Fondator: Gheorghe Doran

Periodic de opinie şi informare socio-culturală l Anul XXV, nr. 5 (137)/2017

Început de an școlar la Cenad. Foto: Raul Marius Popa

Din cuprinsul acestui număr:

l „Cenăzeanul“ - 25 de ani l „Revista este oglinda implicării întregului colegiu de redacţie“ l
Maratonul Cântecului și Dansului Popular Sârbesc l „La Cenad se întâmplă multe lucruri
ce ar merita consemnate“ l „S-au dus vremurile când cei mai buni elevi deveneau dascăli“
l Cenadul văzut prin lentilă l Curier juridic l Istorie l Uniunea Europeană – Scurtă
istorie (XVI) l Cronologie l Jurnale de călătorie - 10 Ţări (II) l Literatură l Sfaturi de
sezon pentru gospodarii cenăzeni l Farmacie l Concurs de pescuit l Rețete de bucătărie

Concursul de pescuit. Foto: Adrian Matei

Spiritualitate

Dragostea creștină
Cuprinsul întregii învăţături creştine se poate reda
într-un singur cuvânt care este dragoste. Căci în dragoste,
se cuprinde toată legea şi prorocii, iar după Sf. Paul
dragostea este împlinirea legii (Rom.13.10), adică a voii
lui Dumnezeu, ea este o poruncă a legii lui Dumnezeu.
Dragostea este o virtute creştină, propovăduită chiar
de Isus Cristos. El a trăit dragostea în toată plinătatea ei
dumnezeiască, viaţa Lui fiind pentru credincioşi un suprem
exemplu de dragoste lucrătoare. El a lăsat apoi dragostea
sa ucenicilor săi, a lăsat-o ca poruncă şi lege fundamentală
pentru creştinii de totdeauna şi de pretutindeni. „Poruncă
nouă vă dau vouă – zice Isus – ca să vă iubiţi unii pe altii...
Din aceasta vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea dragoste între voi” (Ioan 13,34-35).
Dragostea măreşte bucuriile, micşorează necazurile, face jugul plăcut şi sarcina uşoară. Dragostea
face viaţa luminoasă şi frumoasă, încât ne îndeamnă să-i
înălţăm un imn împreună cu un poet care afirmă: „Iubire
sete de viaţă, tu eşti putere creatoare sub care inimile
noastre renasc ca florile în soare”. Această dragoste este
un ecou al adevăratei iubiri a lui Dumnezeu pentru toate
făpturile. Dar această dragoste a lui Dumnezeu cere o
adevărată dragoste şi din partea noastră.
Dragostea este inima din care pulsează întreaga
viaţa creştină. Ea este virtutea cea vie, care este scrisă cu
litere de foc şi sânge ale unei vieţi întregi, după care putem
cunoaşte pe creştinul adevărat. Ea nivelează raporturile
dintre persoane, învăţându-ne să ne purtăm sarcina
unii altora. Dragostea ne învaţă o limbă nouă, o limbă
Publicaţie realizată cu sprijinul
Consiliului Local Cenad
şi al Primăriei comunei Cenad, judeţul Timiş
(www.cenad.ro)
Colegiul de redacţie: Gheorghe Anuichi,
Duşan Baiski, Bene Tamás, Iancu Berceanu,
Tiberiu Bociat, Slavka Bojin, Gheorghe Covaci,
Dorin Dronca, Oana Erdei, Fodor Francisc,
Pauline Huschitt, Milenco Iancov, Gheorghe Ivașcu,
Miroslav Marianuţ, Carmen Mixich, Dan Muntean,
Rodica Pitic, Cornelia Varga
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor
revine exclusiv autorilor.
Materialele se pot trimite prin e-mail:
dusanbaiszki@gmail.com
Anonimele nu se iau în considerare.
Editor: Dușan Baiski
Tipografia Artpress, str. Cermena 1, Timişoara 300110,
tel. 0256 293 809, fax 0256 293 975.
ISSN 1222-5843

Cenăzeanul nr. 5/2017

universală, limba creştină, limba iubirii prin care ne putem
înţelege unii cu alţii ca nişte adevăraţi fii ai lui Dumnezeu.
Orice am avea, dar dacă ne lipseşte dragostea toate rămân
fară valoare, iar noi suntem reduşi la nimic. Într-adevăr
dragostea este cea mai mare comoară la care putem râvni,
cel mai mare dar pe care îl putem împărtăşii unii altora. Ea
nu se poate pretinde ca ceva forţat şi obligator.
Dragostea ne-o dăruim unii altora în mod tacit, ca
pe un dar sfânt, prin purtarea plină de afecţiune a unuia
faţă de altul. Dacă vrem respectul şi dragostea semenului
nostru, să-i arătăm mai întâi respectul şi dragostea noastră,
ca să putem primi respectul şi dragostea lui. Aşa va
creşte dragostea noastră faţă de el prin dragostea lui faţă
de noi. Acelaşi lucru ne învaţă şi Sf. Paul, când afirmă:
„să vă întreceţi în a da cinste unul altuia” (Rom 12, 10).
Dragostea aceasta este curată, delicată, puternică; ea nu
caută în faţă semenului, ci vede în fiecare un fiu al lui
Dumnezeu, un frate a lui Isus, ce are nevoie de ajutorul
nostru. Dragostea nu îngăduie a face rău aproapelui, ci
ea se îngrijeşte de binele tututror. Dragostea lui Cristos
cuprinde sub acoperământul ei orice persoană.
Din toate aceste afirmate reiese că dragostea e o
plinătate de viaţă ce se revarsă spre alţii, este bucurie
de a face altora bucurie. Dar dragostea adevărată are ca
suport pătimirea şi suferinţa. Numai faptele săvârşite din
dragoste sunt trainice, lucrătoare şi au valoare în faţa lui
Dumnezeu. Dragostea pătimeşte şi suferă atunci când nu
poate să facă tot ceea ce ar vrea să facă. Şi totuşi cât de
puţin poate împlini din ceea ce ar vrea să facă! Dragostea
pătimeşte şi suferă apoi pentru că simte şi participă la
durerea tuturor, plângând cu fiecare din cei ce plâng.
Aceasta-i cărarea pe care zăboveşte cel mai des dragostea.
Căci dragostea adevărată nu se naşte din bucurie, ci se
naşte din chin, din chinul şi din durerea care îndestulează
pe cei ce n-au bucurii.
Dragostea suferă mult atunci când, în lucrarea ei
continuă de împlinire a binelui, este tratată cu atâta indiferenţă şi nerecunoştină, atunci când la binele făcut i se
răspunde cu rău, la dragoste i se răspunde cu ură. Iubirea
numai atunci este întreagă, când i se răspunde tot cu iubire,
altfel nu-i întreagă şi suferă. De aceea iubirea este o datorie
pe care o avem mereu unii faţă de alţii. „Nimănui cu nimic
să nu rămâneţi datori – zice Sf. Paul – fără numai a vă iubi
unul pe altul ” (Rom 13,10). Cu cât căutăm să ne achităm
mai mult de datoria iubirii unul faţă de altul, cu atât această
datorie creşte mai mult, dar creşte în folosul nostru şi al
semenului nostru. Căci cu cât dragostea este mai mare cu
atât viaţa este mai plăcută, cu atât Dumnezeu îşi revarsă
mai îmbelşugat darurile asupra noastră.
Cunoscând toate acestea, că dragostea este izvorul şi mama tuturor virtuţilor, să ne iubim şi noi unii la
alţii prin iubirea lui Isus Cristos, ca într-un gând, cuvânt
şi faptă de iubire să-l putem mări pe Tatăl, pe Fiul şi
Duhul Sfînt, Treimea cea de o viaţă şi nedespărţită a
iubirii. Amin!

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. 39 din 28.08.2017 privind rectificarea
bugetului local Varianta a III-a;
• Hotărârea nr. 40 din 28.08.2017 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în
perioada 2014-2020” – localitatea Cenad;
• Hotărârea nr. 41 din data de 08.09.2017 privind
asigurarea cofinanțării proiectului POIM „Sprijin pentru
pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor

Cenadul, văzut de sus. Foto: Daniel Iancovici

de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în
perioada 2014-2020”;
• Hotărârea nr. 42 din 25.09.2017 privind stabilirea
taxei de transport cu microbuzul pentru elevii care
frecventează cursurile în localitatea Sânnicolau Mare,
pentru anul şcolar 2017-2018;
• Hotărârea nr. 43 din 29.09.2017 privind rectificarea
bugetului local Varianta a IV-a.
• Hotărârea nr. 44 din 23.10.2017 privind aprobarea
Organigramei şi Statului de Funcţiuni al aparatului de
specialitate al primarului din cadrul Primăriei Comunei
Cenad, Judeţul Timiş;
• Hotărârea nr. 45 din 23.10.2017 aprobarea
prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al
comunei Cenad, județul Timiș
Facem precizarea că documentele în cauză se pot
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad, precum și pe
site-ul oficial al comunei, www.cenad.ro

Miroslav Marianuț
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„Cenăzeanul“ - 25 de ani
Sâmbătă, 11 noiembrie 2017, la noul cămin cultural din Cenad, în organizarea Asociației Culturale
„Concordia“ din Cenad, cu
sprijinul Primăriei și Consiliului Local, va avea loc o
amplă manifestare culturală
dedicată împlinirii a 25 de ani
de apariție neîntreruptă a revistei „Cenăzeanul“, fondată
în 1993 de prof. Gheorghe
Doran, a 10 ani de existență
a site-ului oficial al comunei,
respectiv www.cenad.ro, realizat și administrat de Dușan
Baiski, și a doi ani de existență a revistei trimestriale de
istorie „Morisena“.
De asemenea, se va
desfășura o nouă sesiune de
comunicări pe teme istorice,
cu invitați din Timișoara, Lugoj, Variaș, Dudeștii Noi etc.
Împlinirea unui sfert
de veac de existență a revistei va prilejui lansarea
monografiei „«Cenăzeanul»
- 25 de ani“, scrisă de Dușan
Baiski și recent apărută
la Editura Artpress din
Timișoara. Și tot de același
autor, apărută la aceeași
editură, va fi lansată și cartea de studii monografice
„Război în Banat“, o amplă frescă a Banatului în perioada
celui de-al Doilea Război Mondial.
În cadrul aceluiași
important eveniment din
istoria culturală a Cenadului, scriitorul originar din
Cenad, Geo Galetaru, își
va lansa cartea de memorii „Amnezia“, apărută la
Editura Eurostampa din
Timișoara și dedicată satului său natal.
Manifestarea
se
va încheia cu un spectacol oferit participanților
de către tinerii membri ai echipei de dansuri
„Mlădițe cenăzene“.

Dușan Baiski
Cenăzeanul nr. 5/2017

Interviu

„Revista este oglinda implicării întregului colegiu de redacţie“
– Interviu cu dl Nicolae Crăciun, primarul comunei Cenad –
– Stimate domnule
primar Nicolae Crăciun,
iată-ne, așadar, sărbătorind 25 de ani de la
apariția (neîntreruptă
până acum) primului
număr al revistei „Cenăzeanul“, singura din
mediul rural bănățean
și, posibil național,
alături de cele câteva
din mediul urban al
Banatului, care a ajuns
la o existență de un
sfert de veac. Aceasta în
vreme ce, din sutele de
publicații bănățene de după decembrie 1989, unele
cu investiții considerabile și susținere financiară
de loc neglijabilă, au sucombat rând pe rând. Care
ar fi, după sincera dumneavoastră părere, secretul
rezistenței în timp a „Cenăzeanului“?
– Apariţia revistei „Cenăzeanul“ a fost posibilă
datorită iniţiativei unui grup de oameni care doreau să
consemneze undeva realizările precum şi tot ce se întâmplă
în localitate. Au făcut eforturi pentru susţinerea financiară
a acestei apariţii, prin contribuţii proprii la început, prin
sponsorizări, prin alocări de la bugetul local. La sfârşitul
anilor 1990, contribuţia financiară pentru susţinerea acestei
reviste a fost din partea firmei ZOPPAS. Începând cu anul
2000 şi până în prezent, susţinerea financiară vine de la
Consiliul Local. Longevitatea acestei reviste se datorează
unui număr restrâns de oameni, oameni pe care nu aş vrea
să-i enumăr, existând riscul să uit pe cineva. Este extrem
de important cine s-a implicat în apariţia acestei reviste,
dar mai important este faptul că a rezistat şi rezistă în
continuare. De obicei, revistele locale sunt folosite în mare
parte ca material de propagandă electorală, mai ales dacă
sunt finanţate de Primării. Din fericire, nu se poate susţine
acelaşi lucru și despre ziarul nostru. Poate şi neimplicarea
politică a contribuit foarte mult la longevitatea ei.
Al doilea aspect pe care aş vrea să-l remarc este persoana
care se ocupă de revistă, în cazul de față dumneavoastră, care
ştiţi câte probleme aveţi în strângerea de materiale. Dacă nu
va găseam pe dumneavoastră, probabil că după trecerea în
eternitate profesorului Doran am fi avut probleme serioase în
continuarea publicării acestei publicații.
– Practic, revista a început cu stângul. Trebuia
să apară în 1992, dar mapa cu textele s-a pierdut chiar
de către tipografie. Însă echipa de redactori entuziaști
nu s-a lăsat. Și, astfel, în 1993 a văzut lumina
tiparului primul număr, cu finanțare din... propriul
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buzunar. Apoi a sărit în ajutor Asociația Agricolă
„Morisena“, urmată, în timp, de diverși alți sponsori,
inclusiv persoane particulare. Dar, la un moment dat,
finanțarea a fost asigurată prin efortul personal al
consilierilor locali. Inclusiv al dumneavoastră. Ce va
determinat să faceți un asemenea pas?
– La vremea respectivă, am considerat că era de
datoria mea să continuăm publicarea acestei reviste,
indiferent cum se finanţează. Sacrificiul făcut de echipa
care a început editarea ziarului cred că a fost unul
semnificativ şi merită orice pentru a continua acest
demers. Acest lucru a antrenat după anul 2000 şi apariţia
a celor mai multe cărţi scrise de către autori cenăzeni şi
nu numai. La ora actuală, zestrea culturală şi în special
cea de scriere şi editare de reviste şi cărţi a comunei este
una deosebită.
– În ideea că ați urmărit constant articolele
publicate în „Cenăzeanul“, care considerați că sunt
punctele ei tari?
– Eu sunt mulţumit de conţinutul ziarului, având
în vedere că faceţi eforturi deosebite în ceea ce priveşte
adunarea materialelor pentru ziar. Ştiţi foarte bine că nu
mă implic deloc în politică editorială a ziarului, acest
ziar nu este unul la îndemâna primarului, ci a comunei şi
dumneavoastră puteţi scrie ce doriţi. De aceea, consider că
revista este oglinda implicării colegiului de redacţie. Ştiţi
că mă feresc în a semna articole pentru ziar, motivul fiind
de a nu lasă impresia că îl folosesc în scop propagandistic.
– Dar punctele slabe?
– Consider că este extrem de importantă continuarea
editării acestui ziar. Dar ceea ce mă îngrijorează însă
este faptul că în viitor sper să se găsească cineva, după
dumneavoastră, care să se ocupe cu atâta dăruire şi
pasiune de presă scrisă din Cenad. Cenăzenii au dreptul
de a şti ce se întâmplă în comună şi au dreptul de a-şi
cunoaşte istoria, iar acest lucru este posibil numai cu
sprijinul unei echipe speciale şi al unui finanţator serios.
– Cenadul va avea, în sfârșit, un nou cămin
cultural, cu siguranță printre cele mai moderne și
mai bine utilate din România, dat fiind faptul că s-a
pus un deosebit accent și pe partea de siguranță cu
privire la incendii etc. etc. Care este structura în ceea
ce privește destinația încăperilor acestu imobil?
– Casa de Cultură se află într-un stadiu destul de
avansat de construire, întâmpinăm însă din nou probleme
cu constructorul, care a intrat în insolvenţă de un an
şi jumătate, dar sperăm să putem încheia lucrările cu
el. În ceea ce priveşte destinaţia încăperilor, ea este
următoarea: biblioteca comunală; muzeu; sală de sport;
sală de spectacole; sală pentru nunţi, botezuri; camera
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Amalgam
frigorifică. Intenţionăm să inaugurăm acest edificiu aşa
cum se cuvine, iar cetăţenii vor avea posibilitatea să vadă
ce s-a realizat.
– Ce planuri aveți legat de amenajările ce se vor
face în teritoriul exterior clădirii?
– În ceea ce priveşte curtea de lângă Casă de
Cultură, în momentul de faţă facem o rectificare de
suprafaţă prin instanţă pentru a putea realiza un teren de
sport în aer liber, un loc de joacă pentru copii, o scenă
în aer liber şi un platou pavat. Dorim ca toate locaţiile
în care se desfăşoară activităţi culturale să fie într-un
singur loc.
– Când estimați că se vor finaliza toate lucrările
de interior?
– Contractul de execuţie are termen 31 decembrie
2017, dar sunt destul de sceptic în ceea ce priveşte
finalizarea lucrărilor. În interior lucrările sunt avansate,
sala mare este terminată, mai puţin pardoseala, holul de
la intrare este terminat, sălile pentru bibliotecă şi muzeu
sunt terminate, grupurile sanitare şi vestiarele, la fel,
camera frigorifică este terminată. Rămâneri în urmă avem
la bazinul şi întreagă instalaţie de incendiu, climatizare şi
sistematizarea curții.
– Pe când inaugurarea oficială?
– În bugetul pe 2017 am cuprins o sumă de bani
pentru inaugurare pe care, probabil, nu o putem folosi
anul acesta.
– În contextul dării integrale în folosință a
noului cămin cultural, dar și al experienței pe care
o aveți în calitate de primar, se anunță pentru 2018
modificări importante în agenda cultural-sportivă?
– Cu siguranţă că evenimentele cultural-sportive şi
artistice se vor înmulţi.
– Există în localitate o serie întreagă de
colecționari. Sunt posibile expoziții temporare sau
permanente în noile spații culturale?
– Holul de la intrare este foarte încăpător, iar aici
îşi găseşte oricine locul pentru a-şi expune colecţia, fie
temporară fie permanentă.
– Cu siguranță cunoașteți existența diverselor
opinii legate de activitatea culturală locală actuală.
Ce ar mai dori cenăzenii?
– Mă gândesc în primul rând la diverse spectacole,
la activităţi şcolare mai multe, bineînţeles cu implicarea
cadrelor didactice, la activităţi extraşcolare cum ar fi
pictură, muzică dans şi multe altele.
– Și acum o ultimă întrebare: ce le urați
iubitorilor de cultură din Cenad?
– Iubitorilor de cultură le urez să se implice în
continuare în activităţile de cultură, să ne propună
proiecte noi spre finanţare şi, nu în ultimul rând, să
fie sănătoşi pentru a putea continua şi a transmite mai
departe opțiunile lor faţă de actul cultural.

