii din Cenad care au același nume: 1)
Radu – 65 de familii; 2) Colompar – 58; 3) Vlascici – 42;
4) Damian – 36; 5) Gligor – 34; 6) Petrovici – 31; 7) Varga
– 30; 8) Meszaros – 26; 9-10) Jivici – 24; 9-10) Unceanschi – 24. Pe ultimul loc: Doran (o singură persoană). Cel
mai bătrân bărbat: Oprean Gheorghe, născut în 1911. Cea
mai bătrână femeie: Socieru Ana, născută în 1912.
De la sfârșitul lui octombrie, în cadrul Școlii Generale s-a desfășurat „Proiectul Citizen“, sponsorizat de
Uniunea Europeană, Inspectoratul Școlar al Județului
Timiș și Casa Corpului Didactic din Timișoara, la care au
participat elevi de clasa a VII-a. Prin acest proiect, în ianuarie 2003 a fost realizată publicația „Micul cenăzean“, sub
coordonarea profesoarelor Anișoara Bloch, Maria Rusu și
Marioara Clișic, directoarea școlii.
Colectivul de redacție al „Micului cenăzean“: Sebastian Clișic, Daniel Cârdei, Marioara Sușca, Marian
Luchian, Roxana Rohnean, Sabrina Nădăban, Silvia Popa,
Cosmina Gligor, Mariana Gligor, Tiana Giuricin, Octavian
Stanciu, Nicolae Stanca, Oana Suciu, Roxana Cruț, Alina
Cruț, Sonia Tamazlicariu.
Publicația „Cenăzeanul“ a împlinit 10 ani de la
apariția primului număr. În cadrul întâlnirii a fost lansată
culegerea colectivă „Dincolo de început“, conținând
creații literare și aparținând unor autori care au debutat în
„Cenăzeanul“.
Formația de dansuri populare maghiare „Marosvár“ din Cenad participă pe 19 aprilie la un spectacol la
Dumbrava (Timiș) și unul la Lugoj, iar pe 23 aprilie, la
Casa Studenților din Timișoara.
Pe 24 iunie, se pune piatra de temelie a mănăstirii
ortodoxe de maici Morisena, cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul“.
Este publicat în revistă Statutul comunei Cenad,
aprobat în ședința Consiliului Local din 4 august.
Consiliul Local aprobă pe 4 august înfrățirea comunei Cenad cu localitatea maghiară Apátfalva.
Folosirea bărcilor pe Mureș este permisă exclusiv
pentru pescuit, iar noaptea este interzisă rămânerea persoanelor în zona de 500 m de la frontieră.
Hramul Bisericii romano-catolice a reunit un sobor
de 70 de preoți veniți din diversele parohii ale Diecezei.
„Lale sa Moriša“ au susținut concerte la Sânnicolau Mare, Cenad, Timișoara, Moldova Nouă, Kikinda
(Serbia), Deszk (Ungaria).
Gheorghe Anuichi participă la două evenimente organizate la Timișoara în perioada 9-14 octombrie, respectiv
Ziua Mondială a Poștei și Expoziția filatelică națională cu
participare internațională „Centenar filatelic timișorean“.
Cenadul a câștigat o medalie în rang de vermeil.
* Din monografia în curs de tipărire
„Cenăzeanul - 25 de ani“
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Farmacie

Plante medicinale,
remedii miraculoase (XIII)
Degețelul lemnos
(degetariţă, degeţelul de câmp)
Digitalis lanata

