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Eveniment

Zi de sărbătoare
Ziua de 3 iunie 2018 va rămâne marcată de un
eveniment deosebit trăit de credincioșii parohiei noastre.
La vremea slujirii Sf. Liturghii, ușile bisericii s-au
deschis, lăsând să treacă pragul Înaltul Ierarh, Părintele
Ioan, Mitropolitul Banatului.
Vestea sosirii Înaltpreasfințitului a sporit numărul
credincioșilor care au luat parte în Duminica Tuturor
Sfinților la serviciul divin, dornici să pună la suflet cuvinte
de învățătură.
Legat de importanța acestei duminici în viața de zi cu
zi a fiecăruia dintre noi, la vremea potrivită Înaltpreasfinția
Sa ne-a vorbit despre sfințenie, despre sfinții Bisericii, dar
și despre sfinții pe care i-a dat neamul românesc, sfințenia
fiind o roadă a lucrării Sf. Duh în Biserica lui Hristos. În
continuare a subliniat faptul că Biserica lui Hristos este
o ,,școală” care dă posibilitatea, celor ce-L primesc pe
Hristos în vața lor să devină sfinți prin harul lui Dumnezeu.
Hramul bisericii noastre este la Pogorârea Duhului
Sfânt, la Rusalii, iar azi fiind întâia duminică după Rusalii,
Părintele Mitropolit înmânează noilor nași ai Rugii –
2019 și busuiocul tradițional. Astfel, la momentul potrivit
se apropie de amvon un bunic, având de mână pe a sa
nepoțică pe nume Maria-Alexandra, exprimând dorința de
a lua nășia Rugii pentru anul viitor. Micuța poartă numele
de familie de Matei, iar bunicul său, credincios al parohiei
noastre, și care nu cred că mai trebuie să-l prezint decât
spunând că este ,, fiu al satului” și că ne-a onorat în calitate
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de naș de mai multe ori, prilej cu care biserica noastră a
fost reparată în exterior, s-au făcut alei de jur-împrejur, s-a
refăcut gardul din jurul curții, toate acestea prin osteneala
celui care ne-a reprezentat și ca primar, dar și ca senator.

Domnul Viorel Matei, căci desigur ați intuit că
despre el este vorba, este cel care a adus de mână viitoarea
generație spre a continua o frumoasă tradiție locală.
Părintele paroh, Gheorghe Covaci, și el fiu al
satului din moși-strămoși, adresează cuvânt de bun venit
Părintelui Mitropolit în parohia Cenad, iar apoi prezintă pe
scurt istoricul parohiei, arătând că în urmă cu 130 de ani,
episcopul Aradului, Ioan Mețianu, paroh fiind preotul Ilie
Telescu, și el fiu al satului, a sfințit crucea pusă pe turla
bisericii, iar un an mai târziu, la data de 9 iunie, în ziua de
Rusalii, s-a sfințit locașul bisericii.
În continuare, parohul mulțumește Înaltului ierarh
pentru momentele de înălțare duhovnicească prilejuite prin
osteneala de a fi în mijlocul credincioșilor în această zi,
pentru îndemnurile părintești, asigurându-l de ascultarea
lor. Sunt aduse mulțumiri și noilor nași ai Rugii, iar corul
intonează imnul ,,La mulți ani!” Înaltului Ierarh precum și
noilor nași. Apoi Părintele Mitropolit împarte binecuvântări
și iconițe celor prezenți, credincioșii îndreptându-se spre
casele lor cu fețele luminate de această zi binecuvântată.

Preot paroh Gheorghe Covaci
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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. 16 din 28.06.2018 privind
aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în
perioada 2014-2020” prin POIM și asocierii Comunei
Cenad prin Consiliul Local al Comunei Cenad cu Județul
Timiș prin Consiliul Județean Timiș în vederea asigurării
cofinanțării proiectului;

Imagine din Muzeul local Cenad

„Uite, Barza!”
Dacă nu putem sau nu avem pe nimeni care să mai
scrie despre copiii Cenadului, iată că putem scrie despre...
berzele Cenadului. În 2017, Societatea Ornitologică
Română și ENEL au lansat o amplă campanie de
recensământ al berzelor albe în România sub titlul generic
„Uite, Barza!” Proiectul s-a derulat și în 2018, în perioada
25 iunie-31 iulie. „Recensământul” s-a efectuat pe bază

de voluntariat, prin intermediul unei aplicații speciale pe
telefoanele mobile. Dacă în 2017 județul Timiș s-a aflat
pe primul loc după numărul de berze recenzate, cu 445 de

•

Hotărârea nr. 17 din 28.06.2018 privind respingerea
atriburii terenului proprietate privată a comunei, aferent
construcțiilor în proprietatea numiților Fazekaș Ioan și
soția Fazekaș Elena, locuință cumpărată în baza Legii nr.
112/1995, înscrisă în C.F. nr. 401412 Cenad;

•

Hotărârea nr. 18 din 23.07.2018 privind rectificarea bugetului local Varianta II-a;

•

Hotărârea nr. 19 din 23.07.2018 privind valorificarea prin vânzare a 77 mc volum brut de masă
lemnoasă „pe picior” din afara fondului forestier existentă
pe amplasamentul imobilelor înscrise în CF402738 și
CF402739, reprezentând categoria de folosință DS –
drum stradă, pe raza comunei Cenad, proprietate publică
a comunei.
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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cuiburi, în 2018 nu s-a mai regăsit printre primele cinci
județe. Pe primul loc s-a situat județul Tulcea, cu 327 de
cuiburi. Nici nu-i de mirare, fiindcă muncă voluntară se
făcea doar în... comunism. Cenadul se poate lăuda cu... cel
mai vestic cuib de barză. De fapt, voluntarii cenăzeni nu
au găsit decât... 2 (două) cuiburi, unul pe ulița gării CFR și
unul la fosta bicărie din Satu Nou.

D.B.
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Cenăzeni de ieri și de azi
PETTLA, Josef –
S-a născut la 5 februarie
1912 în localitatea Bacova,
jud. Timiș-Torontal, într-o
familie de șvabi bănățeni.
Părinții săi s-au numit
Josef Pettla și Marianne,
născută Popilar, ambii
originari din Bacova și
având vârsta de 25 de ani
la nașterea copilului. A
fost botezat câteva zile
după naștere, mai precis la
11 februarie 1912, de către
preotul capelan Szijártó Géza, tot la Bacova.
Cele patru clase primare le-a urmat la Bacova,
după care a urmat liceul la Timișoara, pe care l-a
absolvit în anul 1930 cu examenul de bacalaureat. Și-a
început în același an studiile teologice la Academia
Teologică Romano-Catolică din Timișoara, pe care le-a
absolvit în anul 1934. A fost hirotonit subdiacon la 28
ianuarie 1934, iar apoi diacon. Deoarece nu avea încă
vârsta canonică minimă pentru hirotonirea întru preot
(23 de ani), a primit de la Roma, de la Congregația
pentru Disciplina Sacramentelor, o dispensă în acest
sens. Astfel, a fost hirotonisit preot la 29 iunie 1934, în
localitatea sa natală, de către episcopul de pie memorie
dr. h.c. Augustin Pacha.
Primele sale stații, în calitate de tânăr preot, au
fost Făget (15 mai 1934-30 iunie 1935) și Aradu Nou
(1 iulie 1935-31 august 1941), unde a activat în calitate
de capelan. Din 1 septembrie 1941 a fost numit drept
administrator parohial, iar apoi paroh la Cenad, unde
rămâne până la 31 decembrie 1951. De la 1 ianuarie
1952 și până în 31 august 1956 a activat ca paroh la
Sânpetru Mic, revenind la Cenad, tot ca paroh, de la 1
septembrie 1956. La 1 august 1990 a fost numit canonic
onorific al Capitlului Catedralei Sf. Gheorghe din
Timișoara de către episcopul de pie memorie Sebastian
Kräuter. La 5 octombrie 1991 intră în pensie și alege să
emigreze în Germania, unde își desfășoară activitatea
pastorală mai departe, la Căminul de Bătrâni din
Nürnberg-Altenfurth. Părintele Josef Pettla a decedat
la 13 februarie 1998, la Altenfurth, fiind înmormântat
la 16 februarie 1998 în Cimitirul de Sud din NürnbergAltenfurth.
Părintele Pettla a fost deținător al Medaliei
Centenarului Carol I, emisă în anul 1939 de către
regele Carol al II-lea. De la respectatul paroh a rămas
în arhiva diecezană o mică parte din piesele sale de
teatru pentru copii și tineri, piese cu subiect religios,
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pe care le adapta și pregătea pentru sărbătorile mari,
Crăciunul și Sfintele Paști. Activitatea catehetică pare
să fi fost una din aplecările sale mai speciale, fapt care
se desprinde și din caracterizările frumoase pe care i
le făceau parohii mai în vârstă, la Aradul Nou, acolo
unde el fusese capelan.
Părintele Josef Pettla a avut un frate mai mic,
tot preot, pe pr. Franz Pettla, născut la 19 octombrie
1914, tot la Bacova, și hirotonisit la 15 august 1937.
Și el a activat în calitate de capelan la Făget, Ciacova,
Recaș și, din 1 mai 1941, la Timișoara II Fabric. Din
1 septembrie 1963 și până la 30 septembrie 1963, a
fost paroh la Ghizela, iar apoi paroh la Vladimirescu,
decan (protopop) și canonic catedral. A decedat la 28
iulie 2009 la Vladimirescu, unde a și fost înmormântat.
ȘICLOVAN, Vasile – S-a născut la Cenad în
anul 1917, ca fiu al lui Pavel și Catița Șiclovan. La
vârsta de un an rămâne orfan de tată, acesta decedând
în Primul Război Mondial. Va urma cursurile școlii
primare din localitatea natală, apoi pe cele ale Școlii
Agricole din Sânnicolau Mare. Va susține examen
de admitere la Liceul de orfani din Roman, însă în
clasa a VII-a va fi încorporat și trimis pe front, în cel
de-al Doilea Război Mondial. Reîntors, va termina
liceul și-și va lua bacalaureatul. Se va înscrie la
Facultatea de Agronomie din Timișoara, instituție
de învățământ superior proaspăt înființată, unde va
obține titlul de inginer.
Remarcat ca fiind deosebit de înzestrat și tenace,
încă din timpul studiilor va fi repartizat ca cercetător la
Stațiunea de Cercetări Agricole (I.C.A.R.) din Cenad,
numită și „Sămânța“. Unde, dat fiind faptul că soția
sa nu corespundea din punct de vedere politic (având
origini „nesănătoase“), va fi pus pe liber. Aici va
reuși, în 1956, să obțină primul soi de grâu ameliorat,
pe care l-a denumit „Cenad 512“. Următoarele soiuri
vor primi denumirea generică „Lovrin“, însă alături
de acestea va obține soiuri de orz „Cenad 345“,
„Cenad 395“ și „Cenad 396“. Intrând în conflict cu
Iulian Drăcea, fostul rector al Institutului Agronomic
din Timișoara, cu care s-a judecat pentru paternitatea
soiurilor de grâu și orz amintite mai sus și a obținut
câștig de cauză, Vasile Șiclovan a preferat să-și obțină
doctoratul în domeniu la Institutul Agronomic din
Cluj-Napoca.
După 1989, a făcut demersurile necesare pentru
reînființarea, la Cenad, a Stațiunii de Cercetări
Agricole, însă nu a mai apucat să-și vadă visul cu
ochii. Moartea l-a răpit pe 1 august 1991. Are o fiică
în S.U.A., Emilia.
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Legislație