A consemnat: Dușan Baiski
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Maratonul Cântecului și
Dansului Popular Sârbesc
Investind în copii, clădești o lume mai bună, trăind
între copii, rămâi mereu tânăr!!!
Inocența, frumusețea, spontaneitatea, exuberanța,
„setea” neastăpânită de frumos, de original, de a oferi
bucurie celor ce-i privesc, te face să-ți dorești să stai în
preajma lor și să le transmiți tot ceea ce știi.
Da, am descris, în câteva cuvinte, echipa de seniori
a ansamblului comunei noastre, „Mlădițe cenăzene”.
Puterea lor de autocontrol și autocritică te face să ai
încredere că tradiția se află în siguranță.

Astfel putem aminti ultima ieșire a echipei comunei
Cenad care a avut loc pe data de 16 septembrie 2017,
în localitatea Arad, unde s-a sărbătorit Maratonul
cântecului și dansului popular sârbesc.
Legat de acest frumos eveniment, organizat de Uniunea
Sârbilor din România, cărora le aducem mulțumiri pentru
invitația făcută, nu putem să nu amintim și să nu mulțumim
prietenilor noștri de la Ansamblul Plavi Delija, din Sânpetru
Mare, și mai ales coregrafului acestui ansamblu, Radovan
Iovanov, care ne-a ajutat în procurarea costumelor pentru a
putea pune în scenă ultimul nostru dans popular sârbesc, și
anume o frumoasă coregrafie din zona Timocului.
Mulțumim tuturor celor care ne sprijină și ne
încurajează!!!

Prof. Oana Erdei
Cenăzeanul nr. 5/2017

Interviu

„La Cenad se întâmplă multe lucruri ce ar merita consemnate“
– Interviu cu dl Dușan Baiski, editorul publicațiilor „Cenăzeanul“ și „Morisena“ –
– Domnule Dușan
Baiski, de multă vreme
nu ați mai fost subiect al
interviurilor din revista
„Cenăzeanul“...
– Da, așa este, însă nu
puteam să-mi iau eu însumi
un interviu. Și mai există
multe persoane din Cenad
rămase fără interviu. Paradoxal, dar sunt și cenăzeni
care, de importanți ce cred ei
c-au ajuns, n-au catadicsit să
dea curs solicitărilor noastre
de intervievare. Drept pentru care nici nu se regăsesc în cartea mea „«Cenăzeanul»
- 25 de ani“.
– Să fie acesta un atac?
– Nu, Doamne ferește! Însă nici acum, nu-mi pot
explica de ce, pe ce motiv, tu, cenăzean get-beget, nu-ți
găsești 10-15 minute să răspunzi la întrebările unui interviu. Pentru unii o fi fiind revista „Cenăzeanul“ o entitate insignifiantă în mass-media, însă, iată, a demonstrat
că este printre cele mai longevive din România. Și nu
doar că apare tipărită, ci și on-line, atât pe www.cenad.ro,
site-ul oficial al comunei Cenad, cât și pe www.banaterra.
eu, cel mai important portal dedicat Banatului istoric.
– Cum de ați ajuns să preluați spre editare
publicația „Cenăzeanul“, o revistă de provincie, dvs.
care aproape două decenii ați lucrat în calitate de jurnalist la un săptămânal ce a trecut de 100.000 de exemplare tiraj?
– În primul rând, ne place să afirmăm că publicația
„Cenăzeanul“ nu poate fi socotită a fi revistă de provincie
din moment ce poate fi citită oriunde în lume, absolut
oriunde există acces la Internet. Deci criteriul privind accesibilitatea pică din start, „Cenăzeanul“ aflându-se, din
acest punct de vedere, pe picior de egalitate cu oricare
altă publicație din lume. Desigur, nu dăm exemple, că
ar zice lumea că ne batem cu „Renașterea bănățeană“
sau „Gândul“, de pildă. Ca număr de cititori, desigur,
„Cenăzeanul“ nu poate fi decât ceea ce este, o revistă
rurală. Care îi interesează cel mult pe cenăzeni. Dar vă
ofer și o statistică a site-ului oficial, afișată și accesibilă
oricui și pe site. Din 28 aprilie 2014, site-ul a fost vizitat
de 232.386 de persoane. Tot acolo găsiți și numărul de
vizitatori pe fiecare țară în parte. Așadar, dincolo de tirajul de 250 de exemplare pentru fiecare apariție, există și
accesibilitatea citirii publicației și on-line.
Dar să răspund și la întrebarea propriu-zisă. În
2009, am demisionat de la săptămânalul „Agenda“, unde
am activat în calitate de șef secție social-economic, dintr-
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un motiv aparent banal. Soția mea, Ana, s-a pensionat.
Și cum avem o casă de vacanță în Munții Banatului,
tentația de a fi independent de un salariu, de un anumit
loc de muncă, a fost foarte mare. Între timp, am dobândit statutul de „independent“, de „free lancer“, adică de
persoană fizică autorizată, specializat pe editare de cărți
și diverse publicații, dar și pe programare web (activitatea principală), toate acestea fiind posibile și prin munca la domiciliu, dar și la distanță. Așadar, vara - la munte,
iarna, la câmpie. De unde mulți cred că sunt pensionar.
Prof. Gheorghe Doran, cel care mi-a insuflat
dragostea pentru literatură la școala din Cenad, a insistat
la finalul lui 2010 să preiau eu spre realizare, publicația
„Cenăzeanul“. Poate, dacă nu aș fi acceptat, mi-aș fi
reproșat acest lucru toată viața. Fiindcă, după ceva mai
mult de un an, fondatorul revistei a trecut la cele veșnice.
– Dar sunteți absolvent de management...
– Această calificare își are valențele sale. Și multe
din cele învățate îmi sunt de un real folos. Pentru majoritatea, însă, a fi manager este echivalent cu a fi mare
director la o mare companie, ceea ce este cu totul fals.
Orice paore, orice gospodină din Cenad poate fi considerat a fi manager. Al propriei gospodării, desigur. Când
gospodina merge la piață, ea are deja un proiect și un
buget dinainte stabilite. Să nu fiu înțeles greșit, nu vreau
să banalizez importanța studiilor de management. Și nici
să intru în amănunte pur teoretice, care să-i plictisească
pe cititori. Am urmat managementul datorită contextului
profesional. Ești ceea ce faci, nu ceea ce scrie pe diplome
și certificate. Meseria te alege ea pe tine și nu invers. Cel
mai important lucru în viață este să faci ceea ce-ți place,
dar fără a trăi pe spinarea altora și fără a-i deranja pe alții
ori a încălca legea.
– De ce anume trebuie să existe o asemenea
revistă din vreme ce în majoritatea comunelor și chiar
în multe orașe bănățene, în particular, și românești, în
general, nu există nicio publicație?
– Este o întrebare... la fileu. Vedeți dumneavoastră,
la prima vedere o publicație locală pare a fi transpunerea în realitate a moftului unui grup de intelectuali,
de interese ori chiar politic. Și de cele mai multe ori
așa s-a și întâmplat. Eu însumi am înființat în ianuarie
1990, alături de câteva prieteni, un săptămânal sindical
care nu a rezistat decât patru numere. Și nu fiindcă nu
aveam cititori, ba, dimpotrivă. Veneau la noi șoferi de
camioane și cumpărau zeci și zeci de exemplare pentru a le distribui pe trasee. Că le-or fi vândut după aceea
nu cu un leu, cât au dat, ci cu doi lei, poate chiar trei
sau cinci, asta e deja o cu totul altă treabă. Au venit însă
sindicaliștii de la U.M.T. și au spus că ei nu au nevoie
nici de ziar, nici de intelectuali. Vocea poporului, vocea
Domnului, nu-i așa? Am pus umărul și la înființarea ves-
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Interviu
titului săptămânal „Agenda“, la care m-am reîntors în
iunie 1991. Și unde am fost redactor (șef de secție economic-social) până în 2009, când am demisionat. Când
prof. Doran a pornit revista „Cenăzeanul“, și-a dat foarte
bine seama nu de unde, ci cum bate vântul. Fiindcă avea
deja o perspectivă a pieței mass-media din Banat și din
țară. Desigur, nu am absolut niciun merit la înființarea
publicației „Cenăzeanul“, însă când venea la Timișoara
și ne întâlneam, dezbăteam împreună și analizam starea
societății, deci și a mass-media. Dacă revista a rezistat un
sfert de veac este fiindcă prof. Doran, prof. I. Strungariu,
I. Savu și Gh. Anuichi au optat de la bun început pentru
o revistă neorientată politic. Ceea ce, de când am preluat
revista spre editare, am încercat să respect și eu.
– Aș repeta întrebarea...
– Da, și eu încerc să scurtez răspunsurile. Dar uneori
nu se poate face fără o introducere. De ceva vreme - tot
de la Cenad mi se trage -, mă interesează istoria localității
și a zonei (regiunii). Cenăzenii cunosc, sper, cele două
cărți ale mele de studii monografice dedicate Cenadului. Ei bine, dacă măcar după 1919, Cenadul ar fi avut o
revistă, sarcina mea ar fi fost cu mult mai ușoară. Nu ar fi
trebuit să cotrobăi prin arhive pentru a însăila o temă sau
alta din trecutulul satului. Anul trecut, știind că se apropie aniversarea unui sfert de veac de existență a revistei
„Cenăzeanul“, m-am apucat de lucru. Nu a fost nici așa
ușor, fiindcă a trebuit să caut numere de revistă pe care nu
le aveam. Apoi a trebui să scanez absolut toate numerele
din 1993 și până la finalul anului 2010. Toate există acum
și pe Internet. Cartea mea, apărută recent, „«Cenăzeanul»
- 25 de ani“, are 25 de capitole tematice legate strict
de publicație (plus altele nouă suplimentare). Ceea ce
înseamnă că fiecare pagină a fost răsfoită/vizitată de cel
puțin 25 de ori. Practic, așa cum o dovedește și capitolul
„Cronologia după «Cenăzeanul»“, din care publicăm un
serial, existența revistei mi-a permis să scriu o cronologie
care, altfel, cu greu s-ar fi putut scrie.
– Cât timp v-a luat scrierea monografiei?
– Precizez că este ce-a de-a treia carte scrisă de
mine și dedicată Cenadului, ultima fiind, într-adevăr, o
monografie. A durat ceva mai mult de un an de zile.
– Care-i câștigul?
– Pe pagina 4 am scris: „Dedic această carte tuturor cenăzenilor, oriunde s-ar afla. Lor li se datorează
faptul că Morisena/Cenadul există.“ Dacă mi-aș fi propus
să câștig bani scriind această carte, aș fi renunțat la idee
în secunda următoare. În general, dacă mi-aș fi propus să
lucrez numai pentru bani, cu siguranță aveam astăzi cu totul
alte preocupări. Am făcut-o pentru cenăzenii cunoscuți
și pentru cei anonimi. Seninul vieții noastre este câștigul
suprem. Am scris ceea ce am scris știind de la bun început că nu pot primi niciun ban. Însă nu totul se face pe
și pentru bani. Pentru unii dintre noi, deci și pentru mine,
cel mai mult contează satisfacția de a fi realizat ceva ce
puțini dintre noi pot realiza. În paranteză fie spus, pentru
o carte de studii istorice nu doar că investești muncă, ci
și bani. Dacă mergi la Arhivele Naționale, a fotografia
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o singură pagină de document poate costa șapte (7) lei,
dacă numai una singură te interesează. Sigur, plata este
pentru o zi întreagă, deci pentru aceeași sumă poți poza și
o mie de pagini. Ca fapt divers, o singură dată am reușit
să pozez ceva peste 2.500 de pagini de documente, dar
câteva zile după aceea nu am mai fost bun de mai nimic.
De atunci, când comand dosarele pentru a doua zi, am
grijă să solicit dosare care să nu însumeze mai mult de
1.200-1.500 de pagini. Astfel am ajuns, în aproape 10
ani, să adun peste 120.000 de fotocopii după documente
de arhivă, pe care acum le pot consulta și utiliza oricând.
– Credeți că alții n-ar putea scrie o carte despre
Cenad?
– Ba da, cel puțin 15-20 la sută dintre noi o pot face
din punct de vedere intelectual. Numai că intervine... bruiajul: eu ce câștig? Există foarte multe subiecte și teme de
studiu ce pot fi oricând abordate. Există și documentație.
În context, chiar sper că am reușit (măcar parțial) să conving un prieten să se apuce de o monografie dedicată școlii
din Cenad. Desigur, va trebui să se bazeze și pe concursul
reprezentanților legali ai cultelor care au avut în trecut școli
confesionale, măcar în ceea ce privește accesul la arhivele
lor. În spatele fiecărei cărți de acest gen există însă foarte
multă muncă de uzură psihică. Cineva mă întreba dacă pot
găsi în fotocopiile mele ceva despre satul său. Știu că am,
însă ar însemna să iau la rând câteva zeci de mii de fotografii ale textelor. Nu poți căuta ceva anume după cuvintecheie ca în cazul unui document în format text. Cel puțin eu
nu știu. Dar hai să nu intrăm în detalii strict tehnice. Cert
este un lucru: avem acces la arhive și cel puțin Timișoara
oferă servicii de calitate pentru studiul la sală al arhivelor
județelor Timiș, Timiș-Torontal și Severin etc.
– Ați publicat acum și o carte de studii monografice cu un titlu incitant: „Război în Banat“. De
unde și până unde o asemenea temă?
– Pur și simplu fiindcă în Banat a fost, este și va
fi mereu un război. La fel în România și în toată lumea.
De cele mai multe ori, lumea se gândește automat la
un război clasic, cu pocnete, bubuituri, flăcări, fum și,
evident, răniți și morți. Da, abordez perioada celui de-al
Doilea Război Mondial, însă dintr-o altă perspectivă, cea
a războiului informațional. Un război fără eroi, ci doar cu
victime și, evident, păpușari nevăzuți, care trag sforile.
Paradoxul e că indivizii aceștia din umbră nu o fac pentru
bani, ci pentru putere. Ca bază de documentare am folosit documente oficiale de la Arhivele Naționale, foarte
multe dintre ele de curând desecretizate. Am încercat pe
cât posibil să evit puncte de vedere proprii și am oferit
foarte multe citate și chiar documente întregi
– Ce planuri aveți în domeniul editorial?
– Pe baza celor, așa cum am precizat, peste 120.000
de fotocopii de pe documente, aș mai putea scrie cel puțin
10 cărți. Dar trebuie să țin cont de două lucruri esențiale:
pe câți îi interesează o temă sau alta și cine plătește tiparul cărții? Și la orice altă carte decât despre Cenad va
trebui să mă gândesc și la drepturi de autor.
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Interviu
– Să revenim la reviste, fiind vorba de
„Cenăzeanul“ și „Morisena“. În prima aveți deseori
multe articole și interviuri semnate de dvs. Cum de se
întâmplă acest lucru? Fiindcă revista are un colegiu
de redacție generos?
– Dar nu are nicio structură ierarhică, adică un
redactor-șef, un redactor-șef adjunct, un secretar general de redacție, nu are șefi de secție etc. A fost dorința
fondatorului, prof. Doran, și eu respect acest lucru. Dacă
am mai multe materiale semnate de mine este fiindcă am
experiența scrisului, a conceperii textelor. Și mai există
un aspect, cel financiar. Colegii de redacție știu că sunt
plătit, însă deseori uită că nicidecum pentru drepturi
de autor, ci pentru tehnoredactare, partea strict tehnică,
adică pentru conceperea conținutului revistei și ordonarea
pe categorii, inserarea textelor pe coloane, prelucrarea
fotografiilor, corectură, conceperea copertelor pentru a fi
cât mai plăcute nu doar ochiului, ci și minții și inimii și
deseori pentru culegerea textelor după scrisul de mână.
Contractul nu e secret, a fost obținut prin licitație publică
prin SEAP - Serviciul Electronic de Achiziții Publice.
Primesc, pe bază de factură, 1.000 de lei pe fiecare număr
de revistă, din care statul îmi ia aproape jumătate, mai
exact 16/% impozit, 26,3% pensia anticipată și 5,5%
sănătatea, deci 47,8%. Rămân cu 522 de lei. Ei bine, îmi
ia cam zece zile să croiesc și să finalizez un număr. Dacă
scad consumabilele, telefonul, Internetul, uzura aparaturii, ajung la 35-40 de lei pe ziua de muncă, deși este
una supercalificată. Acceptă vreun cenăzean să lucreze
pentru atât? Cineva îmi reproșa indirect faptul că eu lucrez revista pentru bani. Da, fiindcă nu sunt pensionar.
Iar tehnoredactarea s-a plătit întotdeauna, de când s-a
născut revista. Doar că o făceau editurile și tipografiile
la care s-a tipărit publicația. Și pe bani mai mulți. Și cu
multă muncă și alergătură pentru prof. Doran. Am ales să
fac eu tehnoredactarea nu pentru a a face bani, ci fiindcă
îmi este mult mai ușor să realizez revista având sub control toate compartimentele. În cazul revistei „Morisena“
este la fel, cu un contract separat, tot prin SEAP, dar deși
are un număr aproape triplu de pagini, deci și o cantitate triplă de muncă, venitul meu e de 20-25 de lei/zi.
Mulțumesc pentru întrebarea dvs., dar a venit la fix, pentru
a-i liniști pe cei care cred că eu, Dușan Baiski, fac avere
din cele două reviste. Și tot pentru liniștea cârcotașilor,
munca de programator de pagini web și administrare de
site-uri este cu mult mai bănoasă decât a face reviste.
Însă compensația la reviste este cea morală. Cum am
mai spus, în viață contează cel mai mult să faci ceea ce-ți
place, ce îți asigură echilibrul sufletesc. Una e să ajungi
acasă după 8-10 ore de muncă stresantă și să te culci seara
cu gândul că a doua zi o iei de la capăt, și cu totul alta e
să începi ziua lucrând la ceva ce-ți place. În cazul meu,
putem vorbi de un... portofoliu de servicii. Unele aduc
bani și acoperă pierderile celor care merg în pierdere sau
sunt aproape de zero. Însă aduc satisfacție morală
– De ce a fost nevoie de apariția a încă unei reviste, „Morisena“?
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– Cei care au urmărit „Cenăzeanul“ în timp au observat că perioada Doran a fost marcată de publicarea de
literatură. Când am preluat eu editarea, am înlocuit literatura
cu istoria locală, deși sunt scriitor profesionist, aceasta
fiindcă am crezut și cred și acum că localitatea Cenad,
având o istorie atât de bogată, cenăzenii trebuie să o
cunoască. Astfel că pagini întregi erau acum de istorie,
spre supărarea prof. Doran, care chiar mi-a reproșat acest
lucru. Când numărul paginilor de acest gen a luat amploare, mi-a venit și ideea unei reviste de istorie și așa
s-a născut „Morisena“. Am ajuns, iată la opt numere, câte
patru în 2016 și 2017. Din păcate, nu e totul așa cum se
vede. Materialele se adună foarte greu, iar unele le-am și
refuzat, fiindcă unii autori cred că este obligația mea să le
finalizez textele. Mă refer la corectura ce-i revine autorului. Ori eu nu sunt coautor. Pe de altă parte, cineva mi-a
spus concret că eu iau bani pentru „Morisena“ iar el nu.
Da, pentru tehnoredactare. Nu iau niciun fel de drepturi
de autor, la fel ca toți ceilalți. Și nici Cenadul nu poate
suporta financiar așa ceva. Da, sincer să fiu, nici mie
nu mi-ar strica să iau bani pentru drepturi de autor. Mai
cu seamă că la lucrările istorice este cu mult mai multă
muncă decât la un articol din „Cenăzeanul“. Dar haideți
să trecem peste aspectele financiare, pe care cred că leam lămurit. Și nici nu suntem în perioada de început a
comunismului, când scriitorii și ziariștii erau foarte bine
plătiți. Nu pentru calitate, ci pentru propagandă.
Viitorul revistei „Morisena“ se află sub semnul
întrebării. Ori renunțăm la ea, ori facem câteva schimbări.
Și anume să renunțăm la periodicitatea trimestrială și
să mărim câmpul temelor și subiectelor. Altfel spus,
din revistă trimestrială de istorie să devină periodic de
cultură istorică. Ceea ce va însemna „remanierea“ colegiului de redacție, păstrarea celor care s-au dovedit a fi
cu adevărat alături de noi, înlăturarea celor care doar au
făcut figurație, cooptarea unor nume noi. Și, în cele din
urmă, stabilirea unor funcții care să și oblige moral la o
atitudine benefică pentru „Morisena“.
– Să nu spuneți că și revista „Cenăzeanul“ este
vizată?
– Nu, dar colegiul de redacție, după cum ați văzut
în timp, poate suferi oricând mici modificări, motivele
fiind aidoma celor de la „Morisena“. Dacă e ceva ce
nu merge bine este faptul că, deși la Cenad se întâmplă
multe lucruri care ar merita consemnate în revistă, dar
nu sunt. Însă cu o fotografie-două și un text explicativ
evenimentul ar rămâne în istoria localității. Nu trebuie
să fii jurnalist pentru a scrie ceea ce ai învățat în clasele
primare: compunere. Și, desigur, presupunem că toată
lumea cunoaște noțiunile elementare ale gramaticii și
limbii române, aceasta fiind limba oficială a țării.
– Un gând de final?
– Să primesc cât mai multe articole cu teme și
subiecte din actualitatea cenăzeană. Doar astfel vor intra
în istorie cenăzenii și faptele lor.

