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„Modernizarea infrastructurii rutiere în localitatea Cenad, comuna Cenad, județul Timiș”

Eveniment

1 Decembrie 1918
– Marea Unire
„Bat clopote cântând reîntregirea, / Și
sufletul ia foc în clopotari
/ Întâi DECEMBRIE ne
e unirea / Și strălucirea
ROMÂNIEI
MARI”.
Așa spunea poetul Adrian
Păunescu în una dintre
poeziile sale (Clopotul
reîntregirii), reușind să
definească una dintre
năzuințele românilor de a
se uni toți într-un singur
stat. Desigur că ideea
este una mai veche, fiind
Mihai Viteazul, portretul de
pomenită și în scrierile
la Praga realizat de Egidius
Sadeler, din anul 1601 (sursa:
cronicarilor moldoveni,
Wikipedia).
preluată ulterior și întregită de revoluționarii de la 1848. Prima încercare izbutită de a uni cele trei
țări române aparține domnitorului Țării Românești, Mihai
Viteazul, care a reușit, deși pentru scurt timp, unirea celor trei
țări române: Moldova, Țara Românească și Transilvania. La
1 noiembrie 1599 intra în Alba Iulia, fiind proclamat principe
al Transilvaniei. În martie 1600. Mihai Viteazul începe o
campanie împotriva lui Ieremia Movilă, domn al Moldovei în
acea vreme. La sfârșitul lunii mai întreaga Moldovă era sub
stăpânirea lui Mihai Viteazul, care unea astfel sub sceptrul
său cele trei țări române. Desigur că un asemenea lucru nu a
convenit marilor imperii, care vedeau în unire un pericol pentru
ele. Cu acordul Curții de la Viena, Mihai va fi asasinat în august
1601, în tabăra militară de la Turda.
Un alt moment hotărâtor pentru înfăptuirea marii
uniri desigur că a fost Revoluția de la 1848 care, pe lângă
caracterul său social, a avut și unul profund național. Drept
urmare, românii din Transilvania au obținut recunoașterea lor
ca națiune.
Unul dintre obiectivele Revoluției de la 1848 a
fost și studierea modalităților celor mai potrivite pentru
realizarea unirii între Moldova și Muntenia. Soluția
săvârșirii unirii a fost găsită prin alegerea aceluiași
domnitor atât în Moldova (17 ianuarie 1859), cât și în
Muntenia (24 ianuarie 1959). Astfel a fost realizată
unirea celor două principate române într-un singur stat
sub numele de România.
Evenimentul a avut un răsunet deosebit și în
Transilvania, populația română ieșind în stradă, unde se auzeau
numai aclamații: „Alexandru Ioan Cuza, Unire, Unire!”
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Sigur că un moment important în înfăptuirea Marii
Uniri îl constituie și Războiul de Independență din 1877, unde
armata română, alături de trupele rusești, reușește într-o luptă
crâncenă să-i înfrângă pe turci. La 9 mai 1877, Parlamentul
României proclamă independența deplină a țării.
Dobândirea
independenței a însemnat
un mare pas înainte
pentru statul român, iar
la 14 martie 1881 este
proclamat Regatul.
În Transilvania,
luptele pentru drepturile
românilor și recunoașterea limbii române ca limbă oficială
în teritoriile locuite în
majoritate de români
devin din ce în ce mai
acute.
La izbucnirea
Primului Război MonAlexandru Ioan Cuza,
dial, în primii doi ani
portret oficial.
România își păstrează
neutralitatea, încheind
în același timp un acord secret, cu acceptul regelui Carol I,
care, printre altele, prevedea și anexarea părților din imperiul
austro-ungar locuite de români.
Neutralitatea ia sfârșit la 14 august 1916, când
România declară război Austro-Ungariei. Rezultatele luptelor sunt schimbătoare, mai ales prin prisma retragerii
trupelor ruse din cauza izbucnirii revoluției de la
Petrograd, în februarie 1917. În acest context, la începutul
veacului XX se putea vedea limpede că ideea unirii tuturor
românilor într-un singur stat înstăpânise inimile tuturor.
Ideea unirii era exprimată prin cele mai diverse moduri,
inclusiv de scriitorii vremii. Astfel, Barbu Șt. Delavrancea
scria: „Suntem una, un singur trup revărsat de amândouă
părțile munților. Carpații ne sunt șira spinării...” Relațiile,
atât cele spirituale, cât și cele economice erau foarte strânse
și nimic nu rămânea fără ecou din ceea ce se întâmpla
într-o parte sau de cealaltă a Carpaților.
În condițiile de după război, când marile imperii
se destramă, pe fondul disoluției imperiului austroungar începe lupta pentru controlul Transilvaniei.
Până de curând, această luptă fusese întotdeauna
câștigată de nobilimea maghiară. În Parlamentul de la
Budapesta, la 18 octombrie 1918, în numele Partidului
Național Român, se citește declarația de dezlipire a
Transilvaniei de Ungaria.
(Continuare în pag. 7)

Ing. George Ivașcu
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Administrație

Proiecte de infrastructură
în perioada 2018-2020
Comuna Cenad are în derulare trei proiecte de
infrastructură de drumuri.
Denumirea primului proiect este „Modernizarea
infrastructurii rutiere în localitatea Cenad, comuna
Cenad, județul Timiș”. Acesta vizează asfaltarea a 9,3
km de străzi din intravilanul localității și este finanțat de
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice prin Programul Național de Dezvoltare Locală,
în parteneriat cu Comuna Cenad. Partea de cofinanțare
a localității Cenad este de 272.000 de lei, iar suma
de 4.500.000 de lei este asigurată de către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Prin acest proiect se extinde rețeaua de străzi
asfaltate cu lungimea sus-menționată, continuând
străzile deja asfaltate, precum și altele noi. La acest
proiect au început deja lucrările.
Harta cu străzile care se modernizează este
prezentată în anexă (vezi coperta II a revistei).
Al doilea proiect, cu denumirea de
„Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna
Cenad, județul Timiș, etapa II”, vizează asfaltarea
a 8,2 km de străzi, iar odată cu încheierea acestei lucrări
vor fi asfaltate toate străzile din localitate.
Acest proiect este finanțat integral din bugetul
local, valoarea lui fiind de 5.900.000 de lei. În prezent
se derulează licitația pentru execuția acestei lucrări.
Publicaţie realizată cu sprijinul
Consiliului Local Cenad
şi al Primăriei comunei Cenad, judeţul Timiş
(www.cenad.ro)
Colegiul de redacţie: Gheorghe Anuichi,
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Dan Muntean, Rodica Pitic, Cornelia Varga
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Harta cu străzile care se modernizează este
prezentată în anexă (vezi coperta IV a revistei).
Comuna Cenad are în total 36 km străzi și
sperăm că aceste lucrări se vor finaliza până la sfârșitul
anului 2019.

Imagine cu șoseaua principală (DN6) ce trece prin centrul
localității Cenad.

Al treilea proiect (coperta III) se numește
„Amenajare drumuri de exploatație agricolă în
comuna Cenad, județul Timiș”. Acesta este finanțat
prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare
Rurală, în baza Programului Național de Dezvoltare
Rurală, Măsura 4.3, în sumă de 1.200.000 de euro,
bani nerambursabili. Prin acest proiect se amenajează
un drum agricol în lungime de 8.527 m, paralel cu DN
6, și anume va ieși din comună în direcția cantonului
care aparține de Apele Române, va vira la stânga până la
Drumul nucilor și se va lega de DN 6 în dreptul fermei
familiei Târziu. De asemenea, va face legătură cu DN
6 în vecinătatea fostei Zootehnii și de la familia Iuga
va ieși din nou la DN 6. Acest drum va avea o lățime
de 4 m, prevăzut cu un strat de asfalt de 6 cm. Prin acest
proiect se creează posibilitatea ca tractoarele agricole
să evite circulația pe DN 6 și implicit evitarea unor
accidente rutiere.
În momentul de față se organizează licitație
pentru realizarea proiectului tehnic, iar ulterior pentru
execuția lucrării.