Curier juridic
În acest număr voi
prezenta instituția prescripției
extinctive.
Prin prescripție extinctivă se înțelege faptul că
posibilitatea de a obține un
drept sau executarea unei
obligații, pe calea unei acțiuni
judecătorești, încetează dacă
nu a fost exercitată într-un
termen prevăzut în mod expres
de normele juridice, cum
spus specialiștii, că dreptul
material la acțiune se prescrie. Practic, dacă se dorește
valorificarea pe cale judecătorească a unui drept, acesta
poate fi făcut într-un anumit termen, deoarece prin
depășirea acestui termen se stinge dreptul la acțiune în
justiție, fără ca dreptul în sine să înceteze. Acest lucru
înseamnă că după împlinirea termenului de prescripție nu
se mai poate constrânge o persoană să respecte un drept
sau să execute o obligație, dar, cu toate acestea, persoana
obligată poate executa de bună voie obligația fără a putea
solicita ulterior restituirea.
Există și excepții de la prescriptibilitatea
dreptului la acțiune și anume așa-zisele acțiuni care sunt
imprescriptibile, dar acestea sunt destul de limitate cum
ar fi acțiunea prin care se apără un drept nepatrimonial,
acțiunea în constatarea existenței sau inexistenței unui
drept, acțiunea în constatarea nulității absolute a unui
act juridic, acțiunea în constatare a nulității absolute a
certificatului de moștenitor.
Prin împlinirea termenului de prescripție se stinge
atât dreptul la acțiune privind dreptul sau obligația
principală, cât și accesoriile acestora, de exemplu dacă se
stinge dreptul de a solicita restituirea unui împrumut, prin
prescripție se stinge și dreptul de a solicita plata dobânzilor
sau penalităților. În schimb, în cazul unor obligații
garantate cu ipotecă, stingerea dreptului material la acțiune
privind creanța principală nu duce și la stingerea dreptului
la acțiunea ipotecară, adică vânzarea silită a bunurilor
ipotecate, creditorul putând să vândă bunurile ipotecate,
astfel încât sunt termene de prescripție distincte pentru
obligația principală și pentru garanția ipotecară. În cazul
prestațiilor succesive, cum este chiria lunară în cadrul unui
contract de închiriere, prescripția intervine pentru fiecare
prestație lunară.
Deci prin împlinirea termenului de prescripție,
debitorul obligației poate refuza executarea obligației,
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dar dacă o execută de bună voie nu poate solicita
restituirea ei sau debitorul poate să renunțe la dreptul de
prescripție al obligației sale. Prescripția poate fi invocată
în fața instanței de judecată până la primul termen de
judecată doar de persoana în favoarea căreia operează,
și față de vechile dispoziții civile, în condițiile noului
cod civil, prescripția nu mai poate fi invocată din oficiu
de instanța de judecată.
Termenul general de prescripție este de 3 ani și se
aplică aproape la toate drepturile și obligațiile, excepțiile
fiind clar stabilite prin norme juridice. În materie fiscală,
termenul de prescripție este de 5 ani.
Termene speciale de prescripție ce derogă de la
regula generală sunt numeroase, iar aici voi exemplifica
excepțiile reglementate de codul civil. Există o serie de
drepturi care se prescriu în termen de 10 ani, cum sunt
drepturile reale de proprietate care nu sunt imprescriptibile,
repararea prejudiciului suferit de o persoană prin tortură,
barbarie, violență sau agresiune sexuală comisă împotriva
unui minor sau unei persoane aflate în imposibilitatea
de a se apăra, repararea prejudiciului adus mediului
înconjurător.
În ceea ce privește acțiunile privind raporturile
de asigurare și pentru plata renumerației rezultată dintrun contract de intermediere termenul de prescripție
este de 2 ani. Termenul special de prescripție de un
an se aplică; pentru serviciile de alimentație publică
și hotelieră, pentru lecțiile date cu ora de profesori,
maeștri, artiști, pentru prestațiile medicilor, asistentelor
și farmaciștilor, pentru mărfurile vândute cu amănuntul,
pentru lucrările meșteșugarilor și artizanilor, pentru plata
onorariilor avocaților, notarilor, executorilor judecătorești,
inginerilor, arhitecților, geodezilor, contabililor și altor
liber-profesioniști.
Tot într-un an se prescrie și dreptul de a solicita
restituirea sumelor încasate pentru vânzarea biletelor la
spectacole anulate și acțiunea împotriva unui transportator
pentru obligații rezultate dintr-un contract de transport.
Termenul de prescripție începe să curgă de la data
la care creditorul a cunoscut sau trebuia să cunoască că
s-a născut dreptul la acțiune, adică dreptul de a solicita
instanței de judecată obligarea la debitorului la executarea
obligației, cum ar fi data la care trebuia predat un bun
sau achitată o sumă de bani. Termenul de prescripție se
poate suspenda sau întrerupe, în cazul suspendării după
încetarea suspendării curge în continuare termenul de
prescripție inițial, iar în cazul întreruperii va începe
să curgă un nou termen de prescripție. Termenul de
(Continuare în pag. 15)

Avocat Dan Muntean
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Documentar

Uniunea Europeană
– Scurtă istorie (XX)
Controalele la frontierele
externe ale Uniunii Europene
(6) – FRONTIERE INTERNE
Absența controlului la
frontierele interne
Frontierele interne pot
fi trecute prin orice punct fără
a fi realizată o verificare la
frontiere asupra persoanelor,
indiferent de cetățenie. Absența
controlului la frontierele interne