A consemnat: Ioan-Tiberiu Bociat
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Interviu

„S-au dus vremurile când cei mai buni elevi deveneau dascăli“
– Interviu cu dl Iancu C. Berceanu, profesor de geografie –
– Stimate domnule
profesor Iancu Berceanu,
sunteți, iată, de câtva
vreme, profesor la Școala
Gimnazială din Cenad.
Dar cine este omul care se
află dincolo de funcția dvs.
didactică din satul de pe
malul Mureșului? (locul de
naștere, studii etc. etc.)
– M-am născut la
Oravița, în urmă cu 36 de ani.
Studiile mi le-am început
la Liceul Teoretic „General
Dragalina”, pe care l-am
reprezentat la Olimpiada
de geografie, faza națională, în 1998. Apoi am urmat
cursurile Facultății de geografie, la U.V.T. Am obținut
licența în geografie în 2004, iar apoi masteratul, în 2006.
– Când sunt mici, copiii sunt întrebați ce anume
vor să se facă atunci când vor fi mari. Desigur, în
această fază, dorințele lor coincid cu cele ale părinților.
Nu am vrut să vă întreb ce ați vrut să fiți când veți
fi mare, ci vă invit să analizăm mecanismele care
decid cu adevărat prima sau primele profesii ale unui
individ. Care sunt acestea și cum acționează asupra
unui tânăr?
– Când am avut vreo 10-12 anișori îmi doream
să mă fac marinar. Pe atunci citeam cu nesaț cărțile
lui Jules Verne. Mai târziu, când am ajuns licean, am
descoperit geologia. De la biblioteca orășenească, de la
un prieten inginer geolog și de la vecinii mei (o familie
de ingineri geologi) am citit tot ce am prins. Am studiat
singur pietrele, scotocind cu ciocanul prin dealurile din
jurul Oraviței. Atunci m-am văzut geolog, descoperind
noi bogății și dând o nouă tinerețe bătrânului oraș natal.
Îmi doream să fac ceva pentru orașul meu. Patriotismul
local mi-a fost insuflat de prietenii mei mai mari de la
„Clubul intelectualilor”, Clubul „Speo Caraș”, Cenaclul
„Mihai Novac”. Îi vedeam scriind și lansând cărți,
susținând prelegeri publice, dezvelind statui, organizând
vernisaje, tabere de literatură și artă etc. Mie îmi plăceau
științele pământului. După ce am participat la Olimpiada
națională în clasa a X-a, m-am cufundat într-un maldăr de
volume de geografie și geologie și m-am apucat să fac și
eu ce făceau ei. Am început prin a explora zona din jurul
orașului cu un ciocan și o lupă. Mi-am umplut camera de
bolovani și de cărți. La facultate am ajuns repede o figură
notorie, pentru cunoștințele mele de geologie – având în
vedere faptul că geografii se îndrăgostesc mai greu de o
știință ancorată adânc în fizică și chimie. În învățămând
am intrat „din prima”. Am optat pentru singurul post
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disponibil în Județul Timiș: liceul din Dudeștii Vechi.
Aveam nevoie de un loc de muncă, care să-mi permită
să merg la cursuri la masterat și, mai ales, să am timp să
studiez. Nu aveam intenția să fac din profesorat o carieră.
Voiam să fac masteratul și apoi să merg la doctorat. Însă...
în acei ani nu am avut mijloacele materiale necesare să
merg la doctorat. Așa că m-am obișnuit cu ideea că sunt
și voi rămâne profesor. În consecință, am aprofundat
didactica, mi-am luat toate gradele și am căutat să-mi
perfecționez strategia de lucru la clasă. Gradul I mi l-am
susținut cu o lucrare de didactică, nu de geografie. Am
studiat și am experimentat strategii moderne în predarea
geografiei. Am făcut și ceva inovații. Atașamentul pentru
locul în care trăiesc mi-a rămas bine înrădăcinat din anii
când am crescut la Oravița. Mi se pare natural să fac ceva
pentru Cenad. Uitându-mă în urmă la traseul urmat de
mine la catedră, pot să spun: pofta vine mâncând.
– Haideți să punem punctul pe „i“. Care sunt
(au devenit) în ziua de astăzi modelele pentru copiii și
adolescenții?
– Răspuns sec și nu chiar surprinzător: oamenii
de succes. Iar copiii văd succesul în oamenii bogați, în
sportivi și în vedetele care se plimbă pe ecran. Când cresc
un pic mai mari devin mai realiști și constată că succesul
îi așteaptă peste hotare, la volanul unui camion sau în
preajma unui neamț bătrân. Indiferent de vârstă, însă,
rămâne o constantă: banii. Modelele demne de urmat
sunt oamenii care au bani.
– Experimentele care s-au tot făcut și se fac în
sistemul românesc de învățământ în ultimul sfert de veac
au dus până într-acolo că până și miniștri și prim-miniștri
sunt acuzați de plagiat. Adică de copiat cu nerușinare. De
notele mici pe care le iau cam prea multe cadre didactice
în cursa pentru titularizare ce să mai spunem? Ce e de
făcut pentru a ieși din această fundătură?
– Aici pot să vă dau un evantai de răspunsuri...
În primul rând, notele sub 5 la examenul de titularizare
reflectă pregătirea sumară a candidatului. Cauzele acestei
pregătiri sumare sunt multiple: cursurile se fac de multe
ori într-o manieră formalistă, studenții nu sunt motivați
să aprofundeze, iar examenul de titularizare nu aduce cu
sine o carieră tentantă: salariu modest, navetă etc. Apoi,
de ce să nu recunoaștem, absolvenții mai bine pregătiți își
doresc să rămână în Timișoara sau să plece în străinătate
(urmând calea unui câștig mai bun). Încă un factor este
lipsa concurenței: absolvenții de facultăți umaniste, care
au urmat și cursurile modulului pedagogic, sunt tot mai
puțini, printre altele, și din cauza unui număr destul de
redus de studenți din zona noastră. Asta din cauză că în
ultimii 10 ani rata de promovabilitate la Bacalaureat a
scăzut la jumătate față de începutul anilor 2000, iar dintre
„bacalaureați” sunt mulți tineri care nu au mijloacele

Cenăzeanul nr. 5/2017

Interviu
materiale necesare pentru a urma o facultate. Dintre cei
care merg, totuși, la facultate, cei mai mulți se îndreaptă
spre domeniul tehnic, medical sau cel de afaceri. S-au dus
vremurile cand cei mai buni elevi deveneau dascăli.
– Abandon școlar, lipsă de supraveghere
părintească etc. etc. Iată că am ajuns la Proiectul
ROSE, despre care ați scris în numărul anterior al
revistei noastre. Pot aplica doar liceele sau și școlile
gimnaziale?
– Proiectul ROSE este doar pentru licee. Eu sper să
se deschidă în curând o linie de finanțare și pentru ciclul
gimnazial.
– Cer ar însemna acesta din punct de vedere
practic? Altfel spus, care pot fi activitățile concrete?
– Practic proiectele ROSE au în vedere creșterea
nivelului de pregătire al absolvenților de liceu (țintind, pe
termen mediu – lung, spre o ameliorare a calității forței
de muncă). Aceasta se face prin activități de remediere
a dificultățior de învățare (meditații), creșterea motivației
elevilor prin activități educative (inclusiv prin consiliere
psihologică), creșterea frecvenței elevilor la cursuri
prin activități atractive de genul colectivelor sportive și
al excursiilor, dotarea cabinetelor școlare cu mijloace
moderne de învățare (aparatură de laborator, tehnică IT
etc.), realizarea unor activități practice în genul atelierelor,
cenaclurilor, grupurilor de dezbatere etc.
– Ce înseamnă pentru dvs. a fi cadru didactic?
– Acum înseamnă mult. În studenție nu mi-am
dorit să mă fac dascăl, ci am vrut să fiu cercetător. Am
descoperit această meserie pas cu pas, în primii cinci-șase
ani de practică. Îmi place să ajut oamenii din jurul meu și
să fac ceva practic, cu rezultate vizibile. Asta se întâmplă
când intru în clasă și elevii nu știu decât puține sau chiar
nimic despre subiectul lecției, iar când se sună pentru
pauză, văd că rămân cu ceva din ce au făcut împreună cu
mine.
– Am constatat că vă implicați în diverse activități
extraprofesionale. Ce vă determină să o faceți, mai cu
seamă că e vorba mai mult de muncă voluntară?
– Pur și simplu am învățat, de-a lungul anilor, să fac
mai multe lucruri. Am fost întotdeauna o fire explorativă,
curioasă. Ajung să fac în majoritatea cazurilor muncă
voluntară pentru că pur și simplu ceea ce fac eu nu se
remunerează. De pildă, îmi place să scriu și să-i învăț și
pe alții să scrie. Îmi place să scriu proiecte culturale sau
educaționale, să organizez excursii etc. Dar toate acestea
nu se regăsesc în statul de plată al ministerului.
– Cum găsiți atmosfera și Școala Gimnazială din
Cenad? Se pot face și alte activități decât cele impuse
în programa școlară?
– Îmi place Școala din Cenad. Cu elevii comunic
și empatizez bine. Printre colegii profesori mi-am făcut
prieteni încă din primele zile. Cât despre activitățile
extracurriculare de care m-ați întrebat... răspunsul e
simplu: se pot face multe lucruri, numai să existe voință și
mijloacele necesare.
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– Puțină lume cunoaște faptul că, în afara
catedrei, aveți preocupări în domeniul cultural și
istoric. Dezvăluiți câteva dintre acestea.
– În afara orelor de curs preocuparea mea
prinicipală, aș putea spune, este cititul. Am și scris
câte ceva. Am încercat ficțiunea, însă literatura este,
pentru mine, ca o haină bine croită, dar la care nu mi
se potrivește culoarea. Nu sunt artist, însă îmi place
compania artiștilor, mai cu seamă scriitori. Acest gust
l-am deprins din adolescență, când mergeam la cenaclu.
Istoria mi-a plăcut de când am început să citesc, pe la
vreo 6 anișori. Am publicat câteva studii de geografie
istorică în revistele „Clio” și în „Terra”. Am scrise mai
multe lucrări – care necesită, bineînțeles, retușuri – de
geografie și geografie istorică a Banatului, mai cu seamă
despre orașele mici din județul nostru. Lucrarea mea de
grad didactic este rezultatul unor cercetări și experiențe
mai vechi. De fapt am scris o serie de lucrări mai mici, din
care am tăiat și am remodelat o lucrare despre strategiile
moderne de predare a geografiei. Am scris și alte eseuri
pe teme pedagogice. Nu le-am publicat pe hârtie, ci le-am
urcat pe blogul meu – www.iberceanu.blogspot.ro. Acolo
se vede și rezultatul unui joc pe care l-am început acum
vreo doi ani: când citesc o carte care îmi cade cu tronc, îi
fac o recenzie și o postez acolo. Îmi lipsește mult lumea
literară și etosul cultural în care am crescut la Oravița.
Acum toată lumea e preocupată numai să facă bani și să
dobândească notorietate. Sunt puțini oameni cu care poți
discuta despre cărți. Un tânăr cu rădăcini tot în Oravița a
făcut un grup pe facebook în care s-au adunat câteva mii
de oameni ca mine și acolo mai pot schimba impresii.
– Cum ați descoperit revista „Cenăzeanul“?
– Demult, cred că acum vreo 10 ani, un prieten mi-a
dat un număr al revistei, apoi am aflat despre Asociația
„Concordia” și am citit unul din anuare. De „Morisena”
știu de pe site-ul „Banaterra”.
– Ce anume credeți că-i lipsește acestei publicații
și cum s-ar putea îndrepta lucrurile?
– Tuturor publicațiilor tipărite le lipsesc cititorii.
De vină nu este difuzarea, ci un complex de factori:
timpul care este, aparent, tot mai scurt, lipsa unei culturi
a lecturii în ultimii 20 de ani (dublat și de subfinanțarea
bibliotecilor și a lăcașelor de cultură), bombardamentul
informațional din media virtuală, aparenta suficință a
televizorului.
– Sunteți și coautor la monografia comunei
Dudeștii Vechi. Acesta a fost motivul pentru care
ați acceptat să vă implicați nu doar la redactarea
„Cenăzeanului“, ci și a revistei „Morisena“?
– De fapt în spatele tuturor acestor activități se află
o cauză comună: sunt profesor și face parte din datoria
mea față de comunitate să ofer și altceva în afara orelor de
(Continuare în pag. 24)
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Evadarea din cotidian

Cenadul văzut prin lentilă
Încercarea omului de
a se dezbăra de micile sau
marile încorsetări ale vieții
de zi cu zi îmbracă diferite
culori și arome. „Trăim în
România și asta ne ocupă tot
timpul” a devenit o butadă
cu perspectivă de leitmotiv
pentru locuitorii țării noastre.
Bașca, „tineretul acesta nu
are nicio perspectivă”… Însă,
iată că mai răsar și cavaleri
din stirpea lui Don Quijote
care își înșfacă lancea și o
împlântă până la mâner în
pântecele morilor de vânt ale vieții de om simplu. Traiul
în „Românica” nu înghite chiar întreg stocul de minute din
zi și se mai găsesc și tineri care își formează o perspectivă
asupra realității, alta decât a noastră, a celor mulți.
La Cenad am cunoscut-o pe domnișoara Daniela
Kovaci acum vreo doi anișori. Ținea în mână un aparat
foto cu care imortaliza frumoasa vârstă de 14 ani a
elevilor mei din clasa a VIII-a
de la școala din comună.
Seriozitatea cu care se uita prin
vizor și îndemânarea cu care
accesa puzderia de butoane ale
„divaisului” au plasat-o într-o
altă tagmă, în nici un caz în
cea a elevilor de clasa a XI-a,
din care, de fapt, făcea parte.
Atunci m-am gândit că merită
să o cunoaștem mai bine. Așa
că… după o vară toridă, în care
am înființat această rubrică în
paginile „Cenăzeanului”, i-am
luat un interviu.
– Când ai descoperit
fotografia şi ce anume te-a atras la această artă?
– Încă de mică mi-a plăcut să fotografiez. Ţin
minte că părinţii mei au achiziţionat un aparat foto
digital pe când eu aveam vârstă de 10-11 ani. Am fost
atât de fascinată, încât fotografiam absolut tot: diverse
obiecte din casă, jucării, animale de companie, flori etc.
În anul 2013 am primit un aparat foto semiprofesional,
pe care îl folosesc şi în prezent. La această artă m-a
atras faptul că pot prezenţa anumite lucruri exact aşa
cum le văd eu.
– Înţeleg că fotografia este pentru ţine o activitate
de timp liber. Sunt şi alţi fotografi amatori în Cenad?
– Aşa e. Deocamdată pentru mine fotografia este
o activitate de timp liber, un hobby, dar îmi doresc că pe
viitor să transform această pasiune într-un posibil job.
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Din păcate, în Cenad nu am întâlnit alţi fotografi amatori.
Probabil există, dar nu am avut ocazia de a ne cunoaşte.
– Ce subiecte îţi plac cel mai mult atunci când
fotografiezi ?
– Am pornit pe drumul fotografiei cu subiecte
mărunte, în general elemente din natură şi acestea au
rămas preferatele mele.
– Ai făcut fotografii şi în Cenad? Ce ţi-a plăcut
cel mai mult să surprinzi în Cenad?
– Da. O mare parte din fotografiile mele sunt făcute
în Cenad. Am făcut fotografii la diverse evenimente în
Cenad, dar nici o fotografie de la acestea nu se compară cu
un apus surprins de pe dolmă sau cu elemente ale naturii
surprinse în Lunca Mureşului.
– Ce ţi-ar place să fotografiezi?
– Îmi doresc foarte mult să fotografiez persoane,
mai ales copii. Fotografiile cu cei mici sunt întotdeauna
spontane şi pline de inocenţă, naturaleţe.
– Te-ai gândit că ai putea să intri în rândul
fotografilor profesionişti?
– Atunci când eşti cu adevărat pasionat de un anumit
lucru, cu siguranţă vrei să ajungi la cel mai înalt nivel.
Şi eu la rândul meu îmi doresc ca pe viitor să acumulez
suficientă experienţă în ceea ce priveşte fotografia, încât să
devin un fotograf profesionist.
– Ţi-ar place să ai o
expoziţie?
– Sigur. Ar fi o experienţă
nouă pentru mine.
– Ce tematică ar avea
această expoziție?
– Aceasta este o întrebare
destul de grea. Nu ştiu exact,
dar fiind prima mea expoziţie
probabil aş alege ceva ce mă
reprezintă.
– Te-ai gândit cum ar
arată o expoziţie la Cenad? Ce
ai expune în cadrul ei?
– Trebuie să recunosc
că nu m-am gândit niciodată la
acest lucru, dar îmi surâde ideea. Mi-aş dori să surprind
şi să expun momente importante şi speciale din viaţa
cenăzenilor.
– O întrebare de final: Crezi că este important
ca un om să-şi găsească o activitate lucrativă în timpul
liber? Cu ce crezi că l-ar ajută asta? Cu ce te ajută pe
tine fotografia?
– Cu siguranţă acest aspect este unul foarte
important. Consider că odată ce descoperi că eşti pasionat
de un anumit lucru, începi să te descoperi şi pe ţine ca
persoană. Prin fotografie am reuşit atât să mă exprim, să
îmi exprim unele idei, să transmit anumite emoţii (acesta
fiind şi un rol al fotografiilor), cât şi să cunosc persoane
noi, persoane cu aceeaşi pasiune.