Primar, Nicolae Crăciun
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Hotărâri ale Consiliului Local
al comunei Cenad

Referendum

• Hotărârea nr. 22 din 30.08.2018 privind aprobarea
scoaterii din circuitul agricol a terenului aflat în extravilanul
localităţii Cenad, înscris în CF 404598, parcela A369/1/b//2/j
din teren neîmprejmuit, teren pentru drumuri și zone de acces
în suprafaţă de 29 mp;
• Hotărârea nr. 23 din 25.09.2018 privind rectificarea
bugetului local Varianta III-a;
• Hotărârea nr. 24 din 25.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție publică la obiectivul „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Cenad, județul Timiș”;
• Hotărârea nr. 25 din 25.09.2018 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
actualizați aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada
2014-2020” – localitatea Cenad;
• Hotărârea nr. 26 din 27.09.2018 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului intitulat „Amenajare drumuri de
exploatație agricolă în comuna Cenad, județul Timiș”;
• Hotărârea nr. 27 din 11.10.2018 privind aprobarea
Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare
pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în
perioada 2014-2020”.

Primăria Cenad a informat, inclusiv prin site-ul
oficial www.cenad.ro, în timp util, în baza prevederilor
art.18, alin. 2 din Legea nr. 3/2000, privind organizarea
și desfășurarea referendumului, cu modificările și
completările ulterioare, despre delimitarea, numerotarea
și stabilirea sediilor secțiilor de votare pentru
referendumul național din 6-7 octombrie 2018, pentru
revizuirea Constituției.
Cele două secții, respectiv nr. 349 (pentru numerele
de casă 1-1067) și 350 (pentru numerele de casă 10681935) au funcționat în cadrul Școlii Gimnaziale Cenad.
Proiectul legislativ îşi propunea revizuirea articolului
48 din Constituţie, în sensul că familia se întemeiază pe
căsătoria între un bărbat şi o femeie, şi nu între soţi, aşa
cum este în prezent. Întrebarea adresată alegătorilor a fost
„Sunteți de acord cu Legea de revizuire a Constituției
României în forma adoptată de Parlament?”.
În urma numărării voturilor și potrivit afirmației
președintelui Biroului Electoral Central, Marius Ionel
Ionescu, numărul voturilor valabil exprimate la la nivel
de stat, răspunsul „Da” a fost de 3.531.732, ceea ce
reprezintă un procent de 91,56%. Numărul voturilor
valabil exprimate la răspunsul „Nu” a fost de 249.412
de persoane, deci un procent de 6,47% din numărul
participanţilor. Numărul voturilor nule a fost de 76.111,
respectiv 1,97%. S-au prezentat la vot 3.857,308
persoane, adică 21,8% din numărul total al persoanelor
înscrise în liste. Referendumul ar fi fost valid dacă
prezenţa la vot ar fi fost de 30 la sută, iar 25 la sută ar fi
fost voturi valabile.
La Cenad, din cei 3.889 de alegători înscriși pe
liste, s-au prezentat la vot doar 306 persoane, ceea ce
reprezintă 7,8%. La nivelul județului Timiș, prezența
a fost, la închiderea urnelor, 18,36 %, adică 114.642 de
timișeni au votat la referendumul privind redefinirea
căsătoriei, din care 97.690 pe liste permanente și 15.506 pe
liste suplimentare, iar cu urna mobilă 1.446. Din cei 306
cenăzeni prezenți la vot, 274 au votat DA, 26 – NU, șase
voturi fiind nule. Rezultă că 8,49% dintre cenăzeni nu sunt
de acord cu o căsătorie normală, adică dintre un bărbat și o
femeie. Cifrele o spun.
De unde putem trage concluzia că, în curând, va
exista posibilitatea ca preoții și primarul din Cenad să
oficieze căsătoria dintre un cenăzean și un cenăzean, dintre
o cenăzeancă și o altă cenăzeancă. Sau, potrivit trendului
occidental extraordinar de... modern, între un cenăzean/o
cenăzeancă și un animal sau obiect... Am intrat în... Europa!

Miroslav Marianuț

Dușan Baiski

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. 20 din 30.08.2018 privind stabilirea taxei de transport cu microbuzul pentru elevii care
frecventează cursurile în localitatea Sânnicolau Mare,
pentru anul şcolar 2018-2019;
• Hotărârea nr. 21 din 30.08. 2018 privind acordarea
unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Cenad în Adunarea Generală ordinară a membrilor
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
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Interviu