nu aduce atingere:
(a) exercitării competențelor polițienești de către
autoritățile competente ale statelor membre în temeiul dreptului
intern, în măsura în care exercitarea respectivelor competențe
nu are un efect echivalent cu cel al verificărilor la frontiere;
acest lucru se aplică, de asemenea, și în zonele de frontieră.
În sensul primei teze, exercitarea competențelor polițienești
nu poate fi considerată, în special, echivalentă cu exercitarea
verificărilor la frontiere în cazul în care măsurile poliției:
- nu au ca obiectiv controlul la frontiere;
- se bazează pe informații generale și pe experiența
serviciilor de poliție privind eventualele amenințări la
adresa securității publice și vizează, în special, combaterea
criminalității transfrontaliere;
- sunt concepute și executate într-o manieră net
diferită de verificările sistematice asupra persoanelor
efectuate la frontierele externe;
- sunt realizate pe baza verificărilor inopinate;
(b) exercitării controalelor de securitate în porturi
sau aeroporturi, efectuate asupra persoanelor de către
autoritățile competente în temeiul dreptului fiecărui stat
membru, de către responsabilii portului sau ai aeroportului
sau de operatori de transport, cu condiția ca respectivele
controale să fie realizate, de asemenea, asupra persoanelor
care călătoresc în interiorul unui stat membru;
(c) posibilității ca un stat membru să prevadă prin lege
obligația de a deține și de a purta permise și alte documente;
(d) posibilității ca un stat membru să prevadă prin
lege obligația resortisanților țărilor terțe de a-și raporta
prezența pe teritoriul său, în conformitate cu dispozițiile
articolului 22 din Convenția de punere în aplicare a acordului
Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor
din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale
Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată
a controalelor la frontierele comune (Convenția Schengen).
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În același timp, statele membre trebuie să fie în
măsură să furnizeze toate mijloacele necesare pentru a
efectua verificări în cazul în care se reintroduc controalele la
frontierele interne.
Reintroducerea temporară a controalelor la
frontierele interne
Atunci când în spațiul fără controale la frontierele
interne există o amenințare gravă la adresa ordinii publice
sau a securității interne într-un stat membru, statul membru
respectiv poate reintroduce în mod excepțional controlul la
toate frontierele interne sau în anumite părți ale frontierelor
sale interne, pentru o perioadă limitată de maximum 30
de zile sau pe durata previzibilă a amenințării grave, dacă
aceasta depășește 30 de zile. Domeniul de aplicare și durata
reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne
nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru a răspunde
amenințării grave.
În cazul în care amenințarea gravă la adresa ordinii
publice sau a securității interne în statul membru respectiv
persistă după expirarea perioadei prevăzute la alineatul de
mai sus, statul membru respectiv poate prelungi controlul la
frontierele sale interne.
Perioada totală pe durata căreia controlul la frontierele
interne este reintrodus, inclusiv a prelungirilor prevăzute, nu
depășește șase luni. În cazul unor circumstanțe excepționale,
astfel cum sunt menționate la articolul 29, această perioadă
totală poate fi prelungită până la maximum doi ani.
Criterii pentru reintroducerea temporară a
controlului la frontierele interne
Atunci când un stat membru decide, ca măsură de
ultimă instanță, să reintroducă temporar controlul la una
sau mai multe frontiere interne sau în anumite părți ale
acestora sau decide să prelungească o astfel de reintroducere,
în conformitate cu articolul 25 (Cadru general pentru
reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne)
sau cu articolul 28 alineatul (1) (Atunci când, într-un stat
membru, o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a
securității interne necesită o acțiune imediată, statul membru
în cauză poate, în mod excepțional, să reintroducă imediat
controlul la frontierele interne, pentru o perioadă limitată
de maximum zece zile), statul membru respectiv evaluează
probabilitatea ca o astfel de măsură s ă remedieze în mod
corespunzător amenințarea la adresa ordinii publice sau a
securității interne și evaluează proporționalitatea măsurii cu
amenințarea respectivă. În efectuarea unei astfel de evaluări,
statul membru ia în considerare în special următoarele aspecte:
(Continuare în pag. 15)
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Documentar

Dușan Baiski

Cronologie după „Cenăzeanul“
(X)*
2012 (continuare din numărul trecut)

patiserie specific sârbesc „Cesniță“, prăjitură tradițională
de Crăciunul ortodox sârb), Ștefan Maxim (locul I pentru
preparatul culinar „Papricaș de somn“) și corul Bisericii
ortodoxe române, dirijat de Ioan Dogojie (locul II).
Sâmbătă, 13 octombrie, Cenadul a fost gazda celui
de-al VII-lea Festival Internațional al Tamburașilor,
manifestare organizată de către formația de tamburași
„Lale sa Moriša“ și Filiala Cenad a Uniunii Sârbilor din
România, cu sprijinul financiar al Departamentului pentru
Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General
al Guvernului, prin Uniunea Sârbilor din România, al
Consiliului Local Cenad și al Primăriei Cenad.
Consiliul Local aprobă, prin Hotărârea nr. 27 din 29
octombrie 2012, desemnarea reprezentantului în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Deşeuri Timiş (ADID TIMIŞ)
Sâmbătă, 10 noiembrie, s-a desfășurat o nouă ediție
a Zilei Asociației Culturale „Concordia“ din Cenad.
Cu prilejul respectiv, s-a lansat cartea lui Dușan Baiski
intitulată „Cenad – Studii monografice“.
Prin Hotărârea nr. 38 din 5 decembrie 2012, Consiliul
Local aprobă schimbarea denumirii Școlii Generale din
Cenad în Şcoala Gimnazială.

Pe 21 martie, o persoană iresponsabilă incendiază
trestia din fața gării C.F.R. A luat foc un stâlp de telegraf.
Incendiul a fost stins de pompieri.
La 10 iunie, au avut loc alegeri locale, Nicolae
Crăciun fiind ales pentru un nou mandat de primar. În
cadrul ședinței din 25 iunie, noul Consiliu Local îl alege în
funcția de viceprimar pe Vasa Stefanovici.
La faza regională, de la Pesac, a celei de a VI-a
ediții a Festivalului-concurs „Lada cu zestre“, organizat
de Consiliul Județean Timiș împreună cu Centrul de
Cultură și Artă al Județului Timiș, Cenadul a participat
cu corul Bisericii ortodoxe române, condus de Ioan
Dogojie, și cu artă culinară, prin Georgeta Cucu, Slavka
Bojin şi Ștefan Maxim.
Pe 15 iunie, moare la Sânnicolau Mare fondatorul
revistei „Cenăzeanul“, prof. Gheorghe Doran.
2013
În ziua de 16 iunie 2012, s-a desfășurat la pescăria
Suprafața arabilă cultivată pe teritoriul comunei
„Anka“, un concurs de pescuit, la care au participat 44
Cenad
este de 6.773 ha.
de concurenți, dintre care șapte la categoria Juniori și 37
Consiliul
Local adoptă Hotărârea nr. 13 din 2013
la Seniori.
„Cenăzeanul“ publică „Statutul comunei Cenad“, privind înființarea Serviciului public fără personalitate
juridică.
adoptat la ședința Consiliului Local din 2 iulie.
În perioada 1-5 aprilie, sub genericul „Să știi mai
În localitate funcționează un cerc de pictură, înființat
multe, să fii mai bun“, la Școala Gimnazială din Cenad s-a
și condus de artistul plastic profesionist Lucian Oprea.
După trecerea în neființă a președintelui fondator desfășurat programul „Școala, altfel“, dedicat activităților
al Asociației Culturale „Concordia“ din Cenad, prof. Gh. educative extracurriculare și extrașcolare, scopul
Doran, a avut loc o adunare generală extraordinară, în programului fiind să implice toți elevii și cadrele didactice
cadrul căreia a fost aleasă o nouă structură de conducere, care să răspundă intereselor și preocupărilor acestora.
Pe 13 aprilie, la Dudeştii Noi s-a desfășurat cea
președinte fiind ales ing. Gheorghe Ivașcu.
de-a
VII-a
ediție a festivalului-concurs „Lada cu Zestre“,
Consiliul Local adoptă Hotărârea nr. 23 din 24
septembrie 2012 privind asocierea comunei Cenad la echipa din Cenad calificându-se pentru etapa următoare.
Marți, 19 iunie, la inițiativa prof. Mihaela
„Grupul de Acțiune Locală Triplex Confinium“, constituită
Andrișoaie,
responsabila Comisiei pentru evaluarea
în vederea atragerii de fonduri europene.
În organizarea Comunității Cenăzenilor, pe 29 și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale din
septembrie, la Nürnberg are loc o nouă întâlnire a șvabilor Cenad, cu sprijinul conducerii școlii și al Primăriei Cenad,
un grup de 45 elevi a avut ocazia să viziteze pentru prima
originari din Cenad.
Sâmbătă și duminică, 29 și 30 septembrie, Centrul de dată Timișoara.
În a doua zi de Rusalii, 24 iunie, din inițiativa
Cultură și Artă al Județului Timiș, cu sprijinul Consiliului
Asociației
Culturale „Concordia“ Cenad, după programul
Județean Timiș, a găzduit la Timișoara cea de-a VI-a ediție
religios
de
la Biserica ortodoxă română, la Casa Germană
a festivalului la nivel județean „Lada cu zestre“. Din
Cenad au participat: Georgeta Cucu (premiul special al a avut loc adunarea festivă a pescarilor cenăzeni.
juriului pentru preparatul culinar „Rață pe varză“), Slavka
* Din mononografia Dușan Baiski –„«Cenăzeanul» - 25
Bojin (premiul special al juriului pentru produsul de de ani“, Ed. Artpress, Timișoara, 2017.
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Farmacie

Plante medicinale,
remedii miraculoase (XIX)
Hameiul
(Humulus lupulus)
Hameiul este o plantă erbacee, vivace, dioică,
volubilă, care crește spontan prin lunci, crânguri și păduri,
însă se și cultivă. Tulpina este lungă de 3-5 metri, florile
mascule sunt dispuse în ciorchini ramificați, iar cele

femele grupate câte două la baza unei bracte, alcătuind
o inflorescență aproape globuloasă. Fructificațiile sunt
conuri false formate din bractee galben-verzui, reunite în
jurul unui ax central, alcătuind un con globulos denumit
științific strobil, fiecare bractee având la baza sa câte
o achenă; atât bracteea, cât și achena sunt acoperite cu
numeroase glande rezinoase de culoare galben-aurie.
Înflorește în lunile iulie-august.
În copuri medicinale se întrebuințează numai
conurile femele recoltate când au culoarea galben-verzuie,
la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie.
Produsul are mirosul aromatic pătrunzător și gust amar.
Conurile de hamei conțin ulei volatil, substanțe
rășinoase bogate în humulonă și lupulonă. Deoarece acțiunea
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scade în cursul păstrării produsului, de obicei se obțin extracte
stabile preparate imediat după recoltare și uscare. Aceste
preparate au acțiune tonică, stomahică și aromatizantă.
Uleiul volatil are acțiune sedativă centrală,
psihotropă, favorabilă în stări de excitație și insomnii.
Conurile de hamei intră în compoziția ceaiurilor
calmante și sedative și a unor forme farmaceutice precum:
Conuri hamei capsule, Linistress capsule, Calmoplant
comprimate, Tinctură de conuri de hamei 30 ml, AntiStress cu păducel, hamei și magneziu comprimat.