Prof. Iancu C. Berceanu
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Legislație

Curier juridic
În acest număr voi
prezenta dezmembrămintele
dreptului de proprietate. Dreptul
de proprietate este complet când
aceeași persoana exercită toate
cele trei atribute ale dreptului
de proprietate, adică posesia,
folosința și dispoziția, adică
dreptul de a deține bunul ce face
obiectul dreptului de proprietate,
dreptul de a-l folosi și dreptul
de a-l înstrăina. Dar sunt și
situații în care dreptul de proprietate este dezmembrat,
când persoane diferite exercită atributele dreptului de
proprietate. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
sunt: superficia, uzufructul, uzul, abitația și servitutea.
Superficia este dreptul unei persoane de a avea
sau de a edifica o construcție sau plantație pe terenul,
deasupra sau subsolul terenului proprietatea altei
persoane. Dreptul de superficie se naște de regulă printr-o
convenție dintre proprietarul terenului și persoana ce va
deține construcția denumit superficiar, dar se mai poate
naște și prin lege. Termenul maxim pentru care se poate
constitui dreptul de superficie este de 99 de ani. Dreptul
de superficie este limitat la suprafața de teren pe care este
construcția și terenul necesar exploatării construcției.
Prețul superficiei se plătește de regulă în rate lunare și
poate fi echivalenta unei chirii pentru teren. Superficia
încetează la expirarea termenului, prin consolidare
în situația în care atât terenul cât și construcția devin
proprietatea aceleași persoane și prin distrugerea
construcției. În situația încetării dreptului de superficie
la expirarea termenului, proprietarul terenului devine
și proprietarul construcției prin accesiune imobiliară
cu obligația de a plăti superficiarului contravaloarea
construcției. Dacă construcția a fost edificată după
încheierea contractului de superficie și valoarea acesteia
este mai mare sau egală cu valoarea terenului, proprietarul
terenului poate cerere ca superficiarul să cumpere terenul
sau să își ia construcția de pe teren.
Uzufructul este dreptul unei persoane de a folosi
bunul unei alte persoane. Uzufructuarul are dreptul
totodată de a primi toate beneficiile pe care le produce
acel bun, cum ar fi fructele, chiriile, dobânzile etc. Mai
mult, uzufructuarul poate închiria sau arenda bunul ce
face obiectul uzufructului. Uzufructul se naște în baza
unui contract de uzufruct încheiat cu proprietarul bunului.
și poate avea ca obiect bunuri mobile și imobile. În acest
caz proprietarul va avea dreptul de nudă proprietate iar
uzufructuarul va avea dreptul de folosință.
Termenul maxim pentru care se poate încheia un
contract de uzufruct este viager în cazul uzufructuarului
persoană fizică, adică până la moartea uzufructuarului
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și până la 30 de ani în cazul uzufructuarului persoană
juridică. Dreptul de uzufruct poate fi cedat altei
persoane, dar se va respecta termenul stabilit inițial
când uzufructul este cu termen sau până la moartea
primului uzufructuar când este viager. Uzufructul poate
face obiectul executării silite și vândut la licitație,
dar și în acest caz dreptul dobânditorului se va stinge
la împlinirea termenului sau decesul uzufructuarului
inițial. În toate cazurile, transmiterea dreptului de
uzufruct trebuie comunicat proprietarului. La încetarea
uzufructului, uzufructuarul poate cere de la proprietar
doar contravaloarea lucrărilor de întreținere necesare
ale bunurilor, iar dacă a făcut lucrări adăugate și nu a
avut acordul proprietarului nu poate cere contravaloarea
lor. Uzufructuarul este obligat a menține destinația dată
bunurilor de către proprietar, iar uzufructuarul este
obligat să despăgubească pe proprietar pentru orice
prejudiciu provocat prin folosința bunului. Reparațiile de
întreținere sunt obligația uzufructuarului, iar reparațiile
mari de structură sunt obligația proprietarului.
Uzufructul încetează prin moartea uzufructuarului
persoană fizică sau încetarea uzufructuarului persoană
juridică, prin împlinirea termenului, prin renunțarea la
uzufruct, prin nefolosirea timp de 10 ani a bunului, prin
consolidare când calitatea de proprietar și uzufructuar
revin aceleași persoane și în cazul distrugerii în întregime
a bunului ce face obiectul uzufructului.
Uzul este dreptul unei persoane de a folosi un lucru
al altuia și de a-i culege fructele, dar doar pentru nevoile
proprii și ale familiei. Uzul se încheie prin contract, dar
spre deosebire de dreptul de uzufruct, uzul nu poate fi
cedat, închiriat sau arendat. Abitația este dreptul de a locui
împreună cu soțul și familia în imobilul proprietatea altei
persoane. Și uzul se încheie tot prin contract, iar dreptul
de uz nu poate fi cedat sau închiriat.
Servitutea este o sarcina impusă asupra unui
imobil denumit fond aservit în folosul unui alt imobil
denumit fond dominant. Servutuțiile se constituie prin
act juridic, prin uzucapiune sau hotărâre judecătorească.
Cea mai cunoscută servitute este cea de trecere, care
intervine în situația în care proprietarul unui imobil fără
acces la drumul public poate ajunge la proprietatea sa
doar trecând prin imobilul proprietatea altei persoane.
Tot așa este și servitutea în temeiul căreia fiecare
proprietar al unui imobil trebuie să permită proprietarului
casei învecinate să treacă prin curtea sa pentru a face
reparațiile la casa învecinată sau tăierea crengilor de
la copaci. Dreptul de servitute trebuie însă exercitat
cu bună credință, nu în mod exagerat și să nu producă
nici un prejudiciu proprietarului imobilului aservit sau
trebuie să se facă în așa fel încât să stânjenească cât
mai puțin imobilul aservit. O altă servitute este cea care
permite trecerea prin proprietatea unei persoane pentru
(Continuare în pag. 27)
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Istorie

Imre Henszlmann

Excursie arheologică
la Cenad* (XII)
Spre deosebire de sarcofagul descris mai sus, cel de
la Cenad este mai lung și mai lat decât necesar, astfel că,
pe drept cuvânt, putem deduce faptul că acesta cuprindea
în interior nu doar corpul neînsuflețit, ci și un alt sarcofag
executat din lemn sau alt material. Mai precis, sarcofagul
din Cenad era destinat să cuprindă în interior alte două sarcofage distincte.
Forma acestuia este de fapt simplă: un paralelipiped
scobit și finisat pe interior pentru executarea căruia nu a
fost necesar un efort deosebit, datorită faptului că piatra
din care este făcut e moale. În schimb, pe una din părțile
laterale, aproximativ la mijloc există un ornament în formă
de cruce, asemănător cu crucea aflată pe stema Ungariei,
în sensul că ambele cruci apar așezate pe un vârf de munte
(vezi fig. de mai jos).

Pe niciun sarcofag maghiar descoperit până în
prezent nu există un asemenea ornament; în schimb, ornamentul se regăsește pe numeroase sarcofage de origine
bizantină. O astfel de cruce este înfățișată de Salzenberg în
atlasul ilustrat, întitulat „Altchr. Baudenkmale von Constantinopel”, pe planșa XXXVI, fig. 5 și 6, cu explicațiile
de la pagina 120 din aceeași lucrare, respectiv că sarcofagul s-a aflat în fața bisericii Pantokrator din Bizanț, care
actualmente poartă denumirea de Kilisse Dschami. Sarcofagul astăzi este utilizat drept bazin pentru spălarea rituală
* 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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a mâinilor înainte de rugăciune, conform obiceiului musulman. „Dem zum Teil für den mohamedanischen Kultus eingerichteten Gebäude ist jetzt der Name Kilisse Dschami beigelegt und ein alter Sarkophag aus verde antico
(o marmură cu inserții verzi, originară din Thessalia), vor
dem westlichen Eingange, von der Tradition als Grabstein
der Kaiserin Irene bezeichnet, dient als Wasserbehalter zu
den ublichen Reinigungen der Moslemim vor dem Gebet.”
Pe acest sarcofag se găsesc două cruci pe fiecare
parte, una pe corpul sarcofagului, alta pe acoperișul acestuia. Cea aflată pe corpul sarcofagului este cuprinsă întrun cerc, deci cele patru ramuri sunt egale, însă cele aflate
pe acoperiș sunt cuprinse în câte o formă eliptică, având
două ramuri mai scurte și două mai lungi. Acest motiv
dovedește faptul că nici măcar în Bizanț nu era o condiție
sine qua non realizarea crucilor cu ramurile egale (această
formă de cruce având denumirea de Cruce Bizantină).
În seraskeriat (reședința conducătorului principal) am văzut pe două
sarcofage vechi, bizantine, aceleași
motive descrise mai sus. Prietenul meu
Dethier cunoaște încă două sarcofage
prevăzute cu cruci, care serveau pentru înhumarea membrilor familiei regale, provenind din primele decenii ale
secolelor VI și XIII.
Din cele de mai sus rezultă că
modelul care a servit pentru realizarea
sarcofagului din Cenad trebuie căutat
în vechiul Imperiu Bizantin, cu atât mai
mult decât anterior Epocii Sf. Gellert,
mănăstirea Sf. Ioan a fost ocupată de
călugări greci.
În biserica subterană din Abația
de la Tihany există o stelă sculptată,
înfățișând o cruce despre care se presupune că ar fi fost destinată sarcofagului
Regelui Andrei I, care se află îngropat
în acest loc. Menționez însă această
cruce (fig. alăturată) doar din motivul că
are o origine incertă, forma sa nu face
parte din categoria descrisă mai sus, fiind de fapt o cruce
destinată procesiunilor (Vortragskreuz), iar din acest motiv
probabil că a fost destinată unuia din abații de la Tihany.
În procesul verbal al dl. Killer, acesta considera că
sarcofagul găsit adăpostea corpul neînsuflețit al regelui
Kun Laszlo, din mai mult motive: 1. fiindcă a fost găsit
gol, știindu-se faptul că regele a fost transportat la Oradea;
2. datorită urmelor de sânge găsite pe fundul sarcofagului, care proveneau din rănile suferite de rege atunci când
a fost asasinat; 3. locul unde a fost găsit sarcofagul, în
opinia domnului Killer, era parte a bisericii din Cenad; 4.
mărimea sarcofagului indica faptul că cel căruia i-a fost
destinat avea un rang înalt în societate.
Am mai scris despre faptul că biserica demolată în
1868 din Cenad nu poate fi considerată „dom episcopal”
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Istorie
datorită dimensiunilor modeste și a lipsei unei turle, fiind
mai degrabă o biserică de abație ctitorită de Sf. Gellert
în cinstea Maicii Domnului spre folosința benedictinilor.
Chiar și datorită acestui motiv, dacă sarcofagul regelui
Laszlo al VI-lea ar fi rămas la Cenad, atunci ar trebui să se
afle în locul fostei biserici episcopale, în locul căreia azi se
află biserica ortodoxă.
Nu pot să apreciez dacă petele aflate în sarcofag
sunt într-adevăr de sânge, cu toate că, diluate fiind cu apă
devin roșietice, dar că acestea nu au aparținut regelui Kun
Laszlo, este o certitudine. Acest rege nu a fost asasinat la
Cenad, ci la o depărtare considerabilă de localitate. În cazul în care corpul său neînsuflețit ar fi fost adus la Cenad,
acest lucru s-ar fi putut întâmpla doar la câteva zile de la
deces, iar un cadavru nu mai sângerează. În plus, nu se
poate presupune faptul că acest sarcofag mare și greu a
fost pregătit dinainte, iar cadavrul regelui a fost depus în
acesta imediat după deces și adus la Cenad. Dimpotrivă,
sarcofagul a fost pregătit pentru cineva anume, cu mare
migală și într-o perioadă mai îndelungată, altminteri nu ar
fi atât de bogat împodobit, deosebit și unic.
Argumentele expuse mai sus exclud deci teoria emisă
de dl. Killer, iar argumentele pe care le voi enumera, vor încerca să explice identitatea ocupantului acestui sarcofag.
După ce în anul 1047 Sf. Gellert a murit ca martir,
capelanul din Cenad și abatele benedictin au revendicat
corpul neînsuflețit al martirului de la regele Andrei, pentru a fi înmormântat la Cenad, cu cinstea cuvenită întemeietorului și conducătorului Episcopiei, precum și ctitorului mănăstirii.
Potrivit unor surse, corpul neînsuflețit a ajuns aici
la șapte ani după deces (vezi Acta Sanctorum Antverpiae
1757 T.VI, p. 713 r. seq.), după alte surse imediat după
martiriu. Între capelanul bisericii și abatele benedictin s-a
iscat o dispută privind locul potrivit în care urma să fie
îngropat Sf. Gellert, respectiv în biserica episcopală sau în
abația dedicată Maicii Domnului.
Corpul neînsuflețit pe parcursul acestor polemici a
devenit atât de greu, încât nu a mai putut fi transportat, iar
acest fapt a fost interpretat ca fiind o ultimă dorință a sfântului de a rămâne după moarte în această biserică. Este un
fapt documentat din punct de vedere istoric că Sf. Gellert
a fost adus de la Pesta la Cenad, după moartea sa, iar locul
de veci a fost în biserica dedicată Maicii Domnului, cea
care a fost demolată în anul 1868.
Se mai adaugă împrejurarea că în apropierea sarcofagului s-au găsit urme ale unei bolte, ceea ce dovedește
faptul că au existat pregătiri înainte de aducerea sarcofagului, s-a făurit o criptă destinată înmormântării. Până
și sarcofagul demonstrează că s-au făcut pregătiri înainte
de a se aduce corpul neînsuflețit. Sarcofagul, după dimensiuni, nu a fost executat pentru a primi un cadavru, cum
era obiceiul în secolul al XI-lea, ci a fost făcut suficient de
mare pentru a primi un sicriu din lemn. Acest fapt explică
dimensiunile ieșite din comun ale sarcofagului. Există numeroase înfățișări ale înmormântării sfinților din Evul Mediu, iar aceștia erau duși în sicrie deschise până la locul de
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veci, iar pentru a ilustra susținerile, amintesc doar Cronica
Ilustrată de la Viena, în care este desenată sosirea cadavrului regelui Laszlo la Oradea.
Pe sarcofag se găsesc sculptate cruci bizantine,
acestea fiind probabil executate de călugării greci ca
ofrandă binefăcătorului lor în stilul încetățenit în patria
lor. Spun binefăcător, fiindcă Sf. Gellert, atunci când a
îndepărtat călugării greci din abația benedictină, pentru a
face loc călugărilor din acest ordin, a ridicat o altă mănăstire
mai bună pentru greci decât cea existentă la Cenad.
În altă ordine de idei, putem menționa că printre
relicvele descoperite în Ungaria datate dinaintea secolului
al XIII-lea nu găsim sculpturi executate atât de grijuliu și
frumos cum sunt aceste cruci din Cenad. Asemenea cruci
au fost sculptate pe exteriorul sarcofagelor de-a lungul
Evului Mediu în Bizanț, în perioada secolelor XII - XIII.
Răspunsul la întrebarea de ce sarcofagul din
Cenad a fost găsit gol, este unul foarte simplu. Conform documentului denumit „Acta sanctorum” editat
în anul 1083, la insistențele Sfântului Laszlo, papa i-a
canonizat pe Sf. Gellert împreună cu Sf. Ștefan și Sf.
Imre. Cu acea ocazie rămășițele sfântului au fost scoase
din sarcofag și așezate într-un sicriu executat din material valoros, fiind așezat direct în biserică. Mai sus
am menționat faptul că regina Elisabeta a comandat
un sicriu de argint pentru Sf. Gellert. Dar chiar în ipoteza în care rămășițele pământești nu ar fi fost mutate
din sarcofagul de piatră în sicriul de argint cu ocazia
menționată mai sus, cel târziu în jurul anului 1400 (sau
puțin mai târziu în conformitate cu Acta sanctorum)
sarcofagul trebuia golit sub amenințarea turcilor, atunci
când moaștele sfântului au fost mutate la Veneția.
Așa fiind, nu este de mirare faptul că deja la prima
mutare au rămas câteva oscioare în sarcofag, știindu-se că
după 40 de ani corpul este aproape complet descompus.
În sfârșit, ne putem explica până și existența petelor de sânge (dacă într-adevăr sunt pete de sânge). Cultura
paleocreștină aprecia în mod deosebit sângele vărsat de
martiri. Conform obiceiului vremii, se așezau în sarcofag
fie batiste înmuiate în sângele unui martir, fie vase minuscule ce conțineau sângele scurs.
Nu ar fi de mirare deci dacă adepții Sfântului Gellert
ar fi adus odată cu corpul neînsuflețit al acestuia și sângele
său, adunat după martiriu. Această teorie este întărită și de
legenda conform căreia adepții au luat cu ei până și piatra
care a cauzat moartea sfântului.
În concluzie, sarcofagul conținea sânge dintrun trup încă viu, în contradicție cu susținerile domnului
Killer, care susținea că sângele provenea dintr-un trup
neînsuflețit. Este posibil ca petele de sânge să fi fost diluate de umezeala din sarcofag.
Toate dovezile enunțate mai sus conduc la concluzia că în sarcofag a fost depus corpul neînsuflețit al Sfântului Gellert.