Degeţelul lemnos creşte spontan prin fâneţe, tufişuri,
locuri pietroase şi calcaroase în special în sudul ţării, unde
climatul este prielnic, în acea zonă existând şi culturi.
Planta este o specie bienală sau perenă. În primul an
de cultură dezvoltă o rozetă bazală cu frunze lucioase, abia în
următoarul an din aceasta se ridică o tulpină de obicei simplă
(mai rar ramificată) de până la 1,5 m, de culoare liliachie
închisă. Partea superioară a plantei este lemnos păroasă, de
unde şi numele plantei de degeţel lemnos.
În lunile iunie, iulie şi august vârful tulpinii este
împodobit cu numeroase flori de culoare brun-gălbuie.
Corola, în formă de degetar, prezintă în partea interioară nişte
vinişoare brune-ruginii în formă de reţea, cu ochiurile mai
mari şi mai mici, întreaga inflorescenţă fiind păroasă. Fructul
este o capsulă ovală.
În scopuri medicinale, terapeutice se folosesc doar
frunzele (Folium Digitalius lanatea). Frunzele se recoltează la
prima maturitate a plantelor, adică la 3 luni de la apariţia lor,
atunci când conţin cantitatea cea mai mare de principii active.
În primul an se recoltează frunzele bazale, iar în cel de al doilea
an se pot recolta şi cele tulpinale, înainte de înflorit. Frunzele se
usucă în strat subţire la umbră, în încăperi bine aerisite.
Principiile active extrase din frunze sunt heterozidele
carbiotonice: lanatozidă, digoxină, digitalină.
Frunzele sunt folosite numai în industria farmaceutică,
obținâdu-se tablete ce se găsesc în farmacii sub numele
de Digoxin, care are acţiune cardiotonică, fiind utilizat
în insuficiența cardiacă. Administrarea se face sub strictă
supraveghere medicală.
Digoxina nu aputut fi sintetizată, singura sursă de
obţinere fiind degeţelul lemnos şi degeţelul roşu.
Renumitul farmacist dr. Ovidiu Bojor menţionează
într-o lucrare a sa că fără plante ca degeţelul lemnos
sau degețelul roşu „probabil că milioane de vieţi s-ar fi
pierdut anual”.
Dovleacul (bostan)
Curcubita pepo
Dovleacul este o plantă de cultură care se foloseşte mai
mult în scopuri furajere.
În scopuri terapeutice se folosesc seminţele ajunse în
deplină maturitate. Acestea conţin ulei, lecitină, protide, acizi
graşi esenţiali Omega 3 şi Omega 6, aminoacizi, minerale,
rezine, enzime.
Datorită rezinelor seminţele de dovleac au acţiune
vermifugă. Pentru combaterea viermilor intestinali se face o
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pastă din 100 g seminţe, 100 ml apă şi lapte şi 3 linguriţe de
miere; se împarte în 3 părţi şi se administrează din oră în oră
până la ora 13, se face o pauză de 3 ore, apoi se administrează
o lingură cu ulei de ricin. Cura durează 4-5 zile. Pentru copii
cu vârstă de 9 ani pasta se prepară cu 50 g seminţe, iar pentru
cei de 5-9 ani 25 g seminţe. Acelaşi efect îl are şi uleiul de
dovleac administrat câte o lingură dimineaţa şi seara, cu o oră
înainte de mese, timp de 7-14 zile pentru adulţi şi copii peste
12 ani şi câte o linguriță pentru copiii între 3 şi 12 ani.
Acizii esenţiali contribuie la îmbunătăţirea memoriei,
participă la metabolismul lichidelor şi ajută la menținerea
normală a colesterolului.
Consumul regulat de 20-30 g de seminţe crude de
dovleac duce la diminuarea oboselii, împiedică instalarea
osteoporozei, prevenind astfel fracturile.
Uleiul obţinut din seminţe presate la rece stimulează
activitatea rinichilor, asigură funcţionarea normală a
sistemului urinar şi a prostatei, contribuie la drenarea
lichidelor corporale.
Uleiul se poate folosi şi în salate.
Extern, uleiul de dovleac are acţiune nutritivă şi
emolientă a pielii.
Dovleacul are multe soiuri comestibile şi ornamentale.
Principalele elemente nutritive sunt vitamina A,
luteină, proteine, zinc, grăsimi, acizi esenţiali Omega 3 şi
Omega 6, carbohidraţi, vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, C, E,
zeaxantină, calciu, sodiu, potasiu, fosfor, magneziu, seleniu,
mangan, fier.
100 g dovleac asigură 70 % din necesarul zilnic
de vitamina A, care are acţiune benefică asuprea pielii şi
mucoaselor, părului, unghiilor, ochiilor.
Pulpa, bogată în alpha şi beta caroten, antioxidanţi
puternici, previne instalarea cataractei, aterosclerozei,
cancerului.
Vitamina E previne apariţia ridurilor şi a petelor
pigmentare care apar odată cu înaintarea în vârstă,
îmbunătăţeşte circulaţia periferică.
Vitaminele B, acidul folic şi fierul combat anemia.
Dovleacul conţine mai mult potasiu decât bananele
şi prin aceasta contribuie la refacerea organismului după
efort fizic.
Cred că fiecare dintre noi a consumat dovleac copt
care, pe lângă efectele benefice organismului, este şi foarte
gustos, dar acesta se poate consumă şi crud, fiert, sub formă
de supe creme, salate, sucuri, shake-uri, plăcinte.
În numărul următor al revistei „Cenăzeanul“ o
aşteptăm pe doamna Cornelia Varga, specialista noastră în
gastronomie, cu reţete pe baza de dovleac.
În încheiere, vă recomand să consumaţi cât mai mult
acest aliment complex, acum apropiindu-se sezonul recoltării,
iar perioada de consum se întinde până în primăvară.
În farmacii şi în magazinele naturiste găsiţi ulei de
dovleac presat la rece, în flacoane de diferite gramaje şi sub
formă de capsule gelatinoase.