Iarba mare
Inula helenium
Omag, oman, bruscalan
Iarba mare este o plantă erbacee, perenă, care
crește spontan în fânețe umede, liziere de pădure, malurile
râurilor, în zonele de deal.
Denumirea de iarbă mare se datorează faptului că
atinge sau chiar depășește 150 cm înălțime.
În pământ are un rizom vertical poros și ramificat pe
care se află numeroase rădăcini lungi de peste 20 cm.
Tulpina este dreaptă, păroasă și puternic ramificata
în partea superioară.
Frunzele sunt mari, eliptice, dințate pe margini, cele
inferioare lung pețiolate, cele superioare sesile.
Florile galbene sunt dispuse în capitule terminale
în vârful tulpinei și ramurilor. Înflorește din iunie până în
septembrie.
De la iarbă mare se utilizează în scop terapeutic
părțile subterane, recoltate toamna târziu (septembrienoiembrie) sau primăvara devreme (aprilie-mai). În acest
interval, cantitatea de inulină, principala componentă, este
la nivel maxim.
Principiile active sunt: inulină (30-45%), ulei
volatil, saponine, fitostreroli, rezine, principii amare, săruri
minerale, vitamina C. Datorită principiilor conținute,
preparatele din rădăcină de iarbă mare au efect calmant al
tusei, expectorant al secrețiilor bronșice, diuretic, colagog,
coleretic, tonic general, vermifug, antiinfecțios.
Inulina este o fibră dietetică solubilă, o formă de
carbohidrați complecși care nu sunt absorbiți de organism,
dar au rolul benefic de a facilita tranzitul intestinal și de a
susține bacteriile benefice (probiotice) și implicit sistemul
imunitar. Cei care doresc să slăbească pot folosi inulină căci
este sățioasă și scade rata de utilizare a caloriilor din sursele
de hrană. După administrarea de inulină, nivelul glicemiei
(Continuare în pag. 11)
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Aflându-ne în pragul
începutului de toamnă, o parte
din culturi au fost deja adunate,
iar celelalte urmează. Producțiile
obținute au fost deosebit de
bune, aceeași perspectivă
având-o și culturile de toamnă.
Ca și condiții meteo logice,
anul 2018 poate fi caracterizat
ca unul foarte favorabil pentru
culturile agricole. Cu toate
că primăvara a debutat cu un
deficit de precipitații ce s-a
semnalat până în luna mai, în
lunile ce au urmat, respectiv iunie și iulie, deficitul de apă a fost
compensat de precipitațiile căzute care au însumat peste 150 l/
mp. Desigur, aceste precipitații au avut un efect favorabil în
creșterea și fructificarea plantelor atât la cerealele păioase, cât și
la cele prășitoare. Ele au îngreunat campania de recoltare, care
s-a desfășurat „printre picături”. Producțiile obținute au depășit
nu în puține cazuri 6.000-7.000 kg/ha. Prețul de valorificare a
fost și el mai ridicat decât în anul trecut, fiind în acest an în jur
de 0,62 lei/kg. Stadiul de vegetație al culturilor de prășitoare
(floarea-soarelui și porumb) care urmează a fi recoltate în lunile
septembrie și octombrie arată o perspectivă de producție foarte
bună. Astfel, la floarea-soarelui se vede o umplere completă a
boabelor de pe capitul, iar la porumb fiecare plantă are doi știuleți
și o talie mai înaltă decât în mod obișnuit. În afară de lucrările
de recoltare în lunile septembrie și octombrie se face semănatul
rapiței și a cerealelor păioase din toamnă. Desigur că, datorită
precipitațiilor căzute în această perioadă, și arăturile superficiale
de vară executate pentru pregătirea patului germinativ s-au
desfășurat în condiții mai bune. Semănăturile de toamnă încep cu
rapița, a cărei perioadă optimă de semănat este 1-10 septembrie.
Pentru a asigura o densitate de 70-80 de plante pe metru pătrat
se folosește o cantitate de 8-15 kg de sămânță, în funcție de
germinație și de pregătirea patului germinativ. Adâncimea de
semănat este de 3-3,5 cm, iar în prealabil sămânța se tratează cu
unul din fungicidele: Ronilan 50 WP, Sumilex VP, Rovral VP
etc. Este bine să cultivăm soiuri cu rezistență bună la ger, știut
fiind că în ultimele ierni cenăzenii s-au confruntat cu temperaturi
care au scăzut uneori sub –200 C.
Campania de toamnă se continuă cu orzul spre sfârșitul
lunii septembrie, iar apoi cu grâul. Înainte de semănat, semințele
se tratează cu fungicide după gradul de infestare a solului și
după planta premergătoare. Dintre acestea amintim: Amiral
Prophy 6 FS – 0,5 l/t (fingicid); Orius 2 WS –1,5 kl/t (fungicid);
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Yunta Quatro 373,4 FS –1,5 l/t (insecticid, fungicid).
Pentru îngrășămintele chimice prețurile ce se practică ar
fi: azotat de amoniu – 70 lei/sac; complexe 20:20:0 – 90 lei/sac;
complexe 15:15:15 – 100 lei/sac; uree – 90 lei/sac.
Amintim aici și îngrășământul complex cu microelemente,
Ferticare, care se dizolvă în apa de mare, folosit mai ales la pomii
fructiferi și legume – 20 lei/2 kg. În grădina de legume, în lunile
septembrie și octombrie se mai recoltează rădăcinoasele, celelalte
legume fiind recoltate. Se fac tratamente de câte ori este nevoie
la varza și conopida de toamnă, care se află încă în vegetație.
La fiecare tratament cu insecto-fungicide se adaugă, pentru o
aderență mai bună, adeziv (aracet) 0,2% sau zahăr 200 g/10 l de
apă. În pomicultură se fac recoltări la merele de toamnă, la pere,
dar și la prune, una dintre preocupările gospodarilor cenăzeni
în această perioadă fiind fabricarea rachiului de prune că, vorba
ceea, iarna-i lungă, sau vorba unui mare înțelept român, „iarna
nu-i ca vara”. Pe măsura răcirii timpului și a căderii frunzelor, se
poate începe plantarea puieților de pomi fructiferi, operațiune ce
se continuă până la venirea înghețului.
După terminarea recoltării la pomii fructiferi se
îndepărtează fructele mumificate, dar și ramurile bolnave care
constituie surse de infecție pentru anul următor. La vița de vie
ne aflăm în plină campanie de recoltare a strugurilor. Pentru
obținerea unui vin de calitate, recipientele în care se va pune
mustul la fermentat se vor spăla bine și se vor dezinfecta prin
sulfitare înainte de folosire. O mare importanță în obținerea
vinurilor de calitate pe lângă soiurile folosite o au acumulările
de zahăr. Acestea se măsoară la mustul proaspăt presat cu
mustimetrul și trebuie să aibă mai mult de 180 g/l zahăr, în caz
contrar vinul obținut neputând fi păstrat. Dacă producătorul
de vin nu posedă un mustimetru, o măsurare aproximativă se
poate face cu un ou proaspăt de găină, care trebuie să plutească
la suprafața mustului, aceasta indicând o concentrație bună de
zahăr. Nu trebuie neglijat nici consumul de struguri de masă care
au un aport caloric scăzut (nu îngrașă) și pe lângă vitaminele și
microelementele conținute au un efect benefic asupra sănătății:
energizează organismul și creează anticorpi, mărind rezistența
la boli; favorizează metabolismul; au grijă de aparatul cardiovascular; purifică rinichii; au efect antistress.
Ca și perspectivă pentru valorificarea superioară
a produselor, s-a ajuns la concluzia sprijinirii prin credite
nerambursabile pentru cei care vor să investească în întreprinderi
de prelucrare a produselor agricole. Astfel, dovedim încă o dată
că pământul este rotund: ajungi tot acolo de unde ai plecat. După
entuziasmul postrevoluționar, când s-au distrus și întreprinderi
prelucrătoare de produse agricole (de exemplu „Fructus” din
Timișoara), care făceau produse de o calitate deosebită, după 30
de ani încercăm să le refacem.
Cererile pentru obținerea fondurilor nerambursabile se
depun online la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(A.F.I.R.), la adresa de Internet www.afir.ro.