Versiunea în limba română:
Cornelia Varga
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Uniunea Europeană
– Scurtă istorie (XVI)
Controalele la frontierele
externe ale Uniunii Europene (2)
Evoluțiile tehnologice
au făcut posibilă, în principiu,
consultarea bazelor de date relevante în așa fel încât aceasta
să aibă un efect limitat asupra
duratei procesului de trecere a
frontierei, întrucât verificările
documentelor și ale persoanelor
pot fi desfășurate în paralel.
Porțile automate pentru controlul
la frontiere ar putea fi relevante în contextul respectiv
(Notǎ: cei care aţi cǎlǎtorit prin unele aeroporturi
internaţionale din U.E., de exemplu ȋn München, aţi avut
ocazia sǎ vedeţi pe viu aceste porţi automate). Vreau sǎ vǎ
spun cǎ utilizarea acestora este foarte utilǎ pentru pasageri,
timpul de aşteptare fiind redus extrem de mult, iar acesta
poate fi deosebit de preţios, mai ales când te aflii ȋntr-un
aeroport foarte mare şi ai puţin timp la dispoziţie ȋntre
zboruri. Acest lucru ȋl spun din propria mea experienţǎ. O
condiţie obligatorie pentru utilizarea acestor porţi automate
(Fast Pass sau Easy Pass cum se mai numesc ele) este sǎ
fiţi posesorul unui paşaport biometric.
Utilizarea datelor privind pasagerii primite în
conformitate cu Directiva 2004/82/C.E. a Consiliului sau
în conformitate cu alte dispoziții legale naționale sau ale
Uniunii ar putea, de asemenea, să contribuie la accelerarea
procesului de efectuare a verificărilor necesare la trecerea
frontierei. Prin urmare, este posibil să se consolideze
verificările la frontierele externe în vederea unei mai bune
identificări a persoanelor care au intenția de a-și ascunde
identitatea reală sau care fac obiectul unei alerte relevante
din motive de securitate sau în vederea arestării, fără
efecte negative disproporționate asupra persoanelor care
călătoresc cu bună-credință.
Cu toate acestea, în cazul în care desfășurarea
verificărilor sistematice prin consultarea bazelor de
date la frontiere are un impact disproporționat asupra
fluidității traficului la frontieră, statele membre ar trebui
să fie autorizate să nu efectU.E.ze respectivele verificări
sistematice în cazurile în care, pe baza unei evaluări a
riscurilor, s-a stabilit faptul că această derogare nu ar
conduce la un risc de securitate. La punctele de trecere a
frontierei unde nu se efectU.E.ază respectivele verificări
sistematice, ar trebui stabilită identitatea persoanelor
care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul
dreptului Uniunii, pe baza prezentării unui document de
călătorie autentic, valabil pentru trecerea frontierei. În
acest scop, persoanele respective ar trebui să fie supuse
unei examinări simple și rapide a valabilității documentului
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de călătorie pentru trecerea frontierei și a prezenței unor
semne de falsificare sau de contrafacere, recurgânduse, după caz, la dispozitive tehnice și, în cazul în care
există îndoieli cu privire la documentul de călătorie sau
există indicii că o astfel de persoană ar putea reprezenta o
amenințare la adresa ordinii publice, a securității interne, a
sănătății publice sau a relațiilor internaționale ale statelor
membre, polițistul de frontieră ar trebui să consulte toate
bazele de date relevante.
Prin Regulamentul (C.E.) nr. 2252/2004 al
Consiliului, Uniunea Europeană a introdus elementele
biometrice de identificare a imaginii faciale și a amprentelor
digitale ca element de securitate în pașapoartele și
documentele de călătorie eliberate de statele membre.
Aceste elemente de securitate au fost introduse pentru a
face pașapoartele și documentele de călătorie mai sigure
și pentru a stabili o legătură fiabilă între titular și pașaport
sau documentul de călătorie. Prin urmare, statele membre
ar trebui să verifice cel puțin unul dintre aceste elemente
biometrice de identificare în cazul în care există îndoieli cu
privire la autenticitatea documentului de călătorie folosit
pentru trecerea frontierei sau la identitatea titularului.
Regulamentul U.E. 2017/458 nu aduce atingere
aplicării Directivei 2004/38/C.E. a Parlamentului European
și a Consiliului privind Dreptul la libera circulaţie şi şedere
pe teritoriul statelor membre pentru cetǎţenii U.E. şi
membrii familiilor acestora. Obiectivul Regulamentului
U.E. 2017/458, și anume consolidarea verificărilor la
frontierele externe prin consultarea bazelor de date ca
răspuns, în special, la intensificarea amenințărilor teroriste,
privește una dintre garanțiile spațiului fără controale
la frontierele interne și, prin urmare, buna funcționare
a spațiului Schengen. În conformitate cu principiul
proporționalității, acest regulament nu depășește ceea ce
este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.
Regulamentul U.E. 2017/458 constituie o dezvoltare
a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit
nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/C.E.
a Consiliului; prin urmare, Regatul Unit nu participă la
adoptarea regulamentului, nu are obligații în temeiul
acestuia și acesta nu i se aplică.
Deasemenea, Danemarca nu participă la adoptarea
Regulamentul U.E. 2017/458, nu are obligații în temeiul
acestuia și nu face obiectul aplicării sale. Danemarca
decide, în termen de șase luni de la data la care Consiliul
decide cu privire la regulament (5 aprilie 2017) dacă îl va
pune în aplicare în legislația sa națională.
În ceea ce privește Islanda și Norvegia, Regulamentul
U.E. 2017/458 constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquisului Schengen în înțelesul Acordului încheiat între Consiliul
Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei
privind asocierea acestora din urmă la implementarea,
aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen.
(Continuare în pag. 24)
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Dușan Baiski

Cronologie după „Cenăzeanul“
(V)*
2003 (Continuare)
Prin Încheierea Judecătoriei Sânnicolau Mare cu nr.
987/28/11/2003, ia ființă Asociația Culturală „Concordia“
Cenad, fiind înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
al Judecătoriei Sânnicolau Mare.
Se interzice tractoarelor circulația pe strada
principală, pe porțiunea de la Ceta la Frătuț, căruțele și tractoarele având voie să se deplaseze doar pe străzile laterale.
Biblioteca comunală are un fond de carte îmbătrânit,
de 9.852 de titluri, o sală-depozit, o sală de lectură cu 12
locuri la mese, dar neîncălzită, 448 de cititori.
Firma „Slike“ S.R.L. deschide la Cenad o agenție
loto.
Carmen și Lucian Jura au finalizat construcția unui
obiectiv comercial care va găzdui un magazin cu articole
sportive, un magazin alimentar, un restaurant de lux, dar
și o pensiune.
2004
La 6 iunie se desfășoară alegerile locale. La Cenad,
listele electorale relevă existența a 3.439 de cetățeni cu
drept de vot, din care s-au prezentat 1.867, prezența fiind
de 54%. Primar a fost reales Nicolae Crăciun, iar viceprimar Vasa Stefanovici.
Promovabilitatea la examenul de capacitate de la
Școala Generală din Cenad a fost de 50%.
Pe 26 iunie, Florica Biro își lansează culegerea de
poezie „Frământări“, manifestarea fiind organizată de
Asociația Culturală „Concordia“ Cenad.
Consiliul Local face un apel către cenăzeni să doneze
obiecte vechi, unelte, costume populare, fotografii, înscrisuri
etc., care să intre în patrimoniul unui viitor muzeu local.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/9 august
2004, se constituie Serviciul public de pompieri civili al
comunei Cenad, sub conducerea lui Dan Libor, cu trei
grupe: Grupa de prevenire a incendiilor - Ilin Jiva (șef
de grupă), Dogojie Ioan, Balint Imre și Calapis Nicolae
(servanți); Grupa de intervenție la autospeciala cu apă Stolier Petru (șef de grupă), Balint Iosif, Balint Andrei și
Balint Alexandru (servanți); Grupa de salvare și prim-ajutor - Pîț Silvius (șef de grupă), Milicici Radovan, Vlascici
Miodrag; șoferul formației - Belmega Ioan, electrician Cucu Vasile.
Vineri, 17 septembrie, formația de tamburași „Lale
sa Moriša“ a sărbătorit 30 de ani de la înființare, programul derulându-se la Căminul cultural. Au evoluat pe scenă,
alături de gazde, și membri ai Ansamblului folcloric sârb
din Sânnicolau Mare, printre spectatori numărându-se și
Aleksandar Čotrić, ministrul adjunct al disporei din cadrul
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guvernului Serbiei și Muntenegrului, și Miodrag Jakšić
din cadrul aceluiași minister. Jurnalistul timișorean Srboljub Mišković și-a lansat cartea în limba sârbă dedicată
tamburașilor cenăzeni și intitulată la fel, „Lale sa Moriša“.
Pe 24 septembrie s-a sărbătorit hramul Bisericii
romano-catolice, la care a participat un mare număr de
credincioși. Evenimentul a fost marcat și prin Gala dansului popular, spectacol organizat de Primăria Cenad,
organizația părinților „Cenadium“, cu colaborarea
Ansamblului de dansuri din Szeged. Gazde au fost membrii grupului cenăzean de dansuri maghiare „Marosvár“,
condus de înv. Rozalia Savu. Au evoluat pe scenă și echipe
de dansuri din Roszka, Kategyhaza și Apátfalva, toate din
Ungaria, dar și din Lugoj și Deta.
Primăria raportează pentru 2004: construirea a cinci
stații de autobuz, dotarea grădiniței cu mobilier, betonarea
a 2.763 m.l. de trotuar, extinderea cu 1,5 km a coloanei de
apă, înlocuirea a 1,3 km coloană de apă, pietruirea a 1,9
km de străzi.
Asociația Culturală „Concordia“ Cenad a organizat o amplă acțiune științifică și culturală sub genericul
„Cenadul - vatră de conviețuire multinațională“.
Diana Perian a primit pentru poeziile sale premiul „Alexandru Jebeleanu“, decernat de către publicația
„Eminescu“.
2005
La 23 februarie, o delegație clericală din Veneția
a vizitat Cenadul și a participat la o slujbă religioasă la
Biserica romano-catolică, apoi s-a deplasat la muzeul
local și, în final, la Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul“,
aflată în construcție.
Un puternic incendiu s-a consemnat la începutul
lunii februarie la casa cu nr. 409, a lui Dumitru Iorgovan, însă focul a fost stins de proprietar și vecini, la sosirea
pompierilor militari acesta fiind deja sub control.
Gheorghe Anuichi participă în perioada 10-13 februarie, la Novi Sad, la o expoziție internațională de porumbei, păsări și animale mici de blană.
Liubomir Mendebaba a fost ales pe 16 aprilie în
consiliul de conducere al Ununii Sârbilor din România,
alături de alte patru persoane.
Un incendiu violent în noaptea 19/20 iunie cuprinde
casa lui Petrea Pop, acesta fiind stins la intervenția pompierilor civili din Cenad.
A fost renovată crucea (veche de 100 de ani) de la
intersecția drumurilor de lângă terenul de fotbal, pe cheltuiala fam. ing. Vasile Târziu.
În centrul comunei a fost amenajat și dat în folosință
un loc de joacă pentru copii, sponsori fiind cetățeni din
Cenad, dar și Alfons Meindl din localitatea Kirchanschorind (Germania) și Primăria Cenad.
„Cenăzeanul“ a fost pomenit în suplimentul cultural al „Ziarului Financiar“.
Hramul Mănăstirii de maici „Sf. Ioan Botezătorul“
are loc pe 24 iunie, când se sfințește biserica mică. Stareță
este sora Cornelia.
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Trece în neființă, la 11 iulie 2005, Milan Luchin,
născut la Cenad pe 28 noiembrie 1936, personalitate
polivalentă, dascăl, dirijor, instrumentist și solist vocal.
Sărbătorirea hramului Bisericii romano-catolice, pe
24 septembrie, înseamnă și o dublă aniversare: 975 de ani
de la sfințirea ca episcop a lui Gerard de Sagredo și 75 de
ani de la mutarea episcopiei la Timișoara.
Firma cenăzeană „Brandon Company“ lansează un
anunț umanitar pentru ajutorarea a șase copii din Cenad
rămași orfani.
În incinta Bisericii ortodoxe române se montează
bănci pentru ca participanții la slujbele religioase să nu
mai stea prea mult în picioare.
Este menționată o nouă revărsare a Mureșului, iar
surplusul de apă din sol datorită ploilor determină inundarea multor suprafețe de grădini și câmpuri, împiedicând
astfel însămânțarea acestora.
Pe 19 noiembrie cade prima zăpadă.
Pe 3 decembrie, Asociația Culturală „Concordia“
Cenad și-a aniversat cel de-al doilea an de activitate.
Prof. Gh. Doran și-a lansat cartea „Jurnalul unui
cenăzean anonim“.
Pe 3 decembrie, se deschide oficial Muzeul comunal.
În noaptea de 14/15 decembrie a nins abundent.
2006
Pe 17 februarie, are loc o întâlnire a pescarilor amatori din Cenad, în vederea constituirii unei grupe de profil.
Ing. Gheorghe Ivașcu va publica în „Cenăzeanul“
primul articol despre pescari, intitulat „Cuvânt de început“, în rubrica „Pescarul cenăzean“.
Cu prilejul organizării de către județul Timiș
a Olimpiadei naționale de limba rusă, pe 12 aprilie, la
Școala Generală din Cenad s-au ținut lecții demonstrative
susținute de prof. Anișoara Bloch și prof. Slavka Bojin, s-a
jucat piesa de teatru „Mănușa din pădure“, o prelucrare
după un basm rus de Lev Tolstoi, la care, pe lângă cele
două profesoare deja aminite, au mai contribuit prof. Liubomir Popovici, prof. Mara Danilov-Cirin, educatoarea
Radoica Brad, înv. Petre Jigalov, prof. Marioara Clișic și
înv. Rozalia Savu.
Ștefan Nagy a devenit primul bioagricultor din
județul Timiș înscris la Direcția Agricolă Timiș.
La 20 aprilie, grupul vocal de copii al clasei a V-a,
dirijat de prof. Mara Danilov-Cirin, a cântat pe scena Liceului Pedagogic „Eftimie Murgu“ din Timișoara, cu
prilejul încheierii Olimpiadei de limba rusă.
În noaptea de 28 februarie a nins viscolit.
Mureșul a ieșit din nou din matcă în zona inundabilă,
iar dincolo de dig, pe vatra localității, din cauza surplusului de apă, multe grădini din sat sunt acoperite de ape.
La Casa Germană are loc adunarea generală a pescarilor sportivi din Cenad, La concursul de pescuit din
18 iunie, de la balta „La păduraru“ au luat parte 30 de
concurenți, pe două grupe de vârstă: seniori și juniori. Comisia de omologare a fost constituită din George Ivașcu și
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Ioan Dănilă, iar arbitri de stand au fost: Mihai Erdei, Ioan
Rusu și Iosif Niglaș.
Pe 23 iunie, în intervalul orar 10-12, a plouat
torențial.
De Sfinții Constantin și Elena, Jandarmeria din
Timișoara a efectuat un control inopinat de proporții
vizând respectarea Legii nr. 192/1996, acțiunea lăsându-se
cu multe amenzi și ustensile de pescuit confiscate și iritându-i pe pescarii locali.
După o lungă suferință, se stinge din viață poeta
locală Florica Biro.
Are loc la Primărie o întâlnire a agricultorilor cenăzeni cu reprezentanți ai tuturor forurilor care
coordonează agricultura timișeană.
La sfârșitul lunii iulie și începutul lui august, s-a
desfășurat un campionat local de minifotbal, în sistem fiecare cu fiecare, la care au participat șase echipe, cu un total
de 60 de jucători. Pe primul loc s-a clasat echipa condusă
de Cosmin Radu, pe locul doi cea condusă de Cristi Radu,
iar pe trei echipa „Demolatorii“.
A fost o vară caniculară, cu temperaturi de peste 35° C.
Un nou concurs de pescuit s-a derulat pe 16 iulie.
Au participat 30 de concurenți la seniori și opt la juniori.
La hramul Bisericii romano-catolice, din 24 septembrie, au participat și 57 de preoți din întreaga dieceză.
Începe dragarea bălții de lângă cimitirul ortodox.
Istoricul originar din Cenad, Ioan Hațegan,
publică la Timișoara „Ghid pentru elaborarea monografiilor locale“.
La 21 octombrie, la Căminul cultural s-a desfășurat
prima ediție a „Festivalului tamburașilor“, idee promovată
de Darko Vlascici. Pe lângă „Lale sa Moriša“, au luat parte și formații din țară, dar și din Serbia și Ungaria.
Sâmbătă, 18 noiembrie, în organizarea cadrelor
didactice, pe scena Căminului cultural s-a desfășurat o
amplă manifestare cultural-artistică care i-a avut drept
protagoniști pe elevi ai Școlii Generale din Cenad, dar și
din Dudeștii Vechi și Sânnicolau Mare. Dansurile prezentate au fost specifice localității sau zonei. În final, a fost organizat și un concurs gastronomic de mâncăruri specifice
etniilor participante.
Pescarii amatori țin o nouă adunare generală pe data
de 18 noiembrie, în cadrul căreia se propune înființarea
unui club cu personalitate juridică.
Pe 2 decembrie se organizează o nouă ediție a
Asociației Culturale „Concordia“.