Farmacist Rodica Pitic
Cenăzeanul nr. 4/2017

Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Iată
că
după
o
perioadă toridă care a
cuprins toată partea de vest
a țării, persistând mai bine
de două luni, timp în care
de multe ori a depășit 40° C,
după jumătatea lunii august
temperaturile au devenit mai
suportabile, fiind în general
în jur de 30° C. Precipitațiile
căzute în tot timpul anului
în curs, dar mai ales în
lunile de vară, au fost total
insuficiente. Astfel, datorită secetei prelungite în
culturile de prășitoare, au apărut în sol crăpături care
de multe ori depășeau 30-40 cm adâncime și 5-10
cm lățime. La culturile de cereale păioase semănate
în toamnă, care au ajuns la recoltare în condiții
relativ bune, cultivatorii cenăzeni cu care am stat
de vorbă sunt mulțumiți de
producțiile obținute atât la orz,
cât și la grâu, acestea situânduse la 5.000-6.000 kg/ha, în
funcție și de tehonologiile
folosite. În schimb la culturile
prășitoare pagubele produse
au fost semnificative, acestea
fiind diferite de la o cultură
la alta. Cele mai mari pagube
s-au înregistrat la culturile de
soia și de porumb și în mai mică măsură la floareasoarelui.
Cultura de soia a fost afectată atât de lipsa apei
în sol, cât și de temperaturile ridicate care au provocat
uscarea majorității florilor, cu repercusiuni majore
asupra producției. Cultura porumbului a fost afectată
prin uscarea plantelor înainte de a lega rodul. Aceasta
s-a petrecut mai ales în terenurile nisipoase, unii
dintre fermieri trecând deja la eliberarea terenului prin
tocarea tuleilor. În alte cazuri, în care totuși mai există o
brumă de producție, în tarlalele de porumb majoritatea
plantelor nu au legat rod, iar cele cu știuleți boabele
sunt seci din cauza arșiței și a lipsei de apă.
La cultura florii-soarelui situația este cu ceva
mai bună, știut fiind că această cultură este mai
rezistentă la secetă datorită sistemului radicular
mai profund. Precipitațiile căzute în lunile iulie și
august, care au totalizat 56 l/mp, cu toate că au fost
insuficiente, au ajutat cât de cât la umplerea boabelor
la floarea-soarelui. Pagubele produse de secetă, care
în unele cazuri a fost de 40-50% din producție, au dus
la formarea câte unei comisii la nivelul fiecărei localități
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pentru evaluarea pagubelor. Este bine ca fiecare fermier să
solicite întocmirea actelor de evaluare a pagubelor produse
de secetă în vederea despăgubirii primite prin Ministerul
Agriculturii, știut fiind că fără documentație nu se acordă
nicio despăgubire, însă nici așa nu e ceva sigur.
Dintre lucrările care se execută în câmp în această
perioadă sunt recoltările la prășitoare și, pe măsura
eliberării terenurilor, se vor executa arăturile și pregătirea
terenului în vederea semănatului culturilor de toamnă.
Desigură că arăturile vor fi mai la suprafață, evitându-se pe
cât posibil scoaterea de bolovani. Arăturile vor fi urmate
de discuire, dar și de tăvălugit pentru așezarea solului în
vederea reținerii apei din eventualele precipitații căzute.
De regulă, la sfârșitul lunii septembrie se începe
semănatul de cereale păioase de toamnă. Având în vedere
că multe boli foliare se transmit prin semințe, înainte de
încorporarea acestora în sol este obligatorie tratarea cu una
din substanțele: Amiral Prophy 6FS – 0,5 l/t, Divident M
0,30 FS – 1,5 l/t, Orius 6 FS – 0,5 l/t etc. Dacă succesiunea
culturilor este grâu după grâu, este bine să utilizăm la
tratarea semințelor un insecto-fungicid ca: Vitavax 2000
2,5-3 l/t; Yunta 24 6FS 2-2,25 l/t; Yunta Quatro 373,4 FS
în cantitate de 1,5-1,6 l/t. Pentru fertilizările în toamnă
se folosesc îngrășămintele complexe ce se încorporează
o dată cu ultima trecere de pregătire
a terenului. Îngrășămintele chimice
complexe sunt puse la dispoziție
de magazinele de specialitate din
Sânnicolau Mare, complexe 15:15:15,
110 lei/sac, iar complexele 20:20:0,
105 lei/sac.
În grădina de legume se execută
lucrări de recoltare la rădăcinoase
(morcov, pătrunjel) și spre sfârșitul
perioadei a verzei de toamnă, care în
octombrie se poate pune la murat. Dintre culturile care se
înființează în grădină, în toamnă, sunt: salata de toamnă,
ceapa verde, spanacul. Salata de toamnă se înființează prin
răsad obținut în pat rece. La ceapa verde se folosește ca
material semincer ori ceapa mai măruntă, ori arpagic stufat
(mai mare). Spanacul se seamănă în rânduri apropiate fie
în rânduri apropiate, fie cu mașina de semănat rădăcinoase,
fie cu mâna prin împrăștiere și ulterior încorporarea în
pământ. La sfârșitul toamnei, pe măsura răcirii vremii și
a căderii frunzelor, se încep plantările pomilor, ceea ce va
continua până la venirea înghețului. Tot în această perioadă
se recoltează merele din soiurile de toamnă pentru păstrare,
dar și prunele care nu au fost recoltate.
În vie se face recoltarea strugurilor pentru vin, dar și
vinificarea acestora.
Atât la pomii fructiferi, cât și la vița de vie este bine să
se facă fertilizarea de toamnă cu complexe 15:15:15, 0,2-0,5
Kg/pom administrat în proiecția coroanei, peste care se pun
două lopeți de mraniță. În urma precipitațiilor care vor cădea
în iarnă acestea vor fi încorporate corespunzător în pământ.