„Astăzi importăm tot ceea ce înainte exportam”
Interviu cu dl Gheorghe Ivașcu, inginer agronom din Cenad
– Stimate domnule
inginer Gheorghe Ivașcu,
sunteți copil de oraș,
născut, pentru cei care
nu vă cunosc, pe 12 iunie
1953, la Sânnicolau Mare.
De ce ați ales tocmai
agronomia?
– M-am născut în
orașul Sânnicolau Mare,
un orășel de pustă cu o
populație de 14.000-15.000
de locuitori. În perioada
interbelică și înainte de
aceasta, ocupația de bază
a locuitorilor era agricultura. Atât bunicii, cât și părinții mei
au fost paori, mai întâi pe cont propriu și apoi la Gospodăria
Agricolă Colectivă (G.A.C.), devenită ulterior Cooperativa
Agricolă de Producție (C.A.P.) locală, în care au intrat în 1959.
Ei mi-au insuflat dragostea față de pământ, eu participând
încă din copilărie la lucrările agricole alături de ei.
– Întrucât ați activat destui ani ca inginer agronom
în regimul comunist, dar și după aceea, considerăm că
puteți face, în deplină cunoștință de cauză, paralele între
agricultura de atunci și cea de acum. Care anume au fost
trăsăturile pozitive și negative de atunci și care sunt cele
de acum?
– Mă voi referi mai mult la perioada anilor dinainte
de Revoluția din 1989, dar și de după acest eveniment.
În regimul comunist agricultura se practica în sistem
centralizat, cu planuri și programe venind de la ministere și
defalcându-se pe unități prin Direcția Agricolă. În general, se
poate spune că specialiștii nu erau împiedicați în elaborarea
tehnologiilor, singurul handicap fiind baza materială
slabă, mai ales din punct de vedere al îngrășămintelor și
substanțelor de combatere. Cu toate acestea, producțiile
obținute erau rezonabile. Foarte multe produse mergeau
la export, mai cu seamă fructe și legume. După decembrie
1989, în entuziasmul postrevoluționar, au fost desființate
toate unitățile de producție existente (I.A.S., C.A.P.) și
fiecare proprietar a trecut la lucrarea pământului pe cont
propriu. Evident că rezultatele au fost slabe și a trebuit să
treacă 20-25 de ani până la constituirea noilor ferme cu bază
materială bună și rezultate competitive.
– Cenadul e renumit în domeniul cercetărilor
agricole, în pionieratul pomicol etc. Copil fiind, am
mai prins și chiar lucrat în vacanțe la cules de piersici
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în vastele și minunatele livezi dintre Mureș și dolmă.
În luna mai 1970, am cules cireșe stând pe un ponton
improvizat din scânduri, în livada potopită de apele
Mureșului. Există șansa reînființării unor asemenea
plantații la Cenad, pe lângă ceea ce deja există?
– Cenadul a avut livezi renumite, mai ales cu soiuri
locale, fructele impresionând prin calitățile genetice date
de climă și condițiile de sol. Șansele reînființării acestor
livezi sunt minime, mai ales din cauza insuficienței forței
de muncă, știut fiind că atât culturile legumicole, cât și cele
pomicole reclamă foarte multă forță de muncă manuală.
Actalmente, locuitorii Cenadului lucrează la o parte din
întreprinderile din Sânnicolau Mare (Zoppas, Delphi etc.),
dar majoritatea sunt plecați și lucrează în afara țării.
– Doar oamenii pot da măsură lucrurilor. Cenadul
a fost renumit pentru culturile sale de usturoi, ceapă,
arpagic, morcovi, pătrunjei. Generația care s-a mai ocupat
de agricultură s-a cam dus. Cu ei s-a dus și dragostea
față de pământ. Cum apreciați ceea ce se numește astăzi
bioagricultură și ce șanse ar avea ea la Cenad?
– În afară de cauza explicată mai sus, deficiența forței
de muncă este cauzată și de lipsa unei piețe de desfacere
sigură. După cum se știe, cu ani în urmă (30-40 de ani), din
gara feroviară Cenad plecau zilnic la export, atât spre Apus,
cât și spre Răsărit, mai multe vagoane cu produse horticole.
Astăzi, din lipsa unei coordonări competente în domeniul
agricol, importăm tot ceea ce înainte exportam.
– Care este cea mai frumoasă amintire pe care o
păstrați de pe vremea când încă mai activați la Cenad pe
linie profesională?
– Una dintre cele mai plăcute amintiri pe linie
profesională datează din anul 1985, când îmi desfășuram
activitatea la A.E.S.C. Sânnicolau Mare – Ferma 12 Cenad.
În acel an am luat locul I din 12 ferme cu profil legumicol și
am fost numit director tehnic la A.E.S.C. Sânnicolau Mare,
bineînțeles cu retribuția corespunzătoare postului.
– De la culturile agricole ați ajuns, iată, printrun concurs de împrejurări, la cultura cultură. Sunteți
președintele Asociației Culturale „Concordia“ din
Cenad. Cum s-a întâmplat?
– Trecerea de la culturile agricole la cultura adevărată
s-a făcut treptat, începând cu colaborarea la revista
„Cenăzeanul”, la început sporadic, iar din anul 1995 cu
două rubrici permanente, una despre agricultura și cealaltă
despre pescuit.
– Se spunea că în Cenad nu se face cultură, ci doar
agricultură. Cât adevăr mai există în această sintagmă?
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Amalgam
– Desigur că încă din vechime, cenăzenii au fost
recunoscuți ca agricultori destoinici, creind prin munca lor
renumele localității Cenad prin soiurile locale de varză sau
usturoi, care excelează prin calitățile gustative și aspect.
Acestea nu au exclus însă activitatea culturală, care a fost
întotdeauna sprijinită de conducerea locală. Avem acum un
ansamblu de dansuri, „Mlădițe cenăzene”, coordonat de Oana
Erdei. Un aport deosebit îl are Dorin Dronca, referent, cultural,
care organizează majoritatea evenimentelor culturale.
– Sunteți unul dintre cei mai activi pescari din
localitate și chiar organizator, de ani buni, de competiții
în domeniu. De unde considerați că li se trage cenăzenilor
această pasiune?
– După cum bine se sugerează în întrebare, una dintre
pasiunile importante ale cenăzenilor o constituie pescuitul,
sportiv în majoritatea cazurilor. Pe lângă râul Mureș și
amenajările piscicole locale, pescarii cenăzeni merg și la
Dunăre, mai ales în zona Divici, pe ostrovul Calinovăț. De
asemenea, mulți pescari au permis cu viza la zi în Ungaria,
dar și în Serbia. De menționat este faptul că apele din țările
vecine sunt mai bine gospodărite și mai generoase în pește.
– Cenadul are un ștrand ad-hoc: Puțul. Asta
deoarece nu toată lumea își permite să meargă în
Ungaria, la ștrandurile amenajate de acolo. În context,
ce considerați dumneavoastră că s-ar putea face la nivel
local, mai mult decât noul cămin cultural, pentru a se
oferi cenăzenilor mai multe obiective pentru petrecerea
timpului liber?
– Din acest punct de vedere, în condițiile în care s-ar
putea accesa fonduri europene, un obiectiv ar fi construirea
unui ștrand cu apă termală, aceasta avându-se în vedere
resursele existente. De asemenea, avându-se în vedere
numărul mare de pescari, s-ar putea încerca amenajarea
unei pescării pe plan local, care, de altfel, a fost începută în
partea de sud a localității, nu departe de Drumul Național
DN6, dar lucrările au fost sistate din lipsă de fonduri.
– Când devine cu adevărat pensionar un pensionar
inginer agronom care locuiește la Cenad?
– Vine o vreme când fiecare om implicat în câmpul
muncii devine pensionar, pentru că, vrem-nu vrem, timpul
trece (fugit irreparabile tempus). Pentru vremea pensionării
părerea mea este că oamenii pot să mențină, după puteri,
atât o activitate fizică, cât și una intelectuală.
– Care vă sunt proiectele de viitor în calitatea
dumneavoastră de organizator de evenimente culturale
și sportive?
– Dintre evenimentele ce urmează în agendă este
organizarea unui concurs de pescuit, dar și simpozionul
anual al Asociației Culturale „Concordia” din Cenad.

Convorbire realizată de: Dușan Baiski
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1 Decembrie 1918...
(Urmare din pag. 3)
Funcțiile și rolul administrației maghiare ce se
destramă neașteptat de rapid sunt preluate de Consiliul
Național Român, înființat la 3 noiembrie 1918, și de
gărzile naționale românești.
Fapte asemănătoare se petrec și în Bucovina.
La 27 octombrie se creează și aici un consiliu național
român. După cum scria învățatul Sextil Pușcariu în nou
înființatul ziar „Glasul Bucovinei”, la 28 noiembrie,

Marea Adunare Națională
de la Alba Iulia.
într-o atmosferă de însuflețit entuziasm, Consiliul
Național Român proclamă unirea necondiționată a
Bucovinei cu România. Și rolul unificator nu se oprește
aici. În Transilvania, la 1 decembrie 1918 a fost convocată
o adunare națională a românilor din Transilvania și
Ungaria. În ziua aceea, la Alba Iulia ninsese, iar porțile
cetății, balcoanele și ferestrele caselor erau împodobite
cu steaguri naționale românești, flori și pancarte pe care
scria „Trăiască România Unită!”
În urma întâlnirii reprezentanților poporului în
sala Casinoului, se stabilește egalitatea naționalităților
și religiilor. O delegație condusă de episcopul de
Caransebeș, Miron Cristea (viitorul patriarh al
României), la 14 decembrie înmânează regelui
Ferdinand I „Declarația de la Alba Iulia”. Astfel, ziua
de 1 decembrie devine pentru români anul împlinirii
naționale pentru care au luptat cu multe sacrificii
generații după generații, care, în cele din urmă, au
reușit să îndeplinească marea dorință dintotdeauna a
românilor: UNIREA.
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„Mlădițe cenăzene”

Bucuria Copilului
– Ziua Copilului
Deoarece ziua de 1 Iunie este zi liberă, acțiunile
desfășurate cu și pentru copii au avut loc în data de 31 mai
2018, la Hipodromul Morisena din Sânnicolau Mare.

Doamna Liliana Matei a lansat o invitație
ansamblului nostru de dansatori, invitație care a fost
primită cu bucurie de întregul colectiv.
Astfel că grupa mică și mijlocie de dansatori au
prezentat câte un dans românesc și unul sârbesc, iar grupa
mare de dansatori a prezentat un dans maghiar, unul
german și unul sârbesc. De asemenea, la această acțiune a
evoluat și ansamblul „Palucenca” din Dudeștii Vechi cu un
dans tradițional bulgăresc, precum și un grup vocal.
Publicul a fost alcătuit tot din copii, care au venit
de la școlile și grădinițele din oraș pentru a se bucura de
o mică demonstrație de echitație. Tot pentru copii a fost
aranjat, din partea organizatorilor, și un stand cu diferite
prăjituri și checuri, sucuri naturale și fructe de sezon.
A fost o zi memorabilă, sărbătorită așa cum se
cuvine: cu copii, pentru copii.