2007
În prima zi a noului an a plouat torențial.
La Cenad activează trei asistente medicale: Marioara Iovănuț (Ghiocel), Rozalia Crăciun (Moșica) și
Rozalia Csizszar.
De Bobotează s-au înregistrat 5-6°C.
* Din monografia „Cenăzeanul - 25 de ani“
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Farmacie

Plante medicinale,
remedii miraculoase (XIV)
DRACILA (Lemn galben, gard viu)
(Berberis vulgaris)
Dracila este un arbust înalt de 2-3 m, răspândit în zonele deluroase, prin tufişuri, în locuri pietroase, la marginea
pădurilor.
Frunzele sunt alterne, ovale, cu marginea dinţată, iar
unele sunt transformate în spini.
Dracila înfloreşte în luna mai şi iunie, florile sunt de
culoare galben șters. Fructul este o baca roşie.
Dracila este cultivată şi ca arbust ornamental sau ca şi
gard viu.
În scopuri farmaceutice se recoltează în lunile aprilie şi
mai, scoarţa de pe rădăcini şi tulpini uscându-se fie la soare,
fie în poduri bine aerisite.
Principiile active conţinute de scoarţă sunt numeroşi
alcaloizi dintre care cel mai important este berberina, apoi
oxiacantina şi berbamina.
Preparatele pe baza de dracilă au acţiune benefică asupra aparatului hepato-biliar. Extractele de dracilă măresc de
2-3 ori secreţia bilei, au acţiune colagogă, coleretică, stomahica, antispastică, antiseptică şi chiar citostastică.
Scoarţa se foloseşte în industria farmaceutică la prepararea de tincturi, extracte şi pentru obţinerea principiilor
active în stare pură.
Pentru uz intern se prepară un decoct din jumătate de
linguriţă de scoarţă măcinată la o cană de apă, se fierbe 5 min
şi se filtrează după răcire, se beau 1-2 căni pe zi cu 30 min
înainte de mese. Extern se foloseşte, datorită acţiunii antiseptice, în stomatite, gingivite, decoctul obţinut din o lingură de
scoarţă la 0.5 l apă; se face gargară.
Preparatele de dracilă trebuie administrate cu mare atenţie deoarece depăşirea dozelor utile provoacă efecte secundare
nedorite: greaţă, vărsături, ameţeli, scăderea tensiunii arteriale.
Fructele de dracilă se folosesc în industria alimentară
la prepararea de suc, sirop, gem. Frctele sunt o bogată sursă
de vitamina C, acid malic, peptine.
DROBUL (Măturice, umbra iepurelui)
(Sarothamnus scoparius)
Drobul este un arbust înalt până la 2 metri. Creşte pe
coaste însorite, pe sol sărac şi este recomandată plantarea lui
pentru fixarea terenurilor degradate şi în scopuri ornamentale.
În România face parte din flora spontană din zona subalpină
sau este cultivat în parcuri ca arbust decorativ.
Cu rădăcinile adânc înfipte în pământ, tulpinile sunt
ramificate, de culoare verde în tot timpul anului.
Frunzele se aseamănă cu cele de trifoi, având durata
extrem de scurtă, aşa încât peste vară rămân pe tulpini doar
peţiolurile lor.
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Florile sunt de culoare galben-aurie, asemănându-se ca
structură cu cele de salcâm galben.
Fructul este o păstaie lungă de 3.5-5 cm, la completă
maturitate având culoare neagră.
Arbustul înfloreşte în lunile mai-iunie.
În scopuri medicinale se recoltează vârfurile ramurilor
tinere înainte de înflorire şi florile.
Substanţa activă este reprezentată de alcaloidul numit
sparteină. Planta mai conţine amine, săruri minerale, tanini,
uleiuri volatile, flavonoizi.
Produsele obţinute din drob au acţiune diuretică, antiasmatică, antiinflamatoare. Se utilizează în litiaza urinară,
ascită, edeme cardio renale, hipotensiune.
Drobul este folosit în industria farmaceutică la obţinerea sparteinei cu proprietăţi tonic cardiace şi reglatoare ale
ritmului cardiac.
Tot datorită sparteinei se obţin rezultate foarte bune în
oprirea hemoragiilor uterine.
Florile se folosesc sub formă de infuzie sau sub formă
de extract fluid pentru mărirea diurezei.
Infuzia se prepară din 1 linguriţă de flori la o cană de
apă, se lasă 10 minute să se infuzeze. La început se ia o cană
pe zi, apoi 2 maxim 3 căni pe zi. În ascită se recomandă 1 litru
infuzie pe zi între mese, timp de o lună.
Tinctura se utilizează de 2 ori pe zi câte 6 picături.
Se poate prepara un ceai anireumatismal sau antigută
din 15 g drob, 15 g bace de ienupăr şi 15 g rădăcina păpădie la
750 ml apă, se fierbe până scade la jumătate, se strecoară, se
îndulceşte cu miere şi se bea o lingură din oră în oră.
Pentru efectul diuretic se poate combina 2 g extract
fluid de drob, 2-3 g extract apos de ienupăr, 80 g sirop de
sparanghel la 1 litru de apă clocotită.
Produsele obţinute din drob sunt contraindicate în hipertensiune arterială şi palpitaţii.
La această plantă consumul trebuie foarte bine dozat
deoarece intoxicatiile provoacă excitaţii, convulsii, palpitaţii.
DROBIŢA
(Genista tinctoria)
Drobiţa este un arbust mic de 30-50 cm, din familia
leguminoaselor.
Frunzele sunt lanceolate, florile sunt de culoare galbenă-aurie, iar fructul este reprezentat de o păstaie. Înflorirea are
loc în lunile iunie-iulie.
Principiile active se găsesc în crenguțele cu flori.
Drobiţa conţine uleiuri volatile, alcaloizi, tanini, mucilagii, flavone, substanţe amare şi minerale. Drobiţa are
proprietăţi laxative, emetice, depurative, diuretice şi stomahice. Datorită proprietăţilor sale, drobiţa se utilizează
pentru tratarea edemelor, constipaţiei, colicilor abdominale, anorexiei.
Se utilizează sub formă de infuzie preparată din jumătate de linguriţă de plantă la o cană de apă.

Farmacist Rodica Pitic
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Acum, aproape de finele
anului 2017, văzând precipitațiile căzute în primele 10
luni, ajungem la op concluzie
îngrijorătoare. Au căzut aproximativ 200 l/mp, adică nici
jumătate din precipitațiile
normale conform mediilor multianuale pentru zona în care
ne aflăm. Știut fiind faptul că
apa este un factor determinant
în ceea ce privește producțiile
agricole, ne rămâne speranța că
deficitul de apă va fi compensat prin precipitațiile ce vor
cădea în perioada următoare.
În ceea ce privește desfășurarea campaniei agricole
de semănare a culturilor de toamnă, aceasta s-a desfășurat
în condiții bune, fiind întâmpinate greutăți doar la pregătirea
terenului. Astfel, s-a reușit semănatul culturilor de toamnă
în perioada optimă. Din păcate, la condițiile vitrege ale
anului 2017 s-au adăugat și lipsa de susținere a agricultorilor
din partea statului, aceștia suferind pagube importante
din cauza secetei mai ales la culturile de porumb, soia și
floarea-soarelui. Astfel, cu toate că au fost întocmite acte
de calamitate în perioada respectivă, până în prezent nu s-a
acordat nici o despăgubire. Ba, chiar mai mult, nu există
nicio perspectivă de acordare. Mai mult decât atât, nu a
fost acordată la timp nici renta viageră, care a fost instituită
în 2005, prin Legea nr. 247, ca o măsură de comasare a
suprafețelor agricole. Întârzieri se semnalează și la plata
subvențiilor pe suprafață pentru anul 2017.
Lucrările agricole ce se execută în această perioadă
sunt din ce în ce mai puține atât în câmp, cât și în grădina
de legume, dar și în livadă. În această perioadă, după
căderea frunzelor la pomii fructiferi se poate executa o
stropire cu zeamă bordeleză în concentrație de 3%. Condiția
este să fie o zi însorită, iar temperatura mai mare de 5° C.
Stropirea se face prin îmbăierea pomului, astfel încât să fie
acoperite toate părțile de soluție. În prealabil, soluția de
zeamă bordeleză se filtrează printr-o sită pentru a preveni
înfundarea duzelor. Stropirea în perioada de repaos vegetativ
a pomilor previne mai multe boli: monilioze, putregaiuri,
reapănul etc. Una dintre lucrările caracteristice perioadei la
care facem referire și anume lunile noiembrie și decembrie,
sunt plantările de toamnă. Este știut că plantările de toamnă
sunt mult mai reușite având în vedere că pomul își activează
sistemul radicular în perioada de iarnă, putând în primăvară
să pornească mai ușor în vegetație. Plantarea pomilor începe
cu săparea gropilor, dimensiunile acestora fiind în funcție de
textura solului. Aastfel, în solurile mai grele, dimensiunile
sunt mai mari, de exemplu 60x60x60 cm., iar în solurile mai
ușoare vor fi mai mici de 40x40x40 cm. La dimensionarea
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gropilor se mai ține cont și de mărimea și forma răsadurilor.
Distanța între gropi diferă de la specie la specie, în funcție de
mărimea coroanei pe care o formează la maturitate. Astfel,
la cireș și nuc, distanța va fi de 6x6 m atât între rânduri, cât
și pe rând. La cais și prun se păstrează distanța de 5x5 m,
iar la măr 4x4 m. La nectarin și piersic se pot face plantările
la 3x3 m. În ceea ce privește înălțimea tulpinii de la care se
formează coroana este de preferat ca aceasta să fie între 4060 cm, în acest fel fiind mult ușurate lucrările ce se execută
în perioada de vegetație înainte de plantarea propriu-zisă,
pomilor li se aplică fasonarea rădăcinilor și mocirlirea.
Rădăcinile groase cu diametrul mai mare de 3-4 mm
se lasă intacte dacă sunt sănătoase sau se scurtează deasupra
eventualelor răni. Rădăcinile subțiri cu diametrul de 1-3 mm
se scurtează la 7-8 cm dacă sunt viabile sau se taie complet
dacă sunt uscate.
Mocirlirea constă în introducerea rădăcinilor proaspăt
fasonate într-un amestec format din două părți lut galben și o
parte balegă proaspătă de vită și apă până când pasta formată
aderă bine la rădăcini. Mocirlirea asigură o prindere mai bună
în contact cu solul și stimulează ramificarea acestora.
Adâncimea de plantare a pomilor trebuie să fie la
nivelul punctului de altoire, pentru a fi la suprafața solului la
aceeași adâncime ca și cea din pepinieră. La plantare se ține
cont de faptul că pământul se așează prin tasare 3-4 cm. În
cazul în care groapa este prea adâncă se mai adaugă pământ
pe fundul gropii sub formă de mușuroi. În groapă se pun
la plantare 20-30 l de apă după care se așează pomul și se
pune un strat de pământ bine mărunțit până se acoperă toate
rădăcinile. Pe urmă se pot pune 2-3 lopeți de mraniță și se
completează groapa cu pământ până la jumătatea gropii. Se
tasează și se adaugă 10 l de apă, după care se completează
pământul în groapă până la umplere și se tasează. La
plantările de toamnă se formează în jurul pomului proaspăt
plantat un mușuroi pentru prevenirea pătrunderii înghețului
la rădăcină. Ce mai este de menționat la plantare este
orientarea punctului de altoire spre partea de sud pentru
prevenirea formării ciupercilor.
Dintre substanțele folosite la stropirile de iarnă sunt.
Confidor Oil – 32 lei/l – 1,5 l și zeama bordeleză – 40 lei/
kg sau 5 lei/50 g.
În grădina de legume se recoltează rădăcinoasele și
vărzoasele de toamnă, după cum este cazul.
În magaziile cu cereale depozitate se face verificarea
periodică și, după caz, se face combaterea insectelor
dăunătoare și a rozătoarelor. Dintre insectele care trebuiesc
combătute amintim gărgărițele și moliile. La combaterea
acestora se folosește una dintre substanțele: Relda, K`Obiol
– 10 ml/1 l apă sau Delicia Gastoxin tablete de 3 g – 30 g/t.
Rozătoarele se pot combate cu Baraki, care se
prepară astfel: se amestecă 1 l Baraki cu 50 kg grâu prin
amestecare permanentă. La doze mai mici se reduc
proporțional cantitățile.
Pentru șoareci și șobolani se pot folosi momelile
Storm Bait Blocks 50-60 g/locație.

Ing. George Ivașcu
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Jurnale de călătorie - 10 Ţări (II)
A doua zi am făcut un traseu de aproximativ 600
km, aşa cum spuneam în numărul trecut al revistei,
în cea mai mare parte pe Coasta de Azur sau Riviera
franceză, fiind una dintre cele mai faimoase, căutate
şi exclusiviste locuri din lume. Datorită timpului scurt
avut la dispoziţie, deşi cu o strângere de inimă, am lasat
la o parte Nisa şi Cannes, cu tot cu al său covor roşu
celebru datorită fastivalului de film care se desfăşoară
aici, şi am optat pentru principatul monegasc şi al său
celebru Monte Carlo (asta pentru că nu e Franţa, e
altceva, pentru că are un cazino la fel de celebru şi mai
ales pentru că am vrut neapărat să conduc pe vestitul
circuit de formula 1 – Grand Prix, prin oraş şi pe lângă

Monaco este cel de al doilea cel mai mic stat din
lume (după Vatican), fiind înghesuit în doar 2 kmp, dar
în acelaşi timp este şi ţara cea mai populată din lume, cu
aproape 20.000 de locuitori/kmp şi unde un kilometru
pătrat costă cel mai mult. Monaco este şi locul unde îţi poţi
exersa toate variantele cunoscute din DEX pentru cuvântul
lux. Ce poţi vedea aici: yahturi de milioane de euro, maşini
de peste 250.000 euro (câte nu poţi număra şi mărci de
care ai auzit doar din reviste), jetoane cu mize uriaşe jucate
la celebrul Grand Casino, penthouse-uri agăţate de stânci
deasupra mării sau pe malul mării, aşa ca în reclame sau în
revistele de arhitectură. Într-un cuvânt: mulţi milionari fără
nici o grijă pe metrul pătrat. Dacă stai bine să te gândeşti
e chiar interesant să vizitezi o ţară, aşa... ca o comună de
mare, pe care mai că ai putea să o străbaţi la pas (asta dacă
nu ar fi cocoţată peste tot pe coasta muntelui).

portul turistic) şi Saint Tropez (pentru că pe mine ca şi
Sus, în oraşul vechi am admirat Palatul Princiar,
pe mulţi dintre d-voastră m-au încântat filmele din seria cel care aparţine familiei Grimaldi dinainte de 1300
Jandarmul şi... cu Louis de Funnes).
şi unde, actualul rege, prințul Albert al II-lea, îşi are
De când intri în Monte Carlo (vezi cele două reşedinţa. La ora 12 am asistat la schimbarea gărzii în
imagini alăturate) ţi se taie respiraţia. La figurat. Nu mai faţa palatului, o ceremonie nu atât de spectaculoasă ca în
ştii încotro să te uiţi şi de ce să te miri. Nu poţi înţelege alte monarhii (de exemplu cea de la Londra) dar care este
la început cum s-a putut cocoţa un oraş pe o pantă de o experienţă foarte plăcută. Militarii din garda palatului
munte, unde fiecare bucată de pământ e exploatată super au ţinuta toată de un alb imaculat şi nişte căşti, model
eficient pentru construcţii. La fel şi sub munte. Asta colonial, foarte nostime. De pe terasa de artilerie se poate
pentru că odată intrat în oraş, îţi dai seama că sub munte admira portul în toată spendoarea lui, cu toate yahturile
mai este un alt oraşHramul
ascuns privirii,
cu străzi,
intersecţii,
sale luxoase
sau uriaşele
vase de
croazieră care poposesc
Bisericii
Ortodoxe
Române
din Cenad
- 6 iunie
2017
semafoare, parcări, magazine etc. În marea mea dorinţă aici. În oraşul vechi ne-am plimbat pe străduţele înguste
de a conduce pe vestitul circuit de formula 1, odată şi întortocheate din Monaco-Ville, amestecaţi printre
intrat în labirintul de tunele de sub munte, bineînţeles că puzderia de turişti care se revărsa necontenit în ambele
aparatul GPS nu mai avea semnal, aşa că m-am trezit la sensuri. Tot aici ne-am plimbat puţin şi am luat o gură
ieşirea din oraş. Încăpăţânat, am întors, şi până la urmă de oxigen prin Grădina Exotică (Jardin Exotique).
am găsit drumul spre port şi mi-am îndeplinit visul, acela Atracţia principală a grădinii o constituie cactuşii şi în
de a fi asemenea piloţilor de formula 1 (mă rog, mai mult special aceia pe care ai norocul să îi prinzi înfloriţi.
şofer de formula 1). Am parcat maşina într-un parking
imens (subteran şi el) şi când m-am dat jos din maşină
(Continuare în pag. 27)
aveam impresia că sunt la o expoziţie internaţională de
maşini de lux. Deh, Monte Carlo...
Tiberiu-Ioan Bociat
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Geo Galetaru
Întâmplările veneau peste el
Întâmplările veneau peste el, se prindea cu mâinile
de balustradă şi trecea dincolo
cu un zâmbet luminos pe faţă. În alte timpuri
ar fi dat de mâncare la porumbei, ar fi vorbit
despre curentele filosofice ale antichităţii.
Cheile erau la locul lor, despre umbre şi
dezastre, numai bine. Păpuşi gonflabile în
panoplia incendiatorilor de profesie, reminiscenţe tardive precum gările de provincie.
Cineva se rotea după soare, întâmplările veneau
peste el, dar zidurile îşi pierdeau din
splendoare, ca nişte repere obosite.
El venea acasă şi punea ordine în vocile calde
care alcătuiau o frumuseţe fără răspuns. Apoi
o lua de la capăt, liniştea era o pisică roz
din care cădeau bucăţi de tencuială şi mesaje secrete.
Eroarea și timpul
De acolo de unde eşti
nu se vede nimic. E o iluzie
care-ţi parfumează ochii şi degetele.
Un unghi al abordărilor succesive,
o acoladă a unui destin intermediar.
Te gândeşti la supremaţia unui deget acuzator
plimbat deasupra oraşului din care-au plecat
evantaie şi umbre. Acolo ai fost
când iernile nu aveau nume, nici număr,
erau doar casele prietenilor de departe,
recviemuri tandre.
La limita dintre două respiraţii
se împarte disperarea cu cei care vin.
Şi poate vrei să te întorci, dar bucuria
vorbeşte dincolo de pereţii imaginari,
e ca o stea care despică apele şi se îndepărtează.
Desigur, îţi aminteşti
cum aburii serii se aşează în tine,
clădind oglinzi fără cuvânt, fără
memorie. Sufletul cheamă în ajutor
eroarea şi timpul.
Cine mai spune
Ieşeam la porţi să respirăm cerul
şi pâinea
copii şi nepoţi cu autobiografia expirată
ne creşteau mâinile
în dimineţi fără nume
ca nişte furci caudine
pe sub care treceau
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doi plopi fără soţ
adevărul dat de-a dura
pe pavaje existenţiale pe catifeaua
abdicărilor cu iz de victorie tardivă
hei
prietene
îţi aminteşti surâsul ultimului greier
din panoplia pierderilor planificate
pasul în afara rândului
când ne convertea doar silaba biciului
ce lume
domnule
cine mai spune că n-aveam timp
să ne bem cafeaua
să ne dăm cu capul de pereţi
în camerele goale
Ei bine, inima
Cu mâinile
da, cu mâinile
am stins veioza
am aprins curcubeul
priveşte aici
îngere
printre picioarele mesei
se plimbă continente
atavisme în lumea lipsită
de griji
inima
ei bine, inima
ca un puf de
păpădie
printre numerele
impare
ale lecţiei noastre
zilnice
O duminică fără glorie
Nu plânge
spuse iedul din fereastră
nu ştii ce vrei
de aceea
dai târcoale alfabetului
cu greieri
de aceea
creşti zăpezi şi iepuri
doar la ultimul etaj
nu plânge
va veni tiptil
o duminică fără glorie
şi-ţi va umple
podul de fluturi
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Dușan Baiski