Ing. George Ivașcu
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Turism

Jurnale de călătorie - 10 Ţări (I)
Încă de când am deschis pentru dumneavoastră
acest Jurnal de călătorie, am vrut să scriu despre o
excursie, un concediu pe care l-am petrecut în urmă
cu cinci ani şi care a rămas foarte adânc întipărit în
amintirile mele şi mai ales în inima mea. Va fi un jurnal
cu mai multe file, în care poate nu voi fi întotdeauna aşa
de exact ca şi un ghid turistic, oferindu-vă informaţiile
cu care v-am obişnuit despre locurile vizitate şi tocmai
din motivele de mai sus, probabil că voi fi mai subiectiv
decât de obicei, trecând informaţiile oferite prin prisma
amintirilor şi a trăirilor mele de atunci.

şofer, adică să merg cât mai mult pe autostradă, şi astfel
am ieşit din România în Ungaria, am continuat drumul pe
M5 spre Budapesta pe care am ocolit-o pe centură (M0),
apoi pe M7 spre Lacul Balaton şi spre Slovenia. Am trecut
pe lângă Maribor şi Ljubljana (capitala Sloveniei, de care
sper să apuc să vă povestesc în alt jurnal) fără să oprim şi
ne-am continuat drumul spre Postojna (care de asemenea
merită cu prisosinţă o filă de jurnal datorită peşterii celebre
şi absolut superbe), intrând apoi în Italia pe la Trieste.
Ne-am continuat drumul pe autostrăzile italiene, trecând
fără să ne uităm în urmă de Veneţia, Verona şi Brescia,
dar şi de Geneva pentru că rezervasem un hotel după acest
oraş, undeva aproape de autostradă şi de Marea Tyreniană.
Oricum, vreau să vă spun că după ce am condus cca 12