Când faci ce-ți place,
nimic nu-i greu
Ziua de 8 iunie 2018 a fost o zi încărcată de emoții,
bucurii și multă voie bună. Cele două echipe, mică și
mijlocie, ale ansamblului nostru „Mlădițe cenăzene”, au
participat la două evenimente deosebite desfășurate la
Sânnicolau Mare.
Primul eveniment a avut loc la Școala Gimnazială
nr. 1 Th. Bucurescu, școală organizatoare a Festivalului
Concurs Festivalul Prieteniei, unde echipa mijlocie a
participat la două secțiuni: recitări în grai bănățean și dans
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popular. La ambele secțiuni, Mlădițele noastre au urcat pe
podium. La recitări, moșul nostru, Alexa Alin Alexandru, a
încântat juriul și publicul cu poeziile La cules dă cucuruz și
Păvălică a lu’ Scovardă, fapt pentru care a fost răplătit cu
premiul I. Acest moș mic este un talent mare și întotdeauna
este o bucurie și o încântare pentru cei ce-l ascultă.

Tot la acest festival, dansatorii grupei mijlocii
au prezentat un dans popular din Banat, prestație care a
fost răsplătită cu locul II. Bucuria, entuziasmul și emoția
au luminat chipurile micilor dansatori, care au oferit
publicului un moment deosebit.
A doua acțiune, sub genericul Pretutindeni trăiesc
copii, a fost organizată de Grădinița cu Program Prelungit,
nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 2 N. Oprean, a avut loc la
Teatrul de Vară în orașul Sânnicolau Mare. De data aceasta,
echipei mijlocii i s-au alăturat și cei mai mici dansatori din
echipa noastră. Împreună, cele două echipe au prezentat un
moment extraordinar. Îmbrăcați în noile costume populare,
achiziționate prin bunăvoința părinților, cu zâmbetul larg,
datorită bucuriei și ochii umeziți din cauza emoțiilor,
Mlădițele cenăzenilor au umplut scena Teatrului de Vară
impresionând prin număr, ținută, expresivitate și mult,
mult talent.
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„Mlădițe cenăzene”

Cantonament la malul Dunării

Festival de teatru pentru copii

Ca o încununare a întregii activități de până
acum, cele două echipe mici ale ansamblului
„Mlădițe cenăzene” au beneficiat de o perioadă
de cantonament la Baziaș. Acest lucru a fost
posibil datorită Uniunii Sârbilor din România, ca
o răsplată pentru munca de peste an a dansatorilor,
suportând financiar întreaga cheltuială. Astfel că în
prima săptămînă din vacanța de vara, 23-27 iunie
2018, ne-am bucurat de aerul proaspăt de munte și
de briza curată a Dunării. Pe lângă antrenamentele
zilnice, scăldatul în piscina pensiunii, plimbările
lungi pe cărările de munte sau pe pontoanele
pescarilor, s-a organizat și o excursie la Mraconia.
Sâmbătă 26 iunie, întreaga echipă a fost într-o
plimbare cu vaporașul pe Dunăre, vizitând Cazanele
Mici și Mari, Peștera Veterani, Capul lui Decebal,
Mănăstirea Mraconia.

„Malo dečije pozorište” este numele Festivalului
Concurs de Teatru pentru copii, în limba sârbă, care
se organizează anual la Belobreșca, județul Caraș
Severin, un mic și cochet sătuc de pe malul stâng al
Dunării. Această acțiune se bucură de sprijinul Uniunii
Sârbilor din România și se adresează copiilor cu
vârste cuprinse între 4 și 10 ani.
Acest festival-concurs are ca scop cultivarea
în sufletele tinerilor a sentimentului pentru frumos,
pentru cultură, pentru artă, dar și încurajarea vorbirii
limbii sârbe. Astfel că Cenadul a primit invitație de a
participa la acest festival în data de 26 mai 2018. Mare
mi-a fost surpriza și încântarea să constat că printre
dansatori avem și foarte buni actori. Prin urmare am
răspuns afirmativ invitației și ne-am apucat de muncă.
Cei mici au fost foarte încântați și au participat cu
plăcere la repetiții.

Bucuria, entuziasmul și disciplina copiilor ne
încurajează ca și pe viitor să mai organizăm astfel
de excursii.
Serile de discotecă i-au lăsat pe mulți dintre
ei fără glas, iar cele de cinema s-au soldat cu
sforăituri pe voci. La capitolul gastronomie, pot
spune că unii dintre copii au descoperit că mâncarea
pe care n-au gustat-o acasă, aici, la malul Dunării,
era chiar foarte bună. De asemenea, interacțiunea
dintre copii a consolidat prieteniile sau chiar a
legat altele noi.
Deci, această ieșire se pare că și-a atins scopul.
Pe această cale doresc să mulțumesc încă o
dată organizatorilor, părinților pentru implicare
și susținere, precum și bucătăreselor din rândul
părinților Alina Vlașcici, Manuela Szucs și Mira
Stoiacov.

Echipele participante au fost copiii din Deta,
Sânpetru Mare, Gelu, Macevici, Timișoara, Socolovaț,
Felnac, Moldova Nouă, localitatea gazdă – Belobreșca și,
bineînțeles Cenad.
Sofia Miocovici, Dragana Vlașcici, Slagiana
și Natașa Ilin, Marco Uncianski, Iasen Lavrenski,
Svetlana Marianuț, Svetlana Șuvac, Bogdan Erdei,
Vera Sabou, Laura Guga, Dragana Dragoș, Mladen
Marcov și Ielena Miocovici au fost micii actori care au
urcat pe scenă și au încântat publicul cu piesa „Pobuna”
(„Răzbunarea”). Decorul, ținuta impunătoare, costumația
potrivită, expresivitatea, dicția și siguranța de sine au fost
încununate cu locul I, răsplătind astfel munca asiduă a
micilor actori.
Și… cortina a coborât. Până anul viitor.
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Cultură

„Cenad – File de istorie”
A văzut lumina tiparului o nouă carte dedicată
istoriei Cenadului și locuitorilor săi, dar de data
aceasta nu este vorba de
un singur autor, ci de mai
mulți: „Cenad – File de
istorie”. Este, deci, o
culegere de texte scrise de
diverși autori și apărute
de-a lungul vremii inclusiv
în revistele „Cenăzeanul”
și „Morisena”, respectiv în anuarele Asociației
Culturale
„Concordia”
din Cenad. Cel care a căutat și a ales lucrările este Dușan
Baiski. Sarcina nu a fost deloc una ușoară, dar după cum
declară însuși coordonatorul, volumul este departe de a fi
epuizat textele referitoare la Cenad. Fiindcă mereu apar
altele și altele, în țară și străinătate, în limba română,
maghiară, germană etc. Există însă speranța că va fi doar
primul dintr-o serie de volume de acest gen.