Lae faţă în faţă cu „Sfântul“
Lae se apropie cu paşi mărunţi de armoar. Trase cu
delicateţe sertarul. Ridică vârful unei batiste frumos călcate.
Simţi furnicături până-n vârful urechilor. „Băga-mi-aş...“ –
murmură. Pipăi cu degetele. Bătăturile din palmă îl ardeau.
Şi totuşi! Cutiuţa de tablă, mare cât o monedă veche de cinci
lei, se afla acolo unde o pusese. O apucă tandru cu degetele şi
o scoase la lumină. Nici măcar nu o deschise şi deja-i mirosea
a camfor în toată camera dinspre stradă. Îi mângâie fericit
steaua roşie de pe capac.
Bietul curcan „Pauker“, cel care slujise de catalizator
în munca de convingere a domnişoarei Herta de la farmacie
pentru ca domnu’ Lae să obţină alifia minune, era deja
de mult oale şi ulcele în buda domnească a lui herr Franţi,
soţul lui frau Herta şi, totodată şeful acesteia. Când s-a dus
la frau Herta să-i propună schimbul, aceasta s-a uitat la el
stupefiată. Adică domnu’ Lae a găsit o monedă romană dând
cu plugul prin grădină?, l-a întrebat. Nu, a răspuns el. Domnu’
Lae doreşte o alifie într-o cutie cât o monedă romană, adică
românească. Deci frau Helga nu trebuie să-i dea bomboane
contra monede, aşa cum le dă copiilor care aduc monede
bătute de la Hadrian încoace, până la regele Mihai, găsite de
beţivii satului în fundaţia viitorului magazin sătesc universal,
ci o alifie într-o cutie cât o monedă contra curcan baban. Una
dintr-aia care face minuni. Vietnameză. De război. Doamnei
i-au lucit ochii. Schimbul reciproc avantajos a fost acceptat
pe loc. Domnu’ Lae a jubilat în sinea lui. O şi vedea pe
nemţoaică, de slabă ce era bună doar de scoabă la cornişele
din pod, înfulecând un ditamai ţâmp de curcan crescut cu
bunătăţuri din grădina lui Lae din Satu Nou.
Multe auzise Lae despre această cremă. Chiar şi faptul
că noul produs farmaceutic prezent în rafturile lui Franţi se
datora lui Pişta brigadierul, un ungur gras ca o sârmă, primul
şi singurul voluntar pentru frontul antiamerican din Vietnam.
Se aşeză pe scaun. Puse cutiuţa aurie pe masă, cu steaua roşie
în sus. Îşi duse mâinile împreunate la bărbie şi oftă prelung.
Luă iar cutiuţa în palme. O prinse în degete şi-i săltă capacul.
Mirosul de camfor umplu soba mare în câteva secunde. Lui
Lae îi dădură lacrimile. Inspiră adânc. Apoi pipăi îndelung prin
buzunarul şorţului de lucru până dădu de cutia de chibrituri.
Scoase un băţ şi, tremurând, îi muie coada în pomada gălbuie
şi... Atunci îşi dete seama că uitase de oglindă. Se sculă, luă
oglinda de pe perete şi se apropie de fereastră. Îşi deschise
gura. Apropie chibritul de măseaua ce părea că-l doare.
– Laeeee!!!
Băţu-i alunecă printre degete pe preşul din cârpe
colorate. Împinse perdeaua la o parte. Pe uliţă, Dudi stătea
de vorbă cu doi domni îmbrăcaţi domneşte, unul înalt, iar
celălalt scund şi gras, cu mutră de secretar de partid. Acesta
ţinea în mână o servietă cu încuietori, ca a domnului Titi,
fostul perceptor. „La mama dracului să vă ia!“, îi scăpă în
gând. „Iar vreo cotă, bătu-o-ar Dumnezeu cel de sus!“ Bietul
„Pauker“ tocmai încheiase un lung şir de generaţii de curci
crescute numai Lae ştia cum. Şi Florica, nevastă-sa, plecată
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de câteva luni la mumă-sa, în satul alăturat. De fapt, Floricăi
îi plăcuse să îndoape gâşte. Muiat cucuruz, adică porumb,
deschis gâtu’, băgat tolceru’, adică pâlnia, băgat cucuruz
umflat pe tolcer în gâtul gâscoasei şi gata marfa, zicea femeia.
Era bun ficatul de gâscă, auzise Lae. Păi de-atâta cucuruz, e
şi normal, zicea el.
Dudi dispăru cu tot cu străinii. Lui Lae îi scăpă degetul
mare până la fundul cutiuţei. După care, cu lacrimi în ochi
de la înţepăturile camforului, îşi unse bătăturile din palmă.
Ultima dâră de cremă o puse pe măseaua buclucaşă. Nu-l
durea neapărat, însă voia să prevină soluţia finală, cum spunea
Kafka birtaşul despre plivitul pirului din grădină. Adică nu
voia să pună pe măsea acid de la acumulatorul radioului, aşa
cum o făcuse vecinul Blaghi din faţa casei.
De unde oare-l cunoştea el pe străinul ce oprise mai
adineaori în faţa casei sale? Şi cu cine şi-a găsit să stea de
vorbă? Cu Dudi Şintăru’, adică hingherul cartierului, cel cu
trompeta din pană de gâscă şi sacul plin de mortăciuni pe
care-l plimba prin sat tot a doua zi dimineaţă?
– Laeee... unde eşti, măăă...?! – auzi Lae din nou.
Lae nu avea de unde să ştie dacă el era sau nu acasă.
Bundaş lătra de zor şi muşca lăteţele din gard.
– Marş, dracu’ să te ia!
Doar cuvântul „marş“ fu slobozit cu putere din gâtlej,
fiindcă cele ce urmară le spuse aproape în şoaptă. Dacă
tâmpitul acela de câine va continua, în câteva zile putea să
schimbe din nou stinghiile. Şi numai ce le schimbase pe cele
roase. Avea Bundaş ce avea cu Dudi şi întotdeauna când îl
vedea lătra ca un apucat. Nici nu era de mirare având în vedere
faptul că ţiganul îl prinsese pe bietul câine blocat în postură de
mire cu Brigitte, căţeaua sa, şi-i arsese cu sete câteva biciuri
pe spinare.
Privi prin ochiurile perdelei. Străinii mai stătură de
vorbă câteva minute cu Dudi, după care ţiganu-i pofti în casă.
Lae chicoti, ţinându-se cu mâna de nas. Zâmbetul îi dispăru
brusc de pe figură. Individul cel înalt semăna izbitor cu nimeni
altcineva decât cu „Sfântul“ de la televizor. De fapt, cu Roger
Moore, actorul. „Ce să caute unu’ ca ăla în Satu Nou?“- se
întrebă. Se uită iar în stradă. Ceva mai încolo de casa lui Dudi
staţiona o „Volga“ neagră, masivă, pe care o tot ştergea un tip
mărunt şi chel. În clipa aceea, barza de pe coşul lui Blagoe
începu să bată toaca. Îşi ţinea capul în sus şi dădea iute din
plisc. Urmă un răcnet puternic. Şoferul „Volgăi“ se luase
după doi copii care fugeau pe mijlocul drumului de mâncau
pământul, lăsând în urmă un nor de praf.
Lae se uită spre casa lui Dudi. O casă cât grajdul lui
Dudi, doar că avea două camere şi acelea micuţe, cât să-nvârţi
un ac de cusut şi să nu te împungi. La unul din geamuri Dudi
pusese un sac de iută, fiindcă cineva vrusese să-i fure maşina
de omorât şobolani şi spărsese geamul.
Băgău începu să behăie. Băgău era ţapul lui Dudi şi
consolatorul tuturor caprelor din sat. Ştia că Dudi se afla în
casă şi-l ignorase cu desăvârşire. Altfel spus, ajunsese acasă
şi, contrar obiceiului, trăsese tiliga plină de iarbă până în
fundul curţii, îl deshămase pe Dartanian, măgarul, şi-l legase
de tiligă, la mâncat verdeaţă proaspăt cosită, iar pe el, pe
Băgău, nu-l luase încă în seamă.
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„Acuşa vă săturaţi voi de Dudi, de Băgău şi de Dartanian.
O să vă pută ţoalele o lună de azi înainte, tăntălăilor!“ chicoti Lae din nou, cu ochii spre casa vecinului. Se apropie
de geam. Nu se vedea nici o mişcare. Nici Bundaş nu se mai
auzea. Privi către uşă. Apoi din nou spre geam. Se apropie de
telefon. Puse mâna pe receptorul din ebonită neagră. După
care îl duse la ureche. Ştolverţ, şeful de post, trebuie să ştie că
în sat se află doi străini. Altfel – Ştolverţ oricum va afla – el,
Lae, se va număra printre cei care au ştiut şi n-au raportat. Nu
demult au prins grănicerii un spion american care a fotografiat
Sfatul Popular. Vecinii au dat apoi cu subsemnatul fiindcă nu
s-au dus imediat la Miliţie să anunţe.
Lăsă receptorul în furcă. „Dar dacă ăştia au venit după
cotă?“ – se întrebă. Se cutremură. Îşi duse palma la nas.
Camforul îl reînvigoră neaşteptat de bine. Îi simţea mirosul
pătrunzător până în creier. Inspiră adânc aer în piept. Atunci
auzi behăitul Melaniei. Uitase de ea. Vru să facă un pas spre
uşă, însă renunţă în ultimul moment. Capra mai putea să
rabde. Măcar până dispar străinii cu tot cu şofer şi „Volga“ lor
neagră pe Uliţa Mare.
Bătrânul ceas CFR arăta ora şase şi jumătate şi străinii
încă se mai găseau în casa lui Dudi. Lae se strâmbă. Era aproape
sigur că erau de acelaşi neam cu Dudi, fiindcă rezistau de atât
de multă vreme în putoarea din casa acestuia. Lina îl părăsise
de vreo doi-trei ani tocmai pentru că Dudi nu vrusese nici în
ruptul capului să se despartă de Băgău. „Ăsta face bani, pe când
tu-ngraşi căpuşele“ – i-a replicat Dudi la proces. Judecătorul
s-a strâmbat şi a fost de acord cu divorţul. Lina a plecat, Băgău
a rămas. Şi toată lumea din sat a răsuflat uşurată: Băgău avea să
presteze şi în continuare servicii de calitate.
„Ăştia nu-s de la percepţie“, gândi Lae. Putea să fi
ieşit atunci când l-a strigat Lae. S-ar fi descurcat el cumva
cu străinii. Dacă erau perceptori, îşi spuse, atunci ar fi venit
neapărat cu domnul Titi ori cu fiu-său, care i-a moştenit
funcţia la Sfat, dar cu alt nume. Ceva cu f... nu mai ştia sigur.
Parcă fisc, îşi aminti.
Ieşi tiptil în curte. O dezlegă pe Melania. Aceasta tropăi
behăind direct la gardul lui Dudi. În clipa aceea, nimeni nu ar
fi putut să spună dacă Melania s-a dus doar pentru că-i mirosea
a iarbă proaspătă din tiliga unde mesteca Dartanian de zor ori
pentru că dincolo de gardul de lăteţe se zbenguia Băgău.
Dinspre sud se auzi un tunet. „Iar au ungurii tragere
de seară“, gândi Lae. Dar se răzgândi imediat, cu ochii ţintă
la cer. Tocmai fulgerase scurt şi dinspre Ungaria se auzi iar
un tunet. De fapt, la radioul lui, un „Bucureşti 500“, pe care-l
asculta în fiecare seară holbându-se vrăjit la ochiul acela
magic, de culoare verde, care parcă era o flacără verde, aflase
că urma o săptămână de ploi torenţiale.
– Hai, mă, Bundaş... – strigă. Mă, Bundaş, hai încoace...
Câinele apăru de undeva de sub şira de paie din fundul
curţii. Era foarte apatic, însă Lae nu mai stătu să-l privească.
Lae privea ţintă la casa lui Dudi. „Volga“ zăcea în ontinuare
pe uliţă. Nu se vedea nici urmă de şofer. Aşadar, străinii se
găseau tot în casa lui Dudi. Lae se strâmbă iar gândindu-se
la mirosul înţepător al lui Băgău. Când intra ţapul în călduri,
mirosea jumătate de cartier. După aceea, când îi trecea lui
Băgău, mai mirosea doar în curtea lui Dudi...
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– Noroc, Lae!
Lae încremeni. Dudi stătea dincolo de gard şi urina.
– Fraier ai fost, mă, Lae. Io le-am zis să vină la tine că
ai o cameră mai mult, numa’ că tu n-ai fost acasă. Ştii... – se
apropie Dudi de gard, încheindu-se la şliţ. Dacă stau ăştia trei
nopţi la mine, îmi mai cumpăr un măgar... Ha, ha, ha... Două
ceasuri le-am povestit cum dispare Băgău noaptea şi se duce
la femei. Se uitau la mine ca la şuncă.
– Da’ cum au ajuns la tine, mă, Dudi? Nu puteai să
strigi mai tare. Eram acasă.
– Mă, Lae, Băgău o să fie actor mâine, mă. Ăştia fac un
film despre nu ştiu ce frate a lu’ Dracu, Dracula, parcă aşa au
zis... Da’, ştii cine-i ăla cu ochi albaştri?
– Nu... da’ puteai să strigi mai tare...
– Sfântu, mă, ăla care joacă sâmbăta la televizor în
Sfântu...
– Cum dracu?! Hă, hă, hă, auzi, vine Sfântu-n Satu
Nou, să facă film cu ţapu’ lu’ Dudi...
– Zău, mă, Lae. Îmi povestea românu nost, că zicea
româneşte ce zicea englezu’, că Dracula, parcă, ar fi avut un
frate, Drăgulă, un beţivan mai rău ca Ciuşpais. Că Dracula se
prefăcea în vampir şi sugea sângele la oameni. Da’ frate-său
trăgea la măsea...
– Du-te, mă, Dudi, că te-aude şi Băgău cât de bine
minţi şi te lasă-n curu’ gol. Hai, mă, lasă vrăjeala... Măcar mie
puteai să-mi spui adevărul...
– Să mor dacă te mint.
Atunci se văzu un fulger orbitor şi trăsnetul nimeri întrun salcâm de pe uliţă. Dudi şi Lae se holbară unul la altul.
Apoi fugiră fiecare la casa lui. Bundaş dispăru scâncind de
frică în grajd. Şi atunci se slobozi potopul.
Se făcu miezul npţii şi continua să plouă cu găleata
Și se făcea că el, Lae, zboară pe deasupra gardului.
Zbura cu faţa în sus, paralel cu pământul şi cu picioarele
înainte. Nu prea sus, fiindcă mai simţea uneori câte-un
bolovan zgândărindu-i noada. Se sforţa un pic şi, cumva stors
de vlagă, reuşea să prindă o oarecare înălţime. Atât cât să nu
mai dea cu fundul de bolovani şi ciulini. În stânga zări un lac
imens, pe urmă un râu care curgea năvalnic pe lângă el.
– Laeee…
Se prăbuşi pe malul râului. Strigătul venise de
nicăieri. Încercă să se ridice din nou. Plutitul acela era foarte
reconfortant. Însă nu mai reuşi nici măcar să-şi ridice capul.
Iar picioarele-i erau ca de plumb.
– Laeee, scoală mă…!
Râul dispăru. La fel şi semiîntunericul acela moleşitor.
Lae întredeshise ochii. Auzi bătăi în geam. Afară se făcuse
binişor de ziuă.
– Ce vrei? – întrebă el, buimac. În urechi încă-i mai
clocotea furios râul din somn.
Fără îndoială, cel care bătea în geam şi-l striga
nu era nimeni altcineva decât Dudi, prăpăditul de Dudi,
nenorocitul de ţigan, pramatia dracului, jigodia… Se ridică
în capul oaselor. O durere surdă îi străbătu pieptul. Era de
la reumatism. Acolo îl durea întotdeauna când ploua. Sări în
picioare. Uitase s-o lase pe Melania în grajd. Iar peste noapte
o fi udat-o ploaia ciuciulete.
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Amalgam

pot!

– Hai, mă, Lae, scoate calu’ că ăştia vor să plece şi nu

– Da’ de ce nu pot?
– Li s-o împotmolit maşina aia cu nume de râu...
– Mureşu’?
– La dracu, Lae, că Mureşu’ nu curge prin Moscova.
Volga aia, cum dracu-i spune. Aia neagră, de aseară, din
uliţă... că ai văzut-o şi tu, ce naiba!
Lae se încălţă. Îşi târî picioarele până la geam. Trase
perdeaua. Afară încă mai ploua.
– Hai, Lae, că domnul Roger Mur trebuie să se ducă
până la Sfatul Popular după autorizaţia de filmare...
Da, ăsta era, răcni Lae de bucurie, dar numai în gând.
Străinul acela înalt, cu ochi albaştri, era Roger Moore, actorul
care-l juca pe „Sfântul“. Acum stătea între Dudi şi alţi doi
indivizi. Aceştia din urmă se certau. Ziceau ceva de ploaie şi
de Paşti. Şi de mamă. Lae lăsă draperia să cadă la loc.
– Murgu-i beteag, mă. Şi-o scrântit un picior la groapa
de pământ galben. Şchioapătă. Ia-ţi măgaru’, că şi-aşa vrei
să-ţi mai cumperi unu’.
– Hai, mă, Lae... Uite, te roagă şi tov Micşa de la raion...
– Nu pot, îl doare picioru’...
Lae se întinse iar sub plapumă. Un timp auzi
bombănelile celor de afară. Apoi nu mai auzi decât un
zumzăit persistent. Închise ochii. Zâmbi. Ăştia n-o să mai
vină-n veci pe-aici. Aşa noroi ca-n Satu Nou nu mai există
nicăieri în lume. Când plouă mult, se împotmolesc până şi
caii. Darămite „Volga“ aia neagră şi Sfântu’, gândi. Zâmbi
iar. Şi la cine şi-au găsit să înnopteze? La cel mai prăpădit
om din sat. La Dudi. Ori la el i-ar fi putut pune să doarmă
în soba mare, dinspre stradă. Două paturi separate... Unde or
fi dormit la Dudi? Ăla are şi acum nu dricală cu pănuşi de
porumb, ci cu snopi de ovăz. Că lui Dudi nu-i place cum se
face groapă-n patul cu dricală din pănuşi. Nu, n-or să mai vină
ăştia să-l filmeze pe Băgău în vecii vecilor. Auzi tu! Pe Băgău,
pe Dudi... Pe nima-n drum. Şi cine-o fi trebuit să-l joace pe
acest Drăgulă, fratele lui Dracula? Dar cine-o mai fi Dracula?
Lae se întoarse cu faţa la perete. Închise ochii. După un
timp, reuşi iar să plutească. Acum plutea mult mai sus. Chiar
pe deasupra firelor de curent electric de pe uliţă.
Se trezi aproape de prânz cu dureri în stomac. Ceasul
CFR arăta aproape de prânz. Sări din pat speriat. De afară
se auzea behăitul Marilenei. Apoi un tropăit prin pridvor.
Se repezi în tindă. Ieşi în pridvor. Văzu negru-n faţa ochilor.
Băgău tocmai o prinsese pe Marilena la înghesuială, între
două ciubere, şi o consola de zor. De Bundaş, nici urmă. În
gardul dinspre Dudi lipseau vreo trei-patru lăteţe. Lae porni
spre grajd. Uşa de lemn era larg deschisă. Lui Lae inima
începu să-i bată cu putere. Porni să alerge. Ajunse. Temerea
de moment i se confirmă. Calul lipsea. Hamul se afla însă
la locul său, în cui. Se apropie. În semiîntunericul din grajd,
hamul părea a fi un om. Un om fără gât, dar cu un chip care
semăna izbitor cu al străinului. Cu al Sfântului. Lae întinse
mâna. De cui, peste ham, stătea agăţată o mască. În locul
ochilor albaştri ai lui Roger Moore, două orbite goale. LuiLae
i se păru că aude un nechezat. Apoi zarvă mare pe uliţă.