Ing. George Ivașcu
Cenăzeanul nr. 4/2018

Turism

Jurnale...
(Urmare din pag. 16)
dimineaţa ai toate şansele ca efectiv să mergi prin nori.
Senzaţia este copleşitoare iar peisajele care se deschid în
faţa ochilor sunt de nedescris. Vă recomand din inimă să
nu rataţi aceată minune inginerească. Acum, este inutil
să vă spun faptul că deşi prima piatră de temelie a fost
pusă la sfârşitul anului 2001, întreaga lucrare a fost gata
în doi ani, dar s-a inaugurat un an mai târziu în 2004. Şi
vorbim de un pod de aproape 2,5 km situat la aproape 350
m înălţime. Nici nu vreau să mă gândesc cât ar fi durat la
noi construcţia lui. Cu imaginea norilor prin care am trecut
şi cu părere de râu, ne-am pontinuat drumul nostru prin
Franţa, ocolind oraşul Lyon (pe care din fericire am avut
ocazia să îl vizitez câţiva ani mai târziu) şi îndreptându-ne
spre următoarea ţară: Elveţia.

Acum, dacă tot am trecut pe lângă Lyon o să sar
puţin într-un alt an şi o să vă spun câteva despre acest oraş
pe l-am vizitat în primăvara anului 2015. Oraşul, situat la
confluența fluviului Rhône cu râul Saône, este cunoscut
încă din antichitate, istoria sa începe în perioada romanilor
în primul secol înainte de Hristos. Romanii au întemeiat
așezarea numită Lugdunum (colina luminoasă după unii,
iar după alții colina cu ciori). Timp de trei secole așezarea
a servit ca centru al celor trei Galii, din punct de vedere
politic, economic, militar și religios, iar orașul medieval
(Vieux Lyon) a fost construit pe malul vestic al râului
Saône. Lyon-ul este conscut în întreaga Europă datorită
mătasei, material care l-a făcut celebru.
Despre oraş o să vă povestesc pe scurt despre doar
trei obiective turistice, cred eu că mai importante şi anume:
Primăria, catedrala şi oraşul vechi.
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Hotel de Ville este o bijuterie arhitectural a lui
Frederic Auguste Bartholdi, autorul celebrei Statui a
Libertăţii pe care o puteţi admira la New York. Hotel de Ville a
fost construit între anii 1645-1651, însă incendiul devastator
din anul 1674 l-a distrus aproape în totalitate; acesta a fost
reconstruit la scurt timp, iar din anul 1886 construcţia a fost
categorisită drept monument istoric. Vizitând interiorul,
parcă comparabil cu luxul de la Versailles, nu ai cum să nu
te minunezi de scara imensă de marmură din holul central,
de sălile impozante pline cu tapiserii, broderii, mobilă
masivă, oglinzi de crsital şi tavane pictate şi bogat ornate
în stil Lodovic. Ce mai, te simţi ca într-un palat regal. Nu
vă lăsaţi păcăliți de nume: Hotel de Ville nu este un hotel,
este chiar Primăria oraşului Lyon. În faţa primăriei se află
muzeul de arte frumoase unde pot fi admirate picturi de El
Greco, Rembrandt, Picasso şi Renoir.

Vieux Lyon sau oraşul vechi este desemnat ca
fiind unul dintre cele mai extinse cartiere renascentiste din
Europa şi este locul unde fiecare va gasi ceva pe gustul lui:
restaurante bune, cafenele, magazine cu produse locale,
multă istorie încrustată în fiecare clădire şi elemente de
arhitectură unice, dar şi Place St. Jean care este cea mai
veche piaţă din Lyon. Fântăna din centrul pieţei datează
din anul 1884 şi este replica unui templu neorenascentist
în care are loc botezul lui Isus Hristos. De aici se poate
admira Basilica Notre Dame de Fourviere, o bijuterie
arhitectonică comparată adesea cu un tort de nuntă datorită
ornamentelor sale care o fac să semene cu Sacre-Coeur
din Paris (într-o altă filă de jurnal despre ea). Aceasta a fost
construită între anii 1872-1884 în stilurile gotic şi bizantin.
Aici aveţi ocazia să urcaţi în turnul basilicii, de unde puteţi
beneficia de o minunată privelişte asupra oraşului.
În Lyon nu trebuie ratat nici Muzeul Păpuşilor,
dar nici La Croix-Rousse care este vechiul drum al
ţesătorilor de mătase.
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Amalgam

S-a tras cortina
După un tur dezamăgitor, s-a terminat campionatul
județean, unde a activat echipa cenăzeană. Locul 9 ocupat
la final de campionat este dezamăgitor pentru cenăzeni și
cu puțină grijă se putea termina pe locul 5-6, dar cele
cinci puncte pierdute cu echipa din Igriș ne-au coborât
pe locul 9. Lucru cert este că echipa din Becicherecu Mic
a fost parcă din altă galaxie, fără înfrângere și cu 176 de
goluri marcate, cu o medie de 5,85 de goluri pe meci.
Ultimele trei clasate, respectiv Igriș, Bencecu de
Sus și Grabaț au fost și ele din alt film și toate echipele
și-au recuperat punctele cu echipe ceva mai bune.

Doar cenăzenii au „reușit” să piardă cu Igrișul
chiar și cu un egal acasă și acela în mod norocos.
Restul de echipe au fost o apă și-un pământ, foarte
slăbuțe, cu loturi slăbuțe atât valoric, cât și numeric.
Echipa gazdă nu are la început de meci decât 10 jucători,
din care 2 portari. Echipe în deplasare încep meciul
cu 7-8 jucători, ca pe parcurs să se „accidenteze” 1-2
jucători, ca meciul să fie încheiat cu 0-3, să nu se ia o
căruță de goluri. Și băieții noștri au reușit scoruri de 1-9,
2-6 în deplasare, scoruri rușinoase pentru echipă și pentru
suporteri. E drept că prin plecarea la Sânnicolau Mare
a jucătorilor Jivici și Wilhelm a slăbit calitativ, dar și
numeric. Nu-mi pot imagina ca Cenadul să nu aibă un
lot de 15-20 de jucători, nu-mi pot imagina ca terenul de
fotbal să fie ocolit de copii.
Poate timpul modern pe care-l trăim nu mai atrage
copiii spre sport, ci spre telefoane și tablete, dar un lucru
este cert: copiii fără mișcare devin apatici, leneși și obezi.
Să primești 3 goluri pe meci este și acesta un semn
de nonvaloare și lipsă de respect față de echipă și unitate.
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E drept, ca să joci ai nevoie de susținerea spectatorilor,
ori în această privință situația este tragică: doar o mână
de pătimași urmăresc meciurile, chit că în anul în curs
partidele s-au jucat duminica.
Sper la un nou campionat, mai fructuos și cu
rezultate mai bune.

Gheorghe Anuichi

Plante...
(Urmare din pag. 8)
din sânge rămâne nemodificat. Inulina și probioticele ne
ajută și în sezonul friguros, căci peste 70% din sistemul
nostru imunitar depinde de sănătatea intestinelor. Sunt
recomandate în timpul și după tratamentul cu antibiotice
pentru protejarea tractului digestiv împotrivă efectelor
adverse ale acestora.
Preparatele din iarbă mare se utilizează în afecțiuni
respiratorii, tuse convulsivă, astm, afecțiuni digestive,
arsuri gastrice, indigestii, diaree, dischinezie biliară,
hemoroizi, viermi intestinali, calculoză renală, dermatoze,
ulcer varicos.
Se administrează în diferite forme farmaceutice.
Decoctul se prepară din 20 g rădăcini uscate și
măcinate la 200 ml apă rece, se fierbe 15-20 minute, apoi
se lasă acoperit 15 min., se strecoară și se beau câte 3
linguri pe zi înainte de mese ca expectorant, în dischinezii
biliare, oxiurază, hipoaciditate, afecțiuni renale.
Infuzia, din amestec de părți egale de iarbă mare,
anason stelat, unguraș, podbal, lemn dulce, se prepară
dintr-o lingură de amestec la 200 ml de apă și se beau de
2-3 ori pe zi câte 50 ml în astm bronșic.
Maceratul din iarbă mare, nalbă și lemn dulce se
prepară din 2 lingurițe amestec la 200 ml apa rece, se
lasă la macerat 8 ore, se strecoară și se bea fracționat în
decursul zilei, având efect diuretic și antianemic.
Pulberea din rădăcini se administrează 2-10 g pe zi
dimineață în puțin lapte dulce, având efecte vermifuge la copii.
Extern se utilizează sub formă de comprese cu
decoct din 20 g de rădăcini uscate și măcinate la 200 ml
apă rece, se fierbe 15 min. și se folosește de 2-3 ori pe zi
în afecțiuni ale pielii, ulcere varicoase, eczeme, impetigo.
În asociere cu rădăcini de brusture decoctul se folosește la
spălarea părului, prevenind căderea.
Tinctura preparată din 200 g pulbere la 1 litru
alcool de 70 de grade, care se macerează 15-20 de zile, se
folosește de 1-2 ori pe săptămână pentru frecții la rădăcina
părului, prevenind căderea.
În farmacii se găsește sub formă de: ceai, tinctură,
unguent, capsule: Inulostim, Hepastim, Emetofit, Vermicin etc.
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Rețete de bucătărie