„Cenadul și oamenii de litere”
Cartea scrisă în ediție
româno-sârbă „Cenadul și
oamenii de litere / Чанад
и људи од пера”, apărută
la editura timișoreană „Solness”, este rodul a doi scriitori: Ivo Muncian (care a
mai dăruit cenăzenilor și
cartea „Из корена ружа
цвета – 100 – Српска
читаоница Чанад” („Din
rădăcină înflorește trandafirul – 100 – Biblioteca
sârbească Cenad”, apărută
în 1994, cu prilejul împlinirii unui veac de la înființarea primei biblioteci publice
sârbești la Cenad) și Miroslav Rosici, un foarte apropiat
prieten al Cenadului și deseori oaspete al Asociației Culturale „Concordia” Cenad. Volumul reunește în paginile
sale biografiile a 31 de autori (poeți, scriitori, jurnaliști),
născuți la Cenad sau care au activat în această localitate într-o anumită perioadă de timp, fiind și primul care scoate în
evidență, în mod profesionist, viața și opera unor cenăzeni
de valoare.
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A apărut nr. 4 (12)/2018
al revistei „Morisena”
A văzut lumina tiparului nr. 4 (12)/2018 al revistei
de cultură istorică „Morisena”, revistă sprijinită financiar de către Consiliul Local
Cenad și Primăria Cenad.
Noul număr cuprinde:
• Ion Traia – Ferendia – Marea Unire și istoria
contemporană
• Ana Kremm –
Oameni care au trecut…
Preotul Emiliu Stoian
• Gabriela Șerban –
Protopopul Mihail Gașpar –
scriitor și patriot
• Tiberiu Ciobanu – Iuliu Vuia – 85 de ani de la
trecerea sa la cele veșnice
• Gheorghe Moldovan – Învățământul orbilor în Banat la jumătatea secolului al XIX-lea
• Cristian-Paul Mozoru – Muzica Timpului. Note despre Corul bisericesc din Bocşa Română
• Ionel Bota – Sensibilitate etnică și confesiune în
Oravița și în Țara Carașului (II)
• Mircea Rusnac – Realele rezultate ale alegerilor din
19 noiembrie 1946 în judeţul Caraş
• Ion Căliman – Îndeletniciri şi ocupaţii ale localnicilor din zona Făgetului
• Zoran Markov – Variașul în cărți poștale ilustrate.
Istoricul cartofiliei locale (sfârșitul sec. al XIX-lea – anul 1919)
• Walter Stahli – Portul popular românesc din nordvestul Banatului în imagini foto şi cărţi poştale ilustrate din
prima jumătate a secolului trecut
• Constantin-Tufan Stan – Bănățeni „pribegi” după
Procesul Memorandului
• Dumitru Tomoni – Avram Ciocoiu – Mărturii despre
Marea Unire
• Iancu C. Berceanu – Banatul, „America mică” și
geopolitica transfrontalieră
• Gabriela Șerban – Reprezentanți comloșeni la Alba
Iulia la 1 Decembrie 1918
• Dușan Baiski – Călăuzele și contrabanda în Banat
• Ionel Iacob-Bencei – Cine a fost George Gârda
Memorialistică
• Hans Dama – Întâlnire în Siberia
Recenzii
• Goran Mrakić – Din dragoste pentru fotbal
• Mircea Taban – Practici carnavaleşti
• Doru Sinaci – Panteonul bănățean
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Societate

Troiță la Vamă

Ziua Pompierilor

Vineri, 14 septembrie, la Punctul de Trecere a
Frontierei Cenad-Kiszombor, pe partea stângă a DN6, a
avut loc slujba de sfințire a unei troițe înalte de 10 m, al

Orașul Sânnicolau Mare a găzduit vineri, 14
septembrie 2018, un eveniment deosebit: Ziua Pompierilor.
La manifestare au luat parte: Plutonul subunității de
pompieri Sânnicolau Mare (comandat de mr. Corin Zoran
Simici), Serviciul de voluntari din Dudeștii Vechi (cu o

cărei sponsor este Gheorghe Opran. Slujba a fost oficiată
de Î.P.S. Sa Ioan, mitropolitul Banatului. Au participat
părintele protopop Marius Gabriel Poderu de la protopopiatul Sânnicolau Mare, părintele Gheorghe Covaci de la Biserica Ortodoxă Română din Cenad, părintele Matei de la
Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Cenad, maici
de la același așezământ monahal, primarul și viceprimarul
Cenadului, Nicolae Crăciun și, respectiv, Vasa Stefanovici,
cetățeni ai Cenadului.
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tradiție de 96 ani), Serviciul de voluntari Biled (cu o tradiție
de aproximativ 50 ani), Serviciul de voluntari Lovrin (cu
o tradiție de 75 ani), Serviciul de voluntari Lenauheim
(cu tradiție de aproximativ 15 ani), Serviciul de voluntari
Gottlob (care datează ca și voluntari din 2008), Serviciul
de voluntari Variaș (cu o tradiție de 86 ani), Serviciul
de voluntari Sânpetru Mare (cu o tradiție de 36 ani) și
Serviciul de voluntari din Cenad (cu o tradiție de 135 ani).
Evenimentul a debutat la ora 11, cu intonarea
imnului de stat al României, după care au urmat un scurt
discurs și prezentarea istoricului și acțiunilor formațiilor
de pompieri participante.

Pagină realizată de:
Dorin Dronca
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Legislație

Curier juridic
În acest număr voi prezenta
dispozițiile legale și acțiunile
judecătorești privind filiația.
Prin filiație se înteleg relațiile de rudenie nepatrimoniale
dintre copil și cei doi părinți
naturali ai acestuia. Dovada filiației se face cu actul de naștere și
certificatul de naștere.
Trebuie să facem distincție
între modurile de stabilire a
filiației față de mamă și cea față de tată. Filiația față
de mamă se stabilește in mod firesc prin naștere, dar
există și situații când filiația față de mamă trebuie
stabilită prin recunoaștere sau hotărâre judecătorească,
cum este cazul copilului abandonat la naștere al cărui
mamă nu este cunoscută. Filiația față de tată poate fi de
doua feluri, cea din căsătorie și cea din afara căsătoriei.
Filiația față de tatăl căsătorit cu mama copilului se
stabilește în temeiul prezumției legale de paternitate,
care înseamnă că se presupune că soțul mamei este
tatăl copilului născut în timpul căsătoriei. În aceste
condiții, în cazul persoanelor căsătorite, soțul mamei
este înregistrat în mod obligatoriu ca tată al copilului,
chiar dacă în realitate altă persoană este tatăl biologic.
În situația în care soțul mamei nu este tatăl copilului, se
poate răsturna prezumția de paternitate prin procedura
judecătorească a tăgăduirii paternității. În ceea ce
privește filiația față de tatăl din afara căsătoriei, adică
în cazul unui copil născut din părinți necăsatoriți
între ei și mama necăsătorită, filiația se stabilește prin
recunoașterea paternității de către tată sau prin hotărâre
judecătorească.
La stabilirea paternității trebuie avut în vedere
timpul legal al concepției copilului și care se calculează
ca fiind între ziua a trei suta și a o sută optzecea zi dinainte
de nașterea copilului.
În situația în care nașterea copilului nu a fost
înregistrată în registrul de stare civilă al nașterilor sau
dacă copilul a fost înregistrat cu părinții necunoscuți,
părinții pot recunoaște copilul. În situația unui copil
născut din părinți cunoscuți, dar necăsătoriți, filiația față
de mamă se stabilește urmare a nașterii, dar tatăl trebuie
să facă declarație de recunoaștere a paternității pentru
a fi înscris ca tată al copilului. Recunoașterea se poate
face în fața ofițerului de stare civilă, în fața notarului
public prin declarație sau testament. Totodată părinții vor
da declarație în fața ofițerului de stare civilă în ceea ce
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privește numele de familie pe care îl va purta copilul, adică
numele de familie al mamei sau al tatălui. Recunoașterea
care nu corespunde realității poate fi contestată oricând și
de orice persoană interesată.
O filiație stabilită și care nu corespunde realității
poate fi contestată pe calea acțiunii în contestarea filiației,
în cadrul căreia se administrează de regulă proba cu
expertize medico-legale care constată dacă filiația a fost
corect stabilită. Expertizele medico-legale în domeniul
filiației sunt două, cea serologică, accesibilă la un preț
foarte acceptabil dar are o marjă mică de probabilitate
și nu este una care să stabilească cu certitudine filiația,
precum și expertiza ADN, care se apropie de 4.000 de
lei, dar care are o probabilitate de peste 99 %.
În situația în care filiația față de mamă nu a fost
stabilită la naștere, aceasta se poate stabili prin hotărâre
judecătorească, acțiunea putând fi introdusă împotriva
mamei sau a acesteia de copil prin reprezentantul
său legal, oricând în timpul vieții copilului, sau de
moștenitorii copilului în termen de un an de la decesul
copilului.
În cazul copilului născut în afara căsătoriei, dacă
tatăl nu recunoaște paternitatea, aceasta se stabilește
pe calea acțiunii de stabilire a paternității, acțiune care
se pornește de copil prin mama sa, de reprezentantul
său legal sau de către moștenitorii copilului oricând
pe timpul vieții copilului. Acțiunea de stabilire a
paternității se introduce împotriva pretinsului tată sau a
moștenitorilor acestuia.
Așa cum am arătat mai sus, în cazul persoanelor
căsătorite, dacă soțul mamei nu este tatăl copilului,
acțiunea civilă de radiere a numelui soțului din actul
de naștere al copilului se numește acțiunea în tăgada
paternității, și care poate fi demarată de mamă, de soțul
mamei, de tatăl biologic, de copil și de moștenitorii
acestora. Soțul mamei poate introduce acțiunea în termen
de 3 ani de la când a aflat că este înregistrat ca tată al
copilului sau de când a aflat că copilul nu este al său.
Mama poate formula acțiunea în tăgada paternității
în termen de 3 ani de la nașterea copilului, iar tatăl
biologic o poate formula oricând în timpul vieții sale sau
de moștenitorii acestuia în termen de un an de la decesul
tatălui biologic. Copilul poate formula oricând în timpul
vieții acțiunea în tăgada paternității.
Cât timp există o filiație legal stabilită, nu se poate
stabili o altă filiație până când filiația inițială nu a fost
contestată prin hotărâre judecătorească. În acțiunile de
filiație nu se poate renunța la drept sau în cazul acțiunii
(Continuare în pag. 26)