Cenăzeanul nr. 5/2017

„S-au dus vremurile...“
(Urmare din pag. 10)
curs: o carte, un articol, un program cultural, o excursie
cu elevii.
– Cenadul se bucură deja de câteva lucrări de
istorie. În opinia dvs., ce lipsește pentru a se „rotunji“
istoria fostei Urbs Morisena?
– O carte dedicată învățământului cenăzean. Aici
a fost atestată cea mai veche școală de pe teritoriul
României. Din câte cunosc, la Cenad și-au desfășurat
activitatea mai multe școli (sau aș putea spune generații
de școli), cu sisteme de educare diferite. Cred că
istoria învățământului reflectă foarte bine spiritul unei
comunități.
– Cum credeți că v-ați putea implica într-o
asemenea activitate?
– Cercetând și scriind. Îmi doresc să fac o serie de
studii monografice pe această temă. Îmi va lua timp, dar
am sentimentul că merită.
– O ultimă întrebare: în calitate de profesor, ce
anume vă doriți cel mai mult?
– Îmi doresc ca din lecțiile mele elevii să rămână
cu cât mai multe lucruri folositoare.

Uniunea...
(Urmare din pag. 15)
În ceea ce privește Elveția, Regulamentul U.E.
2017/458 constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquisului Schengen în înțelesul Acordului între Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația
Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene
la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquisului Schengen.
În ceea ce privește Liechtensteinul, Regulamentul
U.E. 2017/458 constituie o dezvoltare a dispozițiilor
acquis-ului Schengen în înțelesul Protocolului între
Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire
la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul
între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și
Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației
Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și
dezvoltarea acquis-ului Schengen.
Regulamentul (U.E.) 2017/458 al Parlamentului
European şi al Consiliului, din 15 martie 2017, de
modificare a Regulamentului (U.E.) 2016/399 în ceea
ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea
bazelor de date relevante la frontierele externe.
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Pescarul cenăzean

Concurs de pescuit
La fel ca în toți anii din urmă, și în 2017 a fost
organizat concursul de pescuit cu pescari din Cenad și
anume în ziua de sâmbătă, 21 octombrie. Evenimentul
a avut loc ceva mai târziu în acest an datorită căldurilor
toride din timpul verii care au dus la scăderea nivelului
apei din bălțile din zonă, făcând imposibilă organizarea
competiției pe plan local. În aceste condiții, am organizat
concursul la pescăria „Buciuman“.

Balta este situată la marginea vestică a orașului
Sânnicolau Mare, pe DN 6, la ieșirea din localitate spre
comuna Cenad. Este populată cu mai multe specii de pești,
dintre care predomină: crapul, carasul, somnul, fitofagul,
șalăul. O notă exotică este conferită peisajului de către o
familie de lebede care și-a stabilit domiciliul în perimetrul
luciului de apă, beneficiind de ocrotire atât din partea
proprietarului bălții, cât și a pescarului.
Concursul a început în dimineața zilei de 21
octombrie, la ora 8, și s-a desfășurat într-o singură manșă,
până la ora 15. Participanții au beneficiat de o zi frumoasă,
cu temperaturi care au depășit după miezul zilei 20° C. După
tragerea la sorți a locurilor și reamintirea regulamentului
de concurs, participanții și-au ocupat locurile și a început
competiția propriu-zisă.
Ca momeli s-au folosit porumb, viermuși, râme
și pop up-uri de diferite culori și arome, acestea din
urmă dovedindu-se în final mai eficiente. Din cei 21
de concurenți (20 la seniori și un singur junior), au
punctat 12 concurenți, primele capturi lăsându-se
așteptate prea mult.
Concursul s-a desfășurat în deplină sportivitate,
fiind supravegheat de arbitrii: Dorin Dronca, Adrian
Matei, și Nicușor Buta, care au urmărit concurenții și au
cântărit capturile pe saltele de primire, după care peștii au
fost eliberați. A existat și posibilitatea cumpărării peștelui
prins, pentru cei care au vrut să mănânce o friptură.
În timpul competiției au fost capturate exemplare
din doar două specii, respectiv crap și caras, aceasta
datorită momelilor utilizate.
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După încheierea concursului și totalizarea cantității
de pe foile de arbitraj, la seniori au urcat pe podium
următorii pescari:
- Locul I, cu o cantitate de 13,585 kg de pește prins
– Florin Regep;
- Locul II, cu o cantitate de 10,16 kg de pește prins
– Marius Maxim, care a obținut în același timp și premiul
pentru cea mai mare captură, cu un crap de 6,2 kg;
- Locul III, cu o cantitate de 7,51 kg de pește prins
– Cătălin Pîț.
La categoria Juniori a fost atribuit doar premiul I, lui
Dragoș Regep, cu o cantitate de 1,535 kg de pește prins.
Premiile au constat din ustensile de pescuit și diplome,

premiile fiind pregătite de firma „La Esti“, reprezentată
de dna Estera Sopon, căreia îi mulțumim pentru premiile
suplimentare constând din din momeli și fir de pescuit.
Concursul a fost organizat de Asociația Culturală
„Concordia“ Cenad și de Primăria Cenad. Mulțumim
dlui primar Nicolae Crăciun pentru premiile oferite din
partea Primăriei, dar și tuturor participanților și sperăm
ca și în anul 2018 să putem organiza cel puțin un concurs
de pescuit.
Ca și rezultate până la ziua și ora când scriu aceste
rânduri, pescarii cenăzeni se pot lăuda în anul 2017 cu o
serie de capturi notabile. Astfel, din informațiile pe care le
am, clasamentul la zi ar fi în felul următor:
I. Gheorghe Baba – 14,2 kg (crap românesc);
II. Pavel Dogojie – 10,5 kg (crap românesc);
III. Slaven Pavlovici – 7,4 kg (crap românesc);
IV. Ionel Cârpă – 6,2 kg (crap românesc).
Cu modificările acestui clasament vă vom ține la
curent în numerele viitoare.
Primii trei pescari au prins peștele în râul Mureș,
iar Ionel Cârpă, în Dunăre. În afară de crapii românești, în
cursul anului, mai spre finalul verii, s-au capturat și crapi
chinezești de dimensiuni notabile. Îl amintim aici pe cel
prins de Slaven Pavlovici, de peste 14,5 kg. Sau pe cei
prinși de Pavel Dogojie, care au avut greutăți cuprinse
între 5 și 10 kg.
Vă dorește fir întins, pescar de serviciu,

Ing. George Ivașcu
Cenăzeanul nr. 5/2017

Rețete de bucătărie

Rețete cu dovleac
Trebuie să mărturisesc faptul că toamna nu este
anotimul meu preferat, nu-mi face nicio plăcere să văd
natura cum în fiecare zi „moare“ câte un pic. Dacă luna
octombrie ne mai oferă coloritul specific toamnei precum și
un sortiment bogat de legume și fructe, noiembrie devine cea
mai sumbră lună a anului, presărată cu seri lungi, ploioase.
Ce ne rămâne de făcut pentru a aduce puțină culoare în
viața noastră? De exemplu: organizarea unei cine tematice
în cercul prietenilor, unde rolul principal îl are dovleacul.
Pentru a nu rămâne captivii unor rețete arhicunoscute pe
bază de dovleac, hai să încercăm câteva bucate noi.

la foc mediu cubulețele de dovleac, usturoiul și salvia
pentru câteva minute până când încep să se rumenească și
să capete o culoare maronie.
Se adaugă jumătate de ceașcă de apă și se lasă la foc
mare timp de 15 minute amestecând continuu. Dovleacul
este gata când începe să se înmoaie, iar apa se evaporă.

SUPĂ CREMĂ DE DOVLEAC
Ingrediente:
• 500 grame dovleac galben pentru copt
• 100 g cartofi
• 2 cepe
• 2 căței usturoi
• 80 g bacon feliat
• 2 linguri ulei de măsline
• 50 ml vin alb sec sau demisec
• 2 cuburi de legume
• 3 linguri semințe de dovleac decojite și prăjite
• 150 ml frișcă lichidă pentru gătit
• sare, piper, nucșoară
• 1 litru apă fierbinte
Dovleacul, se decojește, se scot semințele, și se taie
cuburi. Se pregătesc și cartofii la fel. Ceapa și usturoiul
se curăță și se taie mărunt. Baconul se taie de asemenea
cubulețe. Uleiul de măsline de pune pe foc și se pun la
prăjit atât baconul cât și ceapa. După ce s-au prăjit, se scot
cu o spumieră și se pun deoparte. În uleiul rămas se adaugă
cartofii, usturoiul și dovleacul, turnându-se totodată vinul.
Se mai prăjesc toate cam 2 minute, după care se adaugă
apa fierbinte și cuburile de supă de legume. Se fierb toate
ingredientele, iar apoi se mixează cu blenderul pentru a
deveni o cremă. Se mai adaugă smântâna pentru gătit,
sare și piper după gust, iar deasupra se rade nucșoară. La
servire deasupra fiecărei porții de supă se pun semințele de
dovleac, baconul și ceapa care au fost prăjite anterior.
PASTE CU CIUPERCI ȘI DOVLEAC
Ingrediente:
• 2 linguri parmezan ras,
• 350 g paste de orice fel
• 4-5 frunze salvie
• 300 g ciuperci feliate
• 4 căței usturoi, 600 g dovleac plăcintar tăiat
cubulețe
• 2 linguri ulei de măsline
Se încinge uleiul într-o tigaie neaderentă și se călește
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Se adaugă ciupercile tăiate felii subțiri și prăjește
amestecul timp de 5 minute până când începe să se
caramelizeze.
Între timp se pot pune și pastele la fiert. După ce
au fiert, se scurg și se toarnă peste amestecul cu dovleac
și ciuperci, apoi se adaugă puțină apă în care au fiert
pastele. Se adaugă parmezan până când sosul de dovleac
se încorporează. Se servesc calde cu parmezan ras.
PUI CU DOVLEAC
Ingrediente:
• o ceapă
• două linguri ulei de măsline
• 4 pulpe de pui
• două crenguţe de rozmarin
• câteva frunze de pătrunjel
• 2 căţei de usturoi
• o linguriţă oţet de mere
• un dovleac
• 6 cartofi
• sare, piper.
Se încinge uleiul într-o tigaie. Se adaugă ceapa tocată
şi se căleşte. Se pun pulpele de pui, sare, piper şi se adaugă
puţină apă, apoi oţetul, pătrunjelul şi usturoiul. Se lasă pe
foc până scade apa, după care se adaugă dovleacul tăiat fâşii,
cartofii tăiaţi şi rozmarinul. Se acoperă vasul cu un capac şi
se bagă la cuptor 30 de minute. Apoi se scoate capacul şi se
mai lasă încă 10 minute. Carnea de pui se poate înlocui cu
succes cu cârnați de casă, proaspeți sau afumați doar un pic,
în nicun caz cu cârnați afumați din comerț care conțin orice
în afară de carne și la cuptor devin tari.

Pagină realizată de Cornelia Varga
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Amalgam

Curier...
(Urmare din pag. 12)
a se ajunge la diferite utilități, cum sunt conductele de
apă, gaz, canalizare, cabluri elecrice, dacă trecerea prin
altă parte este imposibilă. Proprietarul fondului aservit
are dreptul la plata unor despăgubiri pentru acest drept
de trecere.
Astfel am ajuns să vă prezint și unele limitări
ale dreptului de proprietate, servitutea de trecere fiind
una dintre aceste limitări. O altă limitare a dreptului
de proprietate este cea a picăturilor streșinii. Fiecare
proprietar trebuie să facă în așa fel încât apele de ploaie să
nu se scurgă pe proprietatea învecinată. O altă limitarea este
cea de construire sau de plantații, astfel orice construcție ,
lucrare sau plantație se poate face la o distanță de minim 60
cm de limita de hotar dintre proprietăți, iar arborii mari la
o distanță de minim 2 metri. În cazul nerespectării acestor
limite proprietarul imobilului învecinat poate solicita
desființarea construcției, a plantațiilor și arborilor. O
altă interdicție este cea a vederii spre imobilul învecinat.
Astfel, este interzis să se facă fereastră sau deschidere
în zidul comun fără acordul proprietarilor. Totodată este
interzis să se facă fereastră de vedere sau balcon orientate
spre proprietatea vecinului la o distanța mai mică de doi
metri de proprietatea vecinului. Fereastra de vedere este
acea ferestră prin care se vede sau care se poate deschide.
În situația în care distanța față de proprietatea vecinului
este mai mică de doi metri se pot face doar fereastră
de lumină, adică o fereastră cu geam mat și care nu se
deschide și care nu permite vederea către vecin.
O altă interdicție se referă la curgerea apelor și
anume proprietarului imobilului aflat mai jos nu are voie
să împiedice curgerea firească a apelor naturale de pe
imobilul aflat mai sus.

Jurnale...
(Urmare din pag. 20)
Coborând în oraş, prin portul turistic, am rămas
de multe ori muţi de uimire de yahturile pe lângă care
treceam. Nici nu ştii la care să te mai uiţi. Sincer. Tot pe
dinafară am văzut şi celebrul Grand Casino din Monte
Carlo, cazinou care s-a deschis în anul 1858, având
semnătura lui Charles Garnier, arhitectul care este
„responsabil” și pentru clădirea Operei din Paris, care
de altfel îi poartă numele. Cazinoul a avut un așa mare
succes, încât guvernul a decis să nu mai colecteze taxe de
la locuitori. Paradoxal este faptul că rezidenții din Monte
Carlo să nu poată paria, şi în Monaco sunt peste 125 de
naţionalităţi printre rezidenţii permanenţi din principat.
Grand Casino din Monte Carlo a fost folosit ca decor și
platou de filmare de-a lungul timpului pentru trei filme
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din seria James Bond, și anume : Casino Royale, Golden
Eye și Never say never.
Un loc deosebit de vizitat în oraş este şi Catedrala
Monaco, locul care adăposteşte mormântul Prinţesei
Grace Kelly. Sunt convins că este foarte cunoscută
povestea frumoasei vedete americane de cinema,
foarte îndrăgită la Hollywood şi care ajunge prinţesă
de Monaco după căsătoria cu Prinţul Rainer al III-lea.
În urma căsătoriei, perechea princiară a avut trei copiii,
printre care şi prinţul Albert al II-lea, actualul conducător
al Principatului. În anul 1982, în urma unui atac cerebral,
prinţesa Kelly a pierdut controlul automobilului și s-a
prăbușit în prăpastie, fără ca viața ei să mai poată fie
salvată. Fiica sa, Stephanie, cu care se afla în mașină, a
supraviețuit doar cu răni ușoare. Vizita la catedrala din
Monaco este gratuită.
De la Monte Carlo, ne-am continuat drumul spre
o altă perlă a Rivierei Franceze, celebrul Saint Tropez
(sau St. Tropez). Chiar la momentul vizitei noaste acolo
era în mare vogă melodia Welcome to Saint Tropez,
care spărgea başii în difuzoare peste tot. Ca norocul, la
intrarea în port am şi găsit un panou publicitar cu aceeaşi
inscripţie, numai bun de pozat lângă el.
St. Tropez este sinonim cu distracția și cu
petrecerile pe yahturi, şi este de ajuns doar să te plimbi
puţin prin port ca să vezi (probabil) unele dintre cele
mai luxoase şi scumpe yahturi din lume ca să începi să
te gândeşti cam cât costă „distracţia” pe aici. În rest,
oraşul este foarte pitoresc, cu farmecul specific sudului
Franţei, colorat, agitat, gălăgios, viu. Sigur că pe lângă
mirosul specific al preparatelor cu usturoi, al baghetelor
franţuzeşti, poţi să uiţi de foame aruncând o privire (pe
din afară) la magazinele marilor case de modă prezente
peste tot în oraş.
Cu nici 100 de ani în urmă doar un sat de pescari,
St Tropez a devenit celebru datorită lui Jean Cocteau, în
anii ‘30 şi datorită lui Brigitte Bardot, în anii ‘50. Eu cred
că la faima oraşului a contribuit şi Louis de Funnes cu ai
săi jandarmi şi prietena lor, călugăriţa. Cu siguranţa că aţi
văzut măcar căteva filme din celebra serie şi vă amintiţi
cum erau drumurile pe care se ajungea în oraş: în pantă,
prin pădure, înguste şi pline de curbe. Ei bine, cam aşa
sunt şi acum. Nu am putu conduce cu aceiaşi viteză nebună
cu care mergea maica stareţă cu al său mic Citroen, dar
plăcerea a fost deosebită. Mi-a făcut o deosebită plăcere
să mă plimb puţin pe străduţele mici, întortocheate şi în
pantă ale oraşului vechi, deasupra portului, printre miile
de suveniruri cu jandarmi în miniatură.
Nu fără regret a trebuit ca în final să părăsim
celebra Coastă de Azur, cu ochii şi mintea pline de
amintiri plăcute, de vise, şi să ne continuăm drumul spre
locul de cazare peste noapte, undeva după Montpellier,
şi de unde, în următoarea zi, trebuia să parcurgem ultima
etapă a drumului către ţărmul Mării Mediterane şi micuţa
staţiune Cap Roig, unde practic urma să ne petrecem
următoarea săptămână, „la mare”.
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Început de an școlar la Cenad. Foto: Raul Marius Popa