Este vorba despre un concediu, pe care la vremea ore, faptul că am mers numai pe autostrăzi m-a făcut să mă
respectivă l-am numit „10 Ţări”, motivul fiind unul lesne dau jos de la volan şi să fiu în stare să fac o plimbare prin
de înţeles. Sigur că a fost vorba despre o excursie, mai micuţa staţiune unde poposisem şi chiar o baie în mare.
mult o expediţie aş putea spune, care a durat aproape trei Surpriza a venit de la o angajată a hotelului unde urma să
săptămâni şi în care am parcurs cu maşina în jur de 6.000 ne petrecem noaptea şi care era... româncă. Această prima
de kilometri, dar care, trecând peste oboseala inerentă a zi nu a fost atât de interesantă din punct de vedere turistic,
şoferului, a meritat cu prisosinţă. Pentru toate locurile aşa încât o să trec şi eu mai repede peste ea, cu remarca
văzute, obiectivele vizitate şi experienţele trăite. Ţinta că taxele de autostradă au reprezentat aproximativ 40%
noastră a fost micuţa staţiune (dacă o putem numi aşa) Cap din costurile drumului, şi nu sunt deloc ieftine (mai ales în
Roig, din Spania, aflată la circa 160 km SV de Barcelona, Italia, unde trebuie să plăteşti autostrada la „porţi”, destul
pe malul Mării Mediterane. De ce acolo? Pentru că acolo de dese dealtfel)
au închiriat o vilă verii noştri stabiliţi în Leida (Spania) şi
Ajunşi la jumătatea drumului, sau mai bine zis
unde trebuia să ne reîntâlnim mai multe rude, venite din trecuţi de ea, cei 1.000 km rămaşi i-am împărţit în două
Hramul
Bisericii
Cenad egale,
- 6 iunie
2017
România, Statele Unite
şi Marea
Britanie.Ortodoxe Române
etape,din
aproximativ
pe care
urma să le străbatem în
Drumul de la Sânnicolau Mare până la Cap Roig două zile, pentru că de aici începea cu adevărat viaţa de
este de circa 2.350 km şi sigur că l-am împărţit (la dus) în turist şi practic, vacanţa noastră.
trei tronsoane, pentru că am dorit să ne bucurăm de el şi de
Prima etapă, propusă de la locul de cazare de
obiectivele turistice aflate în drumul nostru. La întoarcere, după Genova până în Franţa, undeva după Montpellier,
am ales un alt traseu, mai lung, pe care l-am parcurs în aproximativ 600 km. Nu e mult, mai ales pe autostrăzi,
patru zile, dar şi cu mai multe ţări, locuri şi obiective dar dacă ai în drumul tău Coasta de Azur, laşi la o parte
turistice de vizitat.
drumurile rapide şi încerci şi drumurile naţionale, mai
Prima etapă a fost şi cea mai lungă, de peste 1.300
(Continuare în pag. 22)
km, făcută într-o singură zi, până după Genova (Italia).
Am ales varianta cea mai rapidă şi mai convenabilă pentru

Tiberiu-Ioan Bociat
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Ramă... deteriorată
Sugeram la sfârșitul turului competiției fotbalistice
ca locul echipei cenăzene în top, pe locul 2, să fie pus în
ramă, deoarece presimțeam că nu se va mai întâlni Cenadul
cu o clasare atât de onorantă pe podium și încă pe locul 2.
Returul a început bine, așa cum s-a terminat și turul,
dar, pe parcurs, din varii motive, echipa a coborât pe,
totuși, un loc 4, loc onorant după umila mea părere după
cele întâmplate.
Dacă returul a început cu echipa standard, sfârșitul
l-au terminat juniorii cu rezultatele explicabile, dar și unele
rezultate rușinoase chiar pe teren propriu.
Să iei bătaie acasă la 4-0, cu Saravale, este un record
negativ care nu va fi egalat multă vreme de aici încolo. În
40 de ani, Saravale n-a avut nici măcar în totalitate cincișase victorii și acestea pe teren propriu și nicidecum pe
arena cenăzeană.
Mulți titulari au plecat la muncă în străinătate
și, colac peste pupăză, în rândul celor rămași a intrat
„dihonia“ și unii s-au supărat pe echipă, renunțâd să mai
joace. Copiii s-au comportat mulțumitor în unele meciuri,
chiar pierdute. Să dai patru goluri în deplasare nu este la
îndemâna oricui, chit că s-au și luat șase goluri.

Din nou, apărarea a încasat o căruță de goluri și
acestea în ultimele 10 etape, când în trei partide, din care
două acasă, au primit 14 goluri.
Atacul, cu cele 89 de goluri marcate, s-a situat
pe locul 3 în seria noastră, dar apărarea, cu cele 73 de
goluri primite, s-a trezit undeva la coada apărărilor din
seria I a campionatului.
Păcat că s-a ratat o clasare pe podium, dar cu
toate bilele albe și negre este, după cum spuneam, o
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clasare meritorie și aceasta într-un campionat foarte
slab, cu echipe cărora nu le văd rostul în a evolua într-o
asemenea „ligă“.
După mulți ani, nu avem niciun golgeter între primii
15, ceea ce este explicabil prin faptul că golgeterii echipei
n-au mai evoluat în ultima parte a returului.
Ultimul meci disputat acasă, în compania vecinilor
de la Sânnicolau Mare II, a fost un 4-4 ca la teatru, o
antipropagandă pentru fotbal și ceva ce i-a supărat și pe
puținii spectatori prezenți la meci.
Cu convingerea că acest retur nu se va mai repeta,
iar Cenadul să aibă clasări cât mai onorabile și evoluții cât
mai bune la pretențiile conducerii și ale sponsorului și, nu
în ultimul rând, ale inimosului public cenăzean, vacanță
plăcută și la o bună revedere dragi sportivi (fotbaliști)!