Avocat Dan Muntean
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Fotbal

Amintiri din fotbal (II)
La terminarea campionatului 1962/1963, echipa de
seniori „Teba” a terminat pe locul I în campionatul regiunii
Banat, iar pe locul II a terminat echipa „Electromotor”
Timișoara.
În acel an s-au înființat Divizia C și Campionatul
Național de Tineret Speranțe ale echipelor de Divizia
A. U.T.A. a fost campioană națională la juniori, având
o echipă de excepție, cu Domide, Dobândă, Axente,
Roman sau frații Szabad.
Pentru a nu aduce jucători noi pentru acest
campionat de tineret speranțe, i-au promovat în bloc pe
membrii echipei campioane de juniori, iar pentru juniorii
republicani au fost aduși jucători de la celelalte echipe din
Arad. Am avut onoarea de a fi luat la U.T.A. împreună cu
patru colegi de la „Teba”. Campionatul Național a pornit
la drum mai târziu față de Divizia A, deoarece seriile erau
formate din 10-12 echipe, față de Divizia A formată din
16 echipe. Am împărțit pentru puțin timp vestiarul cu
jucători care, ulterior, au jucat în Divizia A și chiar în
Națională (Domide sau, în Naționala B, Mircea Axente).
După doar două etape de campionat, Tineretul
Speranțe s-a desființat, juniorii foști campioni naționali
au revenit la echipa de juniori, iar cei veniți pentru
umplutură ne-am întors la cluburile de unde am venit,
rămânând doar șase din cei 18 jucători veniți. Evident,
eu neavând valoare pentru U.T.A., m-am întors la
„Teba”. Înființându-se Divizia C, echipele aveau jucători
republicani, adică echipele din cele trei divizii formau
Campionatul Republican de Juniori. Cum la Arad erau
patru echipe, adică U.T.A. în Divizia A, AMEFA și C.F.R.
în B și „Teba” în C, am fost repartizați în serii diferite:
AMEFA și C.F.R. în seria sudică, iar noi („Teba”) și
U.T.A. în seria de nord-vest.
Am reușit să prind și prima etapă din campionat,
dar am fost rezervă la deplasarea de la Oradea, cu echipa
„Flamura” Oradea.
În serie au fost 10 echipe, adică U.T.A. și „Teba”
din Arad, „Crișul” și „Flamura” din Oradea, „Recolta”
Salonta, „Minerul” Dr. Petru Groza, „Unirea” Carei,
„Olimpia” Satu Mare, „Dinamo” Săsar și „Minerul”
Baia Mare. Echipele erau puternice, cu tradiție, atât
cele de seniori, cât și cele de juniori, exemplul cel mai
elocvent fiind faptul că finala Campionatului Național
de Juniori ediția 1962/1963 a fost câștigată de U.T.A. în
finala cu „Crișul” Oradea, iar echipa din Baia Mare a fost
între primele opt. Deci echipe puternice, cu jucători de
națională, iar echipa noastră putea să aibă speranțe în a
se bate cu echipele mici cum erau cele din Salonta, Carei
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sau Dr. Petru Groza. Au fost meciuri grele, dar frumoase
și echipele de juniori jucau în deschidere la meciurile
echipelor de seniori. Cea mai frumoasă amintire este cea
de la meciul de la Oradea, cu „Crișul”, când seniorii au
(Continuare în pag. 26)

Gheorghe Anuichi

Nostalgii fotbalistice
Sânmicloșanul
Flavius Buda a editat și
tipărit, în regie proprie,
o carte esențială pentru
fotbalul din zona de vest,
respectiv
„Fotbalul
la
Sânnicolau
Mare
– Nostalgii”. În scurta
noastră
corespondență,
autorul mi-a selectat și
trimis prin e-mail numele
cenăzenilor care au jucat
la echipele din Sânnicolau
Mare: la „Unirea” – Jivco
Dișici (portar), Tudor Iacob, Mircea Rusu, frații Balthazar
(Horst si Herbert), Silvius Pîț. Iar la „Voința”: Jivco Dișici,
Silvius Pîț, Ion Petrică.
Prieten cu autorul, prof. Iancu Berceanu,
cunoscut cenăzenilor prin faptul că a fost profesor la
Școala Gimnazială din Cenad, a notat pe coperta IV a
volumului: „Cartea a fost scrisă cu râvnă. Flavius Buda
a adunat aproape tot ce s-a scris și ce nu s-a scris despre
fotbalul din orașul natal. Materialul informative bogat
a fost sistematizat cu rigurozitate, astfel că volumul
de «nostalgii» poate să fie un punct de pornire pentru
oricine dorește să se documenteze despre istoria
fotbalului în vestul extrem al României. Desigur, nu
lipsesc episoadele picante și poveștile adevărate pe
care autorul le-a adunat prin viu grai de la animatorii
fotbalului rotund. Când vor răsfoi paginile cărții, unii
dintre ei vor zâmbi, alții vor lăsa să alunece o lacrimă
dulce și prelungă, până pe barba albită și țepoasă.”
Despre carte, mai pe larg, scrie jurnalistul Goran
Mrakić în revista „Morisena” nr. 4 (12)/2018.
Demn de amintit și faptul că Flavius Buda lucrează
acum la istoria handbalului din Sânnicolau Mare, în care
un loc de cinste îl va avea și cenăzeanca Irina-Paulina
Günther (căsătorită Kinn), despre care s-a relatat pe larg în
„Cenăzeanul” nr. 3/2018.