Rețete franțuzești
În această lună vă propun un mic periplu al
bucătăriei franceze, renumită pe plan mondial pentru
preparatele sale rafinate. Nu avem niciun motiv să ne
speriem, sunt multe rețete care se pregătesc ușor, iar
rezultatul va fi de un real succes.
Pește à la Bordeaux sau bordolez
Ingrediente pentru 4 persoane:
• 4 bucăți de pește, de preferință fileu (de exemplu
cod, șalău, știucă)
• 50 grame pesmet
• 30 grame parmezan ras
• 2 linguri de unt moale
• 1 ceapă tocată
• 1 cățel de usturoi mărunțit
• 1 gălbenuș de ou
• 1 lămâie (coaja rasă și sucul stors)
• sare, piper, pătrunjel tocat
Se spală bucățile de pește și se așează într-o formă
care a fost în prealabil unsă cu unt (ulei), se sărează și se
stropesc cu zeamă de lămâie.
Într-un castron se amestecă pesmetul cu parmezanul,
untul, ceapa, usturoiul, coaja de lămâie, gălbenușul de ou
și condimentele. Compoziția obținută se întinde pe feliile
de pește deja așezate în tavă.
Se încălzește cuptorul la 200 de grade și se lasă
peștele astfel pregătit cca. 25 de minute, până partea
superioară a compoziției devine aurie.
Se servește cu cartofi fierți în sare (sau piure de
cartofi) și sos olandez.
Sos olandez
Cu toate că se numește sos olandez, este un clasic
al bucătăriei franceze, fiind consumat alături de pește,
legume, carne fiartă, cartofi ori sparanghel.
Ingrediente:
• 2 gălbenușuri
• 1 lingură de apă
• 120 grame de unt topit
• 2 linguri zeamă de lămâie
• sare, piper alb
Untul se topește la foc foarte mic, iar din momentul
topirii complete se mai lasă câteva minute să se liniștească.
Între timp se amestecă galbenușurile cu lingura de apă.
Pe tot parcursul preparării se va folosi un tel. Se pune
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o crăticioară cu apă pe foc, ce va fi folosită pentru bainmarie. Trebuie avut grijă ca apa să nu atingă fundul vasului
în care sunt puse gălbenușurile. Apa să fie fierbinte, dar să
nu fiarbă în clocot. Se pune vasul cu gălbenușurile pe foc
și se amestecă cu telul. În timp ce se amestecă se pune câte
puțin din untul topit, până se termină untul. La urmă se
adaugă sare și piper alb după gust, precum și 1-2 linguri
zeamă de lămâie. Sosul se leagă precum o maioneză, iar în
timp ce se răcește, se îngroașă. Se consumă în ziua în care
a fost preparat.
Ratatouille
Ingrediente:
• 500 g vinete
• 500 g dovlecei
• 500 g ardei gras (roșu, verde, galben)
• 3 linguri ulei
Pentru sos: 3 linguri ulei,
• 4 cepe tocate, 1 kg roșii opărite și curățate de
pieliță
• 4 căței de usturoi (zdrobiți)
• sare, piper
• o foaie de dafin
• nucșoară, pătrunjel verde tocat
Se taie vinetele și dovleceii (cu coajă) cuburi mai
mari, iar ardeii – fâșii. Se călesc toate – pe rând – într-o
tigaie, după care se pun într-o cratiță și se amestecă.
Sosul: Se pune la încins uleiul și se rumenește ceapa.
Se adaugă roșiile tăiate, nucșoara, usturoiul, foaia de dafin,
sarea și piperul.
Se lasă să dea într-un clocot, apoi se introduc
vinetele, dovleceii și ardeii, se presară deasupra pătrunjelul
tocat și se servește imediat.
Prăjitură Versailles
Se bat 6 albușe de ou cu 150 grame zahăr. Când
s-au bătut pe jumătate, se mai adaugă 150 de grame de
zahăr și se bat în continuare pe bain-marie. Când crema s-a
îngroșat, se adaugă 200 de grame de nuci măcinate.
Din compoziția obținută se pun cu lingura în tava
unsă și presărată cu făină forme rotunde care se vor usca
la foc mic.
Crema: cele 6 gălbenușe se freacă cu 2 de grame de
zahăr, 2 linguri de lapte și 50 de grame de cacao. Se fierbe
crema pe bain-marie, apoi se lasă la răcit. Se amestecă cu
250 de grame de unt moale. Cu crema obținută se lipesc
fursecurile deja răcite și se tăvălesc prin nucă măcinată.

Pagină realizată de Cornelia Varga
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Geo Galetaru

Copacul speranței (II)

fără cel mai mic efort: ajunge doar să ridici privirea în
văzduh şi să contempli, mut de admiraţie, silueta fragilă a
unei simple flori de cireş!

4.
Să potriveşti cuvintele, căci ele vin de la soare, cine
le iubeşte nu moare. Iarna, e drept, n-ai ce să faci, vara te
sui în copaci, sorgintea cucului pe drumul năucului. Hai,
vino, himeră, nimeni nu speră, bate vânt din atmosferă, că
aşa se potrivesc destinele, ca în talpă spinele. Poţi continua
la nesfârşit, martor solitar al acestui masacru săvârşit în
culisele neputinţei. Căci ce e mai trist decât acest derapaj
fără noimă (ca orice derapaj), care nu-ţi aduce decât
satisfacţia sterilă a unei dedublări chinuite? Chiar, să nu
mai fie nicio licărire de adevăr şi speranţă pe meterezele
adulării de sine? Niciun zeu care să-şi verse oful în ritmuri
şi rime omeneşti, potrivite cu momentul sobru care-şi
strecoară codiţa în această istorie de bâlci?
Dar, lasă totul aşa cum este, viaţa ta oricum e o
poveste, o scamă în vânt. Sfântul tău nu mai are nimic sfânt,
se hârjoneşte cu umbra, celesta, sumbra. Ca şi când s-ar
inventa fructe desuete, pentru cei care mor de foame şi de
sete, dar nu asta are importanţă, apasă cu putere pe clanţă,
deschide uşa. Din cer mai cade doar cenuşa, într-o linişte
istovitoare. Cine te iubeşte nu moare.
Dar, gata cu joaca. Spiritul ludic nu are ce căuta aici,
unde totul colcăie de semnificaţii cu greutate, de întretăieri
savante de sensuri şi unde simbolurile îşi dau coate,
căutându-şi loc în acest mozaic al stereotipiilor preţioase.
Mai bine să iau totul în răspăr, decât să mă dau de ceasul
morţii când vine vorba despre soarta omenirii? Cu ce aş
putea eu să mă implic în marele flux, cum aş putea deveni
o rotiţă, oricât de minusculă, în uriaşul mecanism care ne
zdrobeşte existenţele?

6.
Încercăm, prin cuvinte, să ne depăşim limita propriului
eu, să accedem dincolo. Văd în cuvânt un simplu vehicol
care mă duce pe traiectorii insolite, ocolind bariere sau
survolând primejdii, totul cu o încăpăţânare care-mi devine
din ce în ce mai familiară. Şi totuşi, cuvintele îşi neagă, la un
moment dat, presupusa forţă cu care au fost înzestrate: ele
nu pot cuprinde tot ceea ce se ascunde în spaţiul dintre mine
şi lume, nu pot epuiza, adică, misterul care leagă cele două
entităţi într-o indescifrabilă ecuaţie. Vorbesc şi mi se pare
că, în loc să mă apropii de miezul fierbinte al lucrurilor, mă
îndepărtez de el. Şi, simultan, mă îndepărtez implacabil de
mine însumi: suntem două fiinţe care se privesc, indiferente,
de pe maluri diferite, fără să se înţeleagă, fără să-şi pătrundă,
una alteia, cifrul care le călăuzeşte existenţa.
Despre toate acestea am avut la dispoziţie toată viaţa,
ca să voebesc. Să rostesc, aşadar, cuvinte. Să construiesc din
ele iluzii şi forme evanescente, frunze frivole ăi inconsistente
ale unor sensuri care mereu mi-au scăpat, deşi m-am folosit
mereu de cuvinte, ca să le captez, să le fac prizoniere întrun sistem de înţelegere personală. Tot timpul, însă, am avut
senzaţia descurajantă că aventura mea, de luare în posesie a
lumii şi a semnificaţiilor ei, eşuează lamentabil.Tot timpul
am rămas în afara a ceea ce trebuia să fie teritoriul sigur al
unor idei cu valoare exemplară. Şi atunci m-am mulţumit
cu firimituri, cu resturi jalnice de la masa marilor ospeţe. În
acest fel, n-am ajuns să bătătoresc până la capăt nicio cărare
şi unicul spectru care mi-a călăuzit paşii inutili a fost cel al
angoasei. Angoasa de a rămâne captiv în ţarcul neputinţei
și singurătăţii mele. Ah, cuvintele: relicve triste ale unor
incertitudini izbite cu capul de zid!