Gheorghe Anuichi

Uniunea Europeană...
(Urmare din pag. 15)
Statele membre sunt obligate să verifice în
mod sistematic la intrare resortisanții țărilor terțe prin
consultarea tuturor bazelor de date relevante. Ar trebui
să se asigure faptul că aceste verificări sunt realizate
în mod sistematic și la ieșire. Polițiștii de frontieră ar
trebui, de asemenea, să verifice sistematic persoanele
care beneficiază de dreptul la liberă circulație în
temeiul dreptului Uniunii prin consultarea Sistemului
de informații Schengen (SIS) și a altor baze de date
relevante ale Uniunii. Acest lucru nu ar trebui să aducă
atingere consultării bazelor de date naționale și ale
Interpolului. Obligația efectuării de verificări sistematice
la intrare și la ieșire se aplică pentru frontierele externe
ale statelor membre. Obligația se aplică, de asemenea,
atât la intrare, cât și la ieșire, pentru frontierele interne ale
statelor membre pentru care verificarea în conformitate
cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile a fost
deja finalizată cu succes, dar pentru care nu s-a luat încă
decizia privind eliminarea controalelor la frontierele lor
interne în temeiul dispozițiilor relevante din actele de
aderare relevante. Pentru a nu supune persoanele care
beneficiază de dreptul de liberă circulație în temeiul
dreptului Uniunii verificărilor respective de două ori
atunci când trec frontierele interne ale statelor membre
respective pe cale terestră, la ieșire ar trebui să fie posibil
ca aceste persoane să fie supuse verificărilor respective în
mod nesistematic, pe baza unei evaluări a riscurilor
Regulamentul (UE) 2017/458 al Parlamentului
European şi al Consiliului, din 15 martie 2017; de
modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea
ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea
bazelor de date relevante la frontierele externe.
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Rețete de bucătărie