Dușan Baiski

Cenăzeanul nr. 5/2018

Documentar

Uniunea Europeană
– Scurtă istorie (XXI)
Controalele la frontierele externe ale Uniunii
Europene (7) – FRONTIERE
INTERNE
Procedura pentru
reintroducerea temporară
a controlului la frontierele
interne
Atunci când un stat
membru intenționează să
reintroducă controlul la frontierele interne, acesta notifică celelalte state membre
și Comisia cel târziu cu patru săptămâni înainte de
reintroducerea preconizată sau într-un termen mai
scurt, dacă circumstanțele care determină necesitatea
de a reintroduce controlul la frontierele interne devin
cunoscute cu mai puțin de patru săptămâni înainte de
reintroducerea preconizată. În acest scop, statul membru
furnizează următoarele informații:
- motivele reintroducerii propuse, inclusiv toate
datele relevante detaliind evenimentele care constituie o
amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității
sale interne;
- domeniul de aplicare a reintroducerii preconizate,
precizând în ce parte (părți) a (ale) frontierelor interne
urmează să fie reintrodus controlul;
- denumirea punctelor de trecere autorizate;
- data și durata reintroducerii preconizate;
- după caz, măsurile care trebuie să fie luate de
celelalte state membre.
O notificare în temeiul primului paragraf poate
fi, de asemenea, înaintată în comun de două sau mai
multe state membre. Dacă este necesar, Comisia poate
solicita informații suplimentare statului membru (statelor
membre) în cauză. Informațiile menționate mai sus se
transmit Parlamentului European și Consiliului în același
timp cu notificarea lor către celelalte state membre și către
Comisie. În cazul în care, pe baza informațiilor conținute
în notificare sau a oricăror informații suplimentare primite,
Comisia are îndoieli în ceea ce privește necesitatea sau
proporționalitatea reintroducerii preconizate a controlului
la frontierele interne sau în cazul în care consideră că ar fi
adecvată o consultare asupra unor aspecte ale notificării,
emite un aviz în acest sens.
Procedura specifică pentru cazurile care
necesită o acțiune imediată
Atunci când, într-un stat membru, o amenințare
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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.
În cazul în care un stat membru reintroduce
controlul la frontierele interne, acesta notifică acest fapt
simultan, în mod corespunzător, celorlalte state membre
și Comisiei și furnizează informațiile menționate mai sus,
precum și motivele care justifică utilizarea procedurii
stabilite în prezentul articol. Comisia poate consulta
celelalte state membre imediat după primirea notificării.
În cazul în care amenințarea gravă la adresa ordinii
publice sau a securității interne persistă după expirarea
perioadei prevăzute la alineatul (1), statul membru
poate decide să prelungească controlul la frontierele
interne pentru perioade de maximum 20 de zile, care
pot fi reînnoite. Comisia informează fără întârziere
Parlamentul European cu privire la notificările efectuate
în temeiul prezentului articol.
Procedura specifică pentru circumstanțe excepționale care periclitează funcționarea generală a
spațiului fără controale la frontierele interne
În circumstanțe excepționale în care funcționarea
generală a spațiului fără controale la frontierele interne
este periclitată ca urmare a unor deficiențe grave
persistente legate de controlul la frontierele externe
și în măsura în care aceste circumstanțe constituie
o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a
securității interne în cadrul spațiului fără controale la
frontierele interne sau în cadrul unor părți ale acestuia,
controlul la frontierele interne poate fi reintrodus pentru
o perioadă de maximum șase luni. Respectiva perioadă
poate fi prelungită, maximum de trei ori, pentru o
perioadă suplimentară de maximum șase luni, în cazul
în care circumstanțele excepționale persistă.
Atunci când nicio altă măsură nu poate să atenueze
în mod eficient amenințarea gravă identificată, Consiliul
poate, în ultimă instanță și în scopul protejării intereselor
comune din spațiul fără controale la frontierele interne,
să recomande ca unul sau mai multe state membre să
decidă reintroducerea controlului la toate frontierele
interne ale acestora sau în anumite părți ale frontierelor
lor interne. Recomandarea Consiliului are la bază o
propunere a Comisiei. Statele membre pot solicita
Comisiei să înainteze Consiliului o astfel de propunere
de recomandare.
Înainte de a reintroduce controlul la frontiere
sau în anumite părți ale frontierelor sale interne în
temeiul prezentului alineat, un stat membru notifică
acest lucru celorlalte state membre, Parlamentului
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Documentar
European și Comisiei în mod corespunzător. În cazul
în care recomandarea menționată nu este pusă în
aplicare de un stat membru, statul membru respectiv
informează Comisia fără întârziere, în scris, cu privire la
motivele sale. Într-un astfel de caz, Comisia înaintează
Parlamentului European și Consiliului un raport în care
evaluează motivele prezentate de statul membru respectiv
și consecințele asupra protejării intereselor comune ale
spațiului fără controale la frontierele interne.
Criterii pentru reintroducerea temporară
a controlului la frontierele interne atunci când
circumstanțe excepționale periclitează funcționarea
generală a spațiului fără controale la frontierele interne
Atunci când, în ultimă instanță, Consiliul
recomandă reintroducerea temporară a controlului la una
sau mai multe frontiere interne sau în anumite părți ale
acestora, acesta evaluează probabilitatea ca o astfel de
măsură să remedieze în mod corespunzător o amenințare
la adresa ordinii publice sau a securității interne în
spațiul fără controale la frontierele interne și evaluează
proporționalitatea măsurii cu amenințarea respectivă.
Această evaluare se bazează pe informațiile detaliate
transmise de statul membru (statele membre) în cauză și
de Comisie și pe orice alte informații relevante.
În efectuarea unei astfel de evaluări, se iau în
considerare, în special, următoarele aspecte:
- disponibilitatea măsurilor de sprijin tehnic sau
financiar care ar putea fi aplicate sau care au fost aplicate
la nivel național sau la nivelul Uniunii, inclusiv asistența
acordată de organismele, oficiile sau agențiile Uniunii,
cum ar fi agenția, Biroul European de Sprijin pentru
Azil, înființat prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al
Parlamentului European și al Consiliului, sau Oficiului
European de Poliție (Europol), înființat prin Decizia
2009/371/JAI, și probabilitatea ca aceste măsuri să
remedieze în mod corespunzător amenințările la adresa
ordinii publice sau a securității interne în spațiul fără
controale la frontierele interne;
- impactul actual și impactul viitor probabil al
oricăror deficiențe grave legate de controlul la frontierele
externe identificate în contextul evaluărilor efectuate
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013
și măsura în care astfel de deficiențe grave constituie o
amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității
interne în spațiul fără controale la frontierele interne;
- impactul probabil al reintroducerii controlului la
frontiere asupra libertății de circulație a persoanelor în
spațiul fără controale la frontierele interne.
Raportul privind reintroducerea controlului la
frontierele interne
În termen de patru săptămâni de la eliminarea
controlului la frontierele interne, statul membru care
a efectuat controlul la frontierele interne prezintă un
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raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei
privind reintroducerea controlului la frontierele interne,
prezentând, în special, evaluarea inițială și respectarea
criteriilor menționate, efectuarea verificărilor, cooperarea
practică cu statele membre învecinate, impactul produs
asupra libertății de circulație a persoanelor, eficacitatea
reintroducerii controlului la frontierele interne, inclusiv
o evaluare ex-post cu privire la proporționalitatea
reintroducerii controlului la frontierele interne.

Punctul de Trecere a Frontierei Cenad.