5.
Urâţenia lumii creşte şi se întinde, cu fiecare clipă
care trece, în afara noastră. Dar ea ne asaltează permanent,
tenace şi insidios, ameninţând să ne cotropească şi sufletul.
Din când în când, reuşim să-i facem faţă, ţinând-o cât mai
departe de noi. Uneori, însă, tentaculele ei pătrund în
adâncul nostru, invadându-l cu o mâzgă neagră, terifiantă.
dar ce frumos este atunci, prin contrast, spectacolul unui
cireş înflorit, în plină lună aprilie, când păsările săgetează
cerul şi ploaia vine să ne spele de toate păcatele! Mizeria
din jur şi din noi se diminuează, chiar dispare, ca prin
farmec, umilită de această invazie a florilor de cireş. mai
trebuie căutat, atunci, vreun argument pentru ideea că
salvarea vine oricând şi de oriunde, când crezi că totul e
pierdut? Căci acesta este adevărul, acest Ianus cu două feţe
al existenţei noastre: totul este pierdut şi, în acelaşi timp,
totul poate fi recâştigat, uneori cu o incredibilă uşurinţă,

7.
Uneori cred că oroarea este suverană peste lume şi
peste destinele oamenilor. Marea oroare... Căci ce altceva
este istoria, decât un şir interminabil de crime şi atrocităţi, un
lanţ de nelegiuiri, de evenimente şi acte inumane, săvârşite
tocmai în numele umanităţii, al acelei false umanităţi clamate
cu atâta insistenţă de apostolii Răului? De-a lungul secolelor,
omenirea nu a făcut altceva decât să-şi conserve, cu o
încăpăţânare demnă de o cauză mai bună, această sinistră
predispoziţie de a crea răul şi a-l răspândi în lume.
Roger Casement, diplomatul britanic condamnat
la moarte şi apoi executat sub acuzaţia de înaltă trădare,
pentru că, în finalul periplului său existenţial, ajunsese să
înfrunte Anglia şi să susţină activ cauza naţionalismului
irlandez, acest om de legendă, devenit personaj central al
romanului „Visul celtului” de Mario Vargas Llosa, îl întreabă
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Eseuri
pe părintele Carey, venit la vorbitor să-i acorde asistenţă
duhovnicească: „De ce lasă Dumnezeu să se întâmple astfel
de lucruri? Ce fel de Dumnezeu mai e şi acesta care tolerează
ca mii de oameni, bărbaţi, femei şi copii, să sufere asemenea
orori?” De fapt, Roger Casement doar evocă, în faţa lui father
Carey, aceste întrebări, care-l frământaseră în urmă cu câţiva
ani, în tot acel timp petrecut în Congo, unde fusese trimis de
guvernul britanic, în calitate de consul, să verifice veridicitatea
informaţiilor legate de atrocităţile săvârşite asupra populaţiei
băştinaşe de către colonialiştii cu misiuni „civilizatoare”.
Răspunsul prelatului scoate la iveală neputinţa de a găsi soluţii
satisfăcătoare acestei îngrozitoare dileme: de ce permite
Dumnezeu să se întâmple astfel de lucruri? „Nedreptăţi,
torturi, crime... Nu le-a îndurat Cristos pe propriul trup?... Cu
siguranţă că şi mie mi se întâmplă uneori să-mi pun întrebări...
Unele lucruri sunt greu de înţeles, fără îndoială... Capacitatea
noastră de înţelegere este limitată”.
Da, desigur, omul este limitat în tot ceea ce face, în
tot ceea ce visează şi nădăjduieşte. Însăşi speranţa, care
este unul dintre pilonii (e drept, iluzorii) ai existenţei, are
o bătaie destul de scurtă, în raport cu eficacitatea ţintelor pe
care ni le fixăm.
Contrarietatea mea, legată de nedumerirea schiţată
mai sus, merge însă şi mai departe. Dacă Dumnezeu este
surd la suferinţele oamenilor sau, din raţiuni care nouă nu
ne sunt accesibile, nu poate interveni pentru a le pune capăt,
de ce oamenii înşişi se aruncă, orbeşte, în acest turbion al
cruzimilor de nedescris? Omul este dotat cu raţiune, cu
capacitatea de a discerne între bine şi rău, între dreptate şi
nedreptate. Şi atunci, de unde pornirea aceasta de a împrăştia
răul în jur, de a-şi însemna trecerea prin scurta sa viaţă cu
fapte abominabile, de o inimaginabilă ferocitate?
Probabil că răspunsul la aceste întrebări nu se află
niciunde, şi marii umanişti sau psihologi ai veacului trecut
l-au căutat degeaba în tenebrele minţii umane sau în cutele
atrofiate ale unei conştiinţe colective iremediabil bolnave.
Şi atunci, singura alternativă la inutilitatea acestui demers
ar fi resemnarea? Se pare că da, căci altfel ne-am dedica
întreaga existenţă unei himere chinuitoare, alergând în cele
patru vânturi după o fantomă, care ne va tortura zilele şi
nopţile fără încetare şi fără speranţa de a ieşi vreodată la
vreun liman, Şi asta, pentru că acel liman, pur şi simplu, nu
există. Iar „enclavele de sălbăticie”, despre care vorbeşte
Mario Vargas Llosa în acelaşi roman, vor exista oricum,
pretutindeni şi mereu, producând invariabil metastaze la
nivelul organismului planetar.
8.
O lumină caldă îmi încălzeşte obrajii. Parcă stau pe
un mal invizibil şi privesc la sălciile de pe celălalt mal,
cum îşi apleacă ramurile copilăroase, pline de mâţişori,
în oglinda apei. E o mare fericire că nimeni nu mă poate
vedea, cum stau aşa şi privesc sălciile acelea frumoase
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şi triste, care-mi vorbesc despre o bucurie pierdută. Sunt
aici şi totuşi nu sunt niciunde, doar privirea îmi rămâne
agăţată de micile minuni din jur. Sunt ale mele în măsura
în care eu nu sunt al nimănui. Doar aici, în spaţiul acesta
delimitat de privirea mea atentă şi neputincioasă, simt că
totul există şi totul se justifică doar fiindcă umbra mea
adastă în preajmă şi se împărtăşeşte din ceea ce ochii mei
descoperă, cu aceeaşi uimire de început. Ce s-a schimbat
în ordinea aceasta a lucrurilor eterne? Nimic, doar vântul
care trece ca un pieptene neauzit prin coroanele copacilor
pare altul decât cel de ieri. Dar ieri nu am fost aici, pe acest
mai invizibil, unde fiinţa mea deja visează la ceva ce nu
a văzut şi nu a simţit. Şi vântul pare să confirme ceea ce
eu văd şi simt, căci degetele lui uşoare îmi mângâie faţa
şi îmi răsfiră pletele. E o clipă pe care memoria mea de
mâine o va împinge, poate, în uitare. Căci şi memoria nu
este altceva decât un prieten infidel, un tovarăş de drum
care te părăseşte la prima răscruce. Mâine nu voi mai simţi
acest vânt care acum îmi mângâie faţa şi nu voi mai vedea
crengiile sălciilor tulburând oglinda râului. Chiar râul
acesta va dispărea din peisaj şi peisajul însuşi, în întregul
său, va deveni doar reveria unei secvenţe întâmplătoare.
Totul e atât de simplu, încât mă întreb dacă efortul meu
de acum, de a înregistra imagini de a căror realitate nu
sunt sigur, nu este altceva decât amintirea unui vis care-şi
conţine propria iluzie.
Doar că lumina caldă de azi şi sălciile de pe malul apei
rămân pentru moment acolo unde sunt, iar cuvintele mele
vor trece, ca nişte nori ce tulbură chipul imaculat al cerului.
9.
Mă străduiesc să vorbesc despre ceea ce văd şi ceea
ce simt, abia apoi despre ceea ce gândesc. Dar oare nu există
o simultaneitate, tulburătoare în esenţa şi consecinţele ei,a
acestor procese? Încercând să le „prind” în desfăşurare, într-o
evoluţie consecutivă, intuiesc că ceva se pierde, ca şi când
m-aş ciocni de bariere invizibile, ca şi când mici sincope
supărătoare ar fragmenta o imagine plană, pe care mintea mea
nu mai poate s-o surprindă în totalitatea ei maiestuoasă. Cât
din ceea ce „fotografiez” eu se conformează imperativului
acelei simultaneităţi. singura cale de a accede la adevărul
ascuns în miezul lucrurilor?
Purtăm cu noi şi în noi, de-a lungul unei vieţi marcate
de milioane de automatisme, impulsul falsificării a tot ceea
ce ne înconjoară. Când vorbesc despre un crâng înflorit, deja
am închis acel crâng într-un ţarc mental, riscând să-l destinez,
astfel, unei cumplite denaturări. Vinovăţia mea, în acest
caz, este mai mult decât evidentă şi, pe cale de consecinţă,
imputabilă. căci n-am făcut decât să mă îndepărtez de esenţă
şi să alunec, printr-o insidioasă manevră de învăluire, în
semnificaţie. În semnificaţia goală, fără rezonanţă şi fără
relief, care nu poete evoca decât spectrul neantului.
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Curier...
(Urmare din pag. 5)
prescripție este suspendat între soți cât timp durează
căsătoria și nu sunt separați în fapt, între părinți, tutore sau
curator și persoanele aflate în ocrotirea acestora cât timp
sunt lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de
exercițiu restrânsă, pe durata ocrotirii, pe timpul cât un
administrator administrează bunurile altora, împotriva unei
persoane lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate
de exercițiu restrânsă, cât timp nu are un reprezentant
sau ocrotitor legal, pe perioada cât debitorul ascunde
creditorului existența unei datorii, pe durata negocierii
rezolvării pe cale amiabilă a litigiului dintre părți, dacă
sunt ținute în ultimele 6 luni ale termenului de prescripție,
pe perioada exercitării unei procedurii prealabile cât timp
creditorul nu cunoaște rezultatul procedurii, dar nu mai
mult de 3 luni, pe perioada cât creditorul face parte din
Forțele Armate ale Romaniei aflate în stare de mobilizare
sau război și pe perioada cât creditorul este împiedicat de
un caz de forță majoră să întrerupă termenul de prescripție.
Întreruperea cursului prescripției extinctive
intervine; printr-un act voluntar de executare sau
recunoaștere, prin introducerea unei cereri de chemare în
judecată sau de arbitrare, prin înscrierea în masa credală în
cadrul procedurii falimentului, prin constituirea ca parte
civilă în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății și
prin orice alt act prin care debitorul este pus în întârziere
condiționat de introducerea unei cereri de chemare în
judecată în termen de 6 luni de la punerea în întârziere.
Cererea de chemare în judecată întrerupe prescripție cu
condiția ca aceasta să nu fie respinsă, să nu se renunțe la
ea, să nu fie anulată sau perimată.