Rețete spaniole
Supă rece de roșii sau Gazpacho
Această supă provine din Spania, mai precis din
regiunea Andaluzia, fiind una din supele lor tradiționale.
Răcoritoare, plină de vitamine și antioxidanți naturali, o porție
de gazpacho este perfectă pentru zilele caniculare. Se prepară
rapid, prin simpla mixare în blender și este foarte gustoasă.
Pentru gazpacho se folosesc doar ingrediente crude, de cea mai bună calitate, bine coapte, pentru a vă oferi un gust aromat, perfect echilibrat.
Este o rețetă vegetariană, perfectă pentru toate vârstele,
sănătoasă și dietetică.
Ingrediente:
̶ 4-5 roșii bine coapte
̶ jumătate de castravete
̶ un ardei gras roșu
̶ o ceapă roșie mică
̶ 2 căței de usturoi
̶ 2 felii de pâine mai uscată (ideală este pâinea
țărăneasca, cu coajă)
̶ 30 ml ulei de măsline extravirgin de foarte bună
calitate
̶ 2 linguri de oțet
̶ sare, piper (după gust)
̶ frunzulițe proaspete de busuioc
̶ eventual, un sfert de ceașcă de apă
Se spală bine legumele, se taie bucăți și se pun în
blender. Pâinea se rupe și se adaugă și ea în blender. Turnați
uleiul, oțetul și apa. Potriviți de sare și piper, apoi mixați.
După 2 minute de mixare e gata.
Se servește rece, cu cuburi de gheață. Tocați fin
busuiocul și adăugați-l la final, în momentul servirii.
Gazpacho se poate servi imediat sau după câteva ore.
Daca doriți să-l serviți mai târziu, acoperiți etanș vasul și
dați-l la frigider. Aromele se vor contopi perfect și va fi chiar
mai bun a doua zi.
Tocană de coadă de vită (Rabo de toro)
Este, de asemenea, o mâncare provenită din Spania,
fiind gătită în Andaluzia, din coada taurilor sacrificați la
coridă. Aceasta se prepară în aproximativ 4-5 ore, deci
se pretează fie pentru o masă festivă, fie pentru picnic, cu
condiția să dispunem de suficient combustibil pentru ceaun.
Ceea ce este sigur, e faptul că indiferent de locație cei
prezenți se vor certa pe ultima bucată de coadă. Deoarece
coada conține multe oase și cartilagii, după fierberea de 4-5
ore tocana va căpăta o aromă deosebită. Practic trebuie fiartă
până carnea se desprinde de pe oase cu ușurință.
Ingrediente:
̶ 1 coadă de vită (cam 1,5 kg)
̶ 4 morcovi
̶ ½ țelină
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̶ 2 cepe mari
̶ 5 căței usturoi
̶ 5 roșii mari
̶ 6 linguri ulei de măsline
̶ 1 litru supă de oase
̶ 500 ml vin roșu
̶ 6 linguri oțet balsamic
̶ 1 lingură rasă de zahăr
̶ sare, piper după gust
Secționați coada de vită în cazul în are ați cumpărat-o
întreagă. Ideal este ca vertebrele să fie separate. Rostogoliți
fiecare bucată în făină.
Tăiați legumele în cuburi medii.
Într-o oală suficient de mare turnați uleiul de măsline
și adăugați bucățile de coadă. Prăjiți bucățile la foc iute și
apoi scoateți-le pe o farfurie.
În uleiul încins căliți legumele tăiate cubulețe, apoi
adăugați vinul, supa, oțetul și condimentele. Puneți înapoi
în oală bucățile de coadă și fierbeți la foc mic cel puțin 4
ore. Verificați din când în când și adăugați supă, dacă s-a
evaporat. Tocana este gata doar în momentul în care carnea
efectiv se desprinde de pe oase fără niciun efort, iar sosul s-a
îngroșat de la sine.
Garnitura ideală pentru această mâncare sunt cartofii
prăjiți sau fierți, dar întotdeauna tăiați în bucăți mai mari
pentru a absorbi sosul minunat ce învăluie bucățile de carne.
Supă cremă de cartofi cu ardei copți
Ingrediente:
̶ 4 cartofi
̶ 2 cartofi dulci
̶ 1 ceapă
̶ 1 ardei mare capia
̶ 2-3 căței de usturoi
̶ sare
̶ piper
Curățăm și spălăm ceapa și cartofii. Ceapa o tăiem
în 4, iar cartofii cuburi. Le punem într-o oală, adăugăm
apă cât cuprinde, puțină sare și punem la fiert. Între timp
spălăm și curățăm ardeiul capia, apoi îl coacem pe grătar
sau în cuptor. După ce s-a copt îl punem într-un vas, îl
presărăm cu sare și îl acoperim cu un capac pentru aprox.
15 minute (de la aburi se va curăța mai ușor). După ce
cartofii și ceapa au fiert, dăm oala deoparte, scoatem
legumele din supă și le lăsăm câteva minute la răcit.
Supa în care au fiert o păstrăm. Punem într-un blender
cartofii, ceapa, ardeiul copt și curățat și usturoiul curățat.
Adăugăm o cană de supă (cea în care au fiert legumele) și
mixăm până când obținem o pastă.
Se pune pasta de legume într-o oală, iar peste aceasta
se adaugă supa puțin câte puțin, până când se ajunge la
consistența dorită. Se dă la foc mic pentru încă 4-5 minute,
apoi se adaugă sare și piper după gust.

Pagină realizată de Cornelia Varga
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Curier...

Jurnale...

(Urmare din pag. 13)

(Urmare din pag. 19)

soții pot dobândi în comun bunuri, caz în care acestea le revin
în cote-părți.
Regimul comunității convenționale intervine când
soții stabilesc prin convenție să deroge de la regimul comunității
legale. Astfel soții pot stabili să includă în masa bunurilor
comune chiar și bunuri sau datorii dobândite anterior căsătoriei,
să restrângă din regimul comunității de bunuri anumite bunuri
sau datorii, obligativitatea acordului soților la încheirea unor
acte de administrare, includerea sau excluderea clauzei
de preciput sau stabilirea modalității lichidării comunității
convenționale.
Regimul matrimonial ales la încheierea căsătoriei poate
fi înlocuit după trecerea unui termen de un an de la încheierea
căsătoriei. Pe de altă parte, dacă unul dintre soți încheie acte
ce pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei, instanța
de judecată poate pronunța separația de bunuri și în timpul
comunității legale sau convenționale.
Clauza de preciput reprezinta posibilitatea ca prin
convenție matrimonială să se stabilească ca unul dintre soți,
după decesul celuilalt soț, să primească fără plată, unul sau mai
multe dintre bunurile comune ale soților. Clauza de preciput nu
este supusă raportului sau reducțiunii, astfel că la dezbatarea
succesiunii acest bun nu este inclus în masa succesorală.