Comisia prezintă Parlamentului European și
Consiliului, cel puțin anual, un raport cu privire la
funcționarea spațiului fără controale la frontierele
interne. Raportul include o listă a tuturor deciziilor de
reintroducere a controalelor la frontierele interne luate în
decursul anului respectiv.
Informarea publicului
Comisia și statul membru în cauză informează
publicul în mod coordonat cu privire la adoptarea unei
decizii de reintroducere a controlului la frontierele interne
și indică, în special, data de începere și de încheiere a unei
astfel de măsuri, cu excepția cazului în care există motive
imperioase de securitate care să împiedice acest lucru.
Confidențialitatea
La cererea unui stat membru, celelalte state
membre, Parlamentul European și Comisia respectă
caracterul confidențial al informațiilor furnizate în cadrul
reintroducerii și prelungirii controlului la frontiere,
precum și în cadrul raportului elaborat.
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.

Tiberiu-Ioan Bociat
Cenăzeanul nr. 5/2018

Documentar

Dușan Baiski

Cronologie după „Cenăzeanul“
(XI)*
2013 (Continuare din numărul trecut)
Cenăzeanul prof. Geo Galetaru lansează la
Dudeștii Noi publicația literară „Sintagme literare“.
Muzeul Satului Bănățean din Timișoara a fost
sâmbătă, 11 mai, gazda unei noi întâlniri anuale a
monografiștilor bănățeni. Au participat istorici din
județele Arad, Timișoara și Caraș-Severin. Printre
invitați a fost și Dușan Baiski, autorul cărții „Cenad Studii monografice“.
Pe 28 septembrie, la Nürnberg (Germania) a avut
loc cea de-a XIII-a întâlnire a șvabilor cenăzeni, la care
au participat primarul comunei Cenad, Nicolae Crăciun,
și Siegfried Thiel, ziarist la „Banater Zeitung“.
Concursul de pescuit organizat de Primăria Cenad
și Asociația Culturală „Concordia“ s-a desfășurat în data
de 26 octombrie 2013, la pescăria „Anka”. S-au consemnat 23 de concurenți la categoria Seniori și 10 la Juniori.
Elevii claselor I-IV de la secția maghiară a Școlii
Gimnaziale din Cenad au vizitat, la 2 noiembrie, Liceul
„Bartók Béla“din Timișoara, cu prilejul unei zile dedicate artei si sportului, proiectul numindu-se „Casa de
joacă (partea I)“, iar trei săptămâni mai târziu, Grădina
Zoologică din Timișoara.
Sâmbătă, 16 noiembrie, în sala de ședințe a
Primăriei și Consiliului Local Cenad s-a derulat o nouă
ediție a Zilei Asociației Culturale „Concordia“.
Biserica ortodoxă română din Cenad, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Cenad, a organizat,
cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului, cea de-a IIIa ediție a concertului de colinde intitulat „O, ce veste
minunată!”, la au participat formaţii corale din Sânnicolau Mare, Comloşu Mare, Nerău şi Cenad.
2014
În 18 și 19 februarie 2014, au avut loc examenele
de simulare ale evaluărilor naționale la matematică și
limba și literatura română. Rezultatele au fost catastrofale la nivel național. S-au înregistrat regrese de 40%, la
ambele materii, la nivel de țară, dar și la Cenad.
Este adoptată Hotărârea nr. 8 din 24 februarie 2014.
privind aprobarea aderării comunei Cenad prin Consiliul
Local Cenad, la „Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş - A.P.D.T.-Timiş“.
Comuna Cenad deţine o suprafaţă de 1.439 ha în
aria protejată, ceea ce reprezintă 8,2% din Parcul Natural Lunca Mureșului. Aici se regăsesc 312,6 ha strict
protejate, fiind vorba de Pădurea Cenad şi Insula Mare
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Cenad, cu habitate forestiere de interes comunitar.
Prin Hotărârea nr. 16/ 28 aprilie 2014, Consiliul Local mandatează Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite, în numele
şi pe seama Comunei Cenad, anumite atribuţii, drepturi
şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.
Pe rețeaua de socializare Facebook se lansează
grupul de discuții „Ești din Cenad dacă...“, cu
discuții și comentarii privind apartenența, amintirile și
simțămintele față de satul natal.
Consiliul Local adoptă Hotărârea nr. 20/19 mai
2014 privind aprobarea înființării serviciului public de
colectare-transport deşeuri la nivelul județului Timiș,
prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri
Timiș (ADID), în scopul delegării de gestiune.
Sâmbătă, 31 mai, ora 16, la standul Editurii
„Muzeul Literaturii Române“ din cadrul Salonului
Internațional de Carte Bookfest 2014, a fost lansat volumul cu titlul „Tezaurul scufundat. Din viața și opera Sf.
Gerard de Cenad“ de Radu Cernătescu.
De Rusalii, s-a sărbătorit hramul Bisericii ortodoxe române. În cinstea acestui eveniment, elevii din
Cenad au hotărât să pregătească un scurt spectacol artistic, îndrumaţi de profesorii lor Marioara Clișic, Rozalia
Velciov, Oana și Zoran Erdei.
Pe 9 iunie, a doua zi de Rusalii, s-a sărbătorit
„Ziua Pescarilor Cenăzeni“, eveniment deja intrat în
tradiția locală. La reuniune au participat 40 de pescari
din Cenad, dar și din Sânnicolau Mare.
Este adoptată Hotărârea nr. 22 din 23 iunie 2014
privin aprobarea Memoriului Tehnico-Economic la
obiectivul „Reabilitare trotuare, şanţuri şi podeţe din
comuna Cenad, judeţul Timiş“.
Comunitatea romano-catolică din Cenad s-a
îmbrăcat duminică, 10 august, în haine de sărbătoare.
După sfânta Liturghie, a urmat sfințirea noului monument cenăzean și dezvelirea sa în prezența comunității
parohiale și locale, a oficialităților, a viceconsului
Germaniei, Siegfried Geilhausen, dar și a fanfarei din
Recaș. Noul obelisc, care îi comemorează pe cei aproximativ 22.500 de germani care au trăit, muncit și care au
ridicat rugi de mulțumire sau de cerere lui Dumnezeu
în Cenad, în decursul a două veacuri și jumătate, este
primul de acest fel din Banat.
Duminică, 28 septembrie, la Cenad a avut loc un
protest împotriva exploatării gazelor de șist prin fracturare hidraulică.
Din data de 1 octombrie, și-a început activitatea
Creșa din Cenad. Aceasta se află în subordinea Primăriei
Cenad și funcționează sub forma unui serviciu public.
* Din monografia „«Cenăzeanul» - 25 de ani“
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Farmacie

Plante medicinale,
remedii miraculoase (XX)
Ienupărul
(Juniperus communis)
Cetină, Snepen
Ienupărul crește în zonele alpine și subalpine, în
lanțul carpatic, la 700-1400 m altitudine, în poieni, pășuni,
putând crește pe solurile cele mai sărace, în Transilvania,
Muntenia, Oltenia, Moldova.
Ienupărul este un arbust veșnic verde, cu tulpină
ramificată chiar de la nivelul solului.
Ramurile sale sunt învelite la început într-o scoarță
netedă, care mai târziu se zdrențuiește. Pe ramurile
numeroase ale ienupărului sunt inserate câte 3 frunze
țepoase și rigide. Distanța dintre verticilele de frunze este
de 3-10 cm.
Are două feluri de flori care i-au naștere pe ramurile
din al doilea an. Florile femele sunt sferice, formate din
trei solzi calperali verticilați, fiecare purtând câte un ovul,
iar cele masculine sunt ovoide de culoare galbenă alcătuite
din numeroase stamine. Ienupărul înflorește din luna
aprilie până în luna mai.
Fructele (pseudobace) sunt globuloase, pedunculate,
prezentând la polul terminal o adâncitură în formă de stea
cu trei brațe și cu diametru de 6-8 mm. La maturitate au
culoare neagră-albăstruie, miros aromat, gust dulceagamar-aromatic, caracteristic