Uniunea...
(Urmare din pag. 6)
- impactul probabil al oricăror amenințări la adresa
ordinii publice sau a securității sale interne, inclusiv în
urma unor incidente sau amenințări teroriste, precum și al
amenințării reprezentate de criminalitatea organizată;
- impactul probabil al unei astfel de măsuri
asupra libertății de circulație în spațiul fără controale la
frontierele interne.
Regulamentul (UE) 2017/458 al Parlamentului
European şi al Consiliului, din 15 martie 2017; de
modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea
ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea
bazelor de date relevante la frontierele externe.
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Revista „Morisena”
A văzut lumina tiparului nr. 3 (11)/2018 al
revistei de cultură istorică
„Morisena”, ce apare grație
sprijinului financiar din
partea Consiliului Local
Cenad și al Primăriei Cenad.
Iată și cuprinsul:
Dumitru Tomoni –
Făgetul în marele război
Tiberiu
Ciobanu
– Victor Motogna – 70 de
ani de la trecerea sa la cele

veșnice
Valentin Bugariu – Viața bisericească în Banat
în timpul păstoririi patriarhului Justinian Marina (19481977). Studiu de caz (II)
Mircea Rusnac – Începuturile Reșiței
Florin Zamfir – Tragicele evenimente desfășurate
în vestul județului Timiș-Torontal, în toamna anului 1944
Costin Feneșan – Banatul într-o carte italiană din
1685
Constantin C. Gomboș – Focul căzut din cer
Dușan Baiski – Grănicerii și contrabanda
Cristian-Paul Mozoru – Vărădia tradițională.
Obiceiuri și tradiții
Ion Căliman – Făget – Evoluții istorice
Constantin-Tufan Stan – Ciprian Porumbescu și
folclorul bănățean: „Mândră ca o zână este țăranca din
Banat!”
Ionel Bota – Sensibilitate etnică și confesiune în
Oravița și în Țara Carașului (I)
Gabriela Șerban – Mureșan Constantin – Pirca –
unul dintre mulții „necunoscuți” participanți la Alba Iulia
în 1 Decembrie 1918
Memorialistică
Adalbert Gyuris – Carol Loncear
Recenzii
Adina Nasta – „Columna 2000“/2017
Adrian Dinu Rachieru – Despre Vărădia, cu
dragoste
Geo Galetaru – Igriș – un sat și o monografie aparte
Gabriela Șerban – Fișe de lectură: Gătaia
Iancu C. Berceanu – Partoș – Contribuții
monografice
Într-un stadiu foarte avansat este nr. 4 (12)/2018 al
revistei, programat pentru tipar la sfârșitul lunii octombrie,
cu prilejul Zilei Asociației Culturale „Concordia” Cenad.

Cenăzeanul nr. 4/2018

Aşa cum scriam în numărul trecut al revistei, cu
părere de rău şi promisiunea că voi reveni în Spania, pe
aceleași pe meleaguri catalane, dar în capitala Madrid, am
pornit pe lungul drum spre casă, pe un alt traseu decât la
sosirea în Spania, alegând de această dată trecerea prin
Andorra, Franţa, Elveţia, Germania, Austria şi Ungaria.
Dar, aşa cum am pomenit anterior, drumul a fost făcut
în patru zile, că doar era vacanţă, nu? Şi trebuia să ne
bucurăm de aventuri!
Despre Andorra nu ar fi foarte multe de spus.
Doar că este una dintre
cele mai mici state din
Europa, cu o suprafaţă
sub 500 kmp şi o
populaţie de aproximativ
100.000 locuitori, situată
în munţii Pirinei, între
Spania şi Franţa. Limba
vorbită este catalana şi
religia predominată cea
romano-catolică. Poate
cel mai interesant lucru
pentru cititorul român
este faptul că drapelul
Principatului
Andorra
este foarte asemănător
cu cel al României, cu
aceleaşi culori dispuse
la fel, doar că drapelul
Principatului are o stemă. Andorra are captala la Andorra
la Vella, capitala aflată la cea mai mare altitudine din
Europa (1.023 m), asta în condiţiile în care altitudinea
medie a Andorrei este de aproape 2.000 m şi cel mai înalt
vârf de aproape 3.000 m (Coma Pedrosa, cu 2.942 m).
Un alt lucru deosebit de interesant despre Andorra
este faptul că în primul Război Mondial, micul Principat a
declarat şi el război Germaniei (!?), dar nu a participat deloc
la bătălii. Mai interesant este faptul că după terminarea
războiului, Principatul nu a fost invitat la semnarea păcii
de la Versailles, drept pentru care starea de beligeranţă cu
Germania a durat până în anul...1957!?
În ciuda altitudinii mari şi a peisajelor montane
spectaculoase, drumurile sunt impecabile şi impresionante,
că în locul aşa-numiţilor stâlpişori de dirijare care ar trebui
să existe pe orice drum (din păcate la noi acest „obicei” nu
mai există, dar se pot vedea peste tot în alte ţări, inclusiv
Ungaria şi Serbia, şi care sunt deosebit de utili noaptea,
pe ploaie sau pe ceaţă) în Andorra sunt un fel de prăjini
sau ţevi, înalte de 2-3 metri, vopsite în aşa fel încât să fie
vizibile în orice condiţii (asta pentru că iarna aici, zăpezile
pot fi foarte mari). Nu am ales să trecem prin Principat
doar pentru a admira Pirineii, ci mai ales pentru faptul că
statul este un paradis fiscal, fiind scutit de taxe. Aşa încât,
odată ce ai pătruns în principat începi să te simţi ca într-un
veritabil Dutty Free, în care poţi intra cu maşina, pentru că
oriunde te uiţi vezi această inscripţie şi cea de Tax Free.
Sigur că am beneficiat şi noi de aceste facilităţi şi pentru că
nu suntem nici fumători şi nici mari băutori de cafea, ne-

am orientat privirile (şi cărţile de credit) spre electronice
şi niscaiva băuturi, aşa, mai fineţuri. După câteva ore
petrecute aici şi încercând să dibuim şi să folosim orice
spaţiu rămas liber printre bagaje şi prin maşină, ne-am
continuat drumul spre Franţa şi următorul nostru obiectiv
de vizitat şi anume: viaductul Millau.
Asta, pentru că având o tresărire de orgoliu
profesional, mi-am adus aminte că sunt şi inginer
constructor, ba chiar unul de drumuri şi poduri, iar această
minune inginerească este cel mai spectaculos pod din
Europa şi al doilea cel
mai înalt din lume.
Aşadar, am călcat pedala
cât s-a putut (legal) să
ajungem unde aveam
cazarea peste noapte,
a doua zi de dimineaţa
urmând să traversăm
viaductul, asta pentru că
dimineaţa este momentul
ideal pentru a face
acest lucru şi o să vă
povestesc de ce. Drumul
până la cazare, într-un
mic sătuc Les Vignes
Basses, aşa cum aveam
să descoperim, tipic
franţuzesc şi absolut
pitoresc. GPS-ul fiind
setat pentru locaţie, la un moment dat ne scoate de pe
autostradă şi începem un drum de mai bine de o oră pe
o şosea, hai să îi spunem „judeţeană”, îngustă dar foarte
bună, plină de curbe, prin pădure sau pe la marginea
ei, şi unde aşa, din când în când mai întâlneam câte un
tractor. La un moment dat am crezut că este vreo eroare de
programare a aparatului GPS şi ne întrebam unde ne duce
şi când ajungem, mai ales că se lăsa şi seara. În sfârşit,
ajugem la un han, aşa cum vezi în filmele cu mușchetari,
din piatră, cu camere foarte mari şi mobilier din lemn
masiv. Gazdele, foarte primitoare, parcă îngrijorate şi ele
că nu mai ajungem, ne aşteptau cu căldura tipică omului
dintr-un sat de munte. Ne-am scotocit noi prin uitatele
cunoştinţe privind limba lui Voltaire şi cumva, cumva neam înţeles. Absolut minunată a fost însă primirea: cu pâine,
unt, diferite gemuri, mezeluri şi aşa, vreo 10 bucăţi cât
pumnul meu de mari din diferite sortimente de brânzeturi
franţuzeşti (în mare parte, musai cu mucegai). Toate aceste
produse fiind de casă, sau cum ar spune englezii: Home
made. Bineînţeles că stropite din belşug cu un vin roşu
(şi el de casă) aşa, cum îi stă bine unui francez care se
respectă. Un adevărat deliciu culinar!
A doua zi, dis-de-dimineaţă, am pornit să traversăm
vestitul viaduct, asta deoarece capodopera inginerească
lungă de 2.460 m (realizată în arc de cerc, sau în curbă)
se află parcă suspendată la 343 m deasupra văii Tarn şi
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