încete, dar infinit mai atractive. La locul de cazare am
văzut, încă o dată, ce înseamnă civilizaţia în materie
de turism. După ce am făcut rezervarea on line, am
primit confirmarea şi un cod pe email. Ajunşi la locul de
cazare, indiferent de oră, tastai codul respectiv şi primeai
automat, cheia uşii de la cameră. Simplu şi modern.
După circa 150 km, prima oprire am făcut-o la
San Remo, înainte de ieşi din Italia. Oraşul, situat
pe malul Mării Mediterane, este unul dintre cele
mai populare de pe Riviera Italiană, fiind locul unde
anual, de apoape 70 de ani, se desfăşoară festivalul de
muzică uşoară italiană, acesta fiind şi motivul pentru
care am vrut să facem o scurtă oprire aici. San Remo e
un oraş de pe Coasta Ligurica, superb, plin de clădiri
vechi, cu o arhitectură foarte interesantă şi frumoasă.
Se mai numeşte şi Oraşul Florilor, asta deoarece este
plin de flori şi palmieri, dar şi de cactuşi. Dealurile
şi munţii din zonă sunt plini de maslini şi viţă-devie. În cele câteva ore (foarte puţine) în care am stat
în oraş, am vizitat (aşa doar, pe dinafară) celebrul
Cazino, faleza şi portul turistic, unde se pot admira
yahturi şi bărci luxoase, fiind alei întregi cu astfel de
ambarcaţiuni. În San Remo, am aflat pe pielea mea,
sau mai bine zis pe gustul meu că nu toate portocalele
sunt comestibile, oricât de frumoase şi apetisante ar
fi, şi că există şi unele, nealtoite, doar de decor şi
care sunt de o acreală, mamă, mamă. Tot aici m-au
impresionat pistele pentru biciclişti, unele adevărate,
nu doar trasate pe porţiuni de trotuar sau şosea, largi,
cu un asfalt impecabil, marcate corespunzător şi pe
care circulau foarte mulţi biciclişti, de asemenea
echipați şi ei în mod corespunzător. În Italia, ciclismul
sportiv e foarte apreciat şi practicat, ţara găzduind
unul din cele trei mari tururi ale Europei, Il Giro.
Am lăsat în urmă San Remo şi ne-am continuat
drumul spre Riviera Franceză, celebra Coastă de
Azur. Sigur că aceasta ar merita cu prisosinţă ea însăşi
un concediu (deloc ieftin) şi pentru că a trebuit să o
străbatem, aşa pe repede înainte într-o singură zi, a trebuit
să renunţăm la anumite obiective şi să alegem unde oprim
şi ce vizităm. Astfel, am decis să vizităm Monte Carlo,
din Principatul Monaco, şi Saint Tropez, în detrimentul
la Nisa şi Cannes, pe care le-am admirat doar din mers.
Drumul pe Coasta de Azur este el însuşi o delectare,
mai ales atunci când alegi să mergi segmente bune din
el pe drumul de coastă şi nu pe autostradă. Asta datorită
priveliştei asupra munţilor, mării, oraşelor care se leagă
unele de altele, plajelor, porturilor, opulenţei care ţi se
arată la tot pasul.
Despre cele două oraşe vizitate pe Costa de Azur,
Monte Carlo şi Saint Tropez, în numărul viitor al revistei.
Va urma.

Noul cămin cultural din Cenad, spre finalizare
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Mica publicitate
Felicitări
Redacția revistei „Cenăzeanul“ vă urează, cu prilejul
zilei dumneavoastră de naștere, multă sănătate, putere de muncă
și noroc! La mulți ani!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geo Galetaru (8 septembrie)
Tiberiu-Ioan Bociat (19 septembrie)
Cornelia Varga (19 septembrie)
Nicolae Crăciun (29 septembrie)
Daniel Groza (30 septembrie)
Pauline Huschitt (1 octombrie)
Vasa Stefanovici (7 octombrie)
Florica Vaida (Albu) (9 octombrie)
Fodor Francisc (10 octombrie)
Perian Diana (12 octombrie)
Lucian George Doran (28 octombrie)

Vânzări
Vând centrală termică pe lemne cu gazeificare
ATMOS 40 kW și puffer 1.000 l în bună stare de
funcționare. Relații suplimentare, la telefon 075-226.162.



TALON

pentru mica publicitate
- se completează cu litere mari -

Nume....................................................................
Prenume...............................................................
Adresă..................................................................
Telefon/e-mail......................................................
Categoria anunțului (vânzări, cumpărări, închirieri, felicitări, aniversări, comemorări, decese):
...............................................................................
Textul anunțului:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Pentru publicarea anunțului în revista
„Cenăzeanul“, talonul se depune la secretariatul
Primăriei Cenad, în orice zi lucrătoare 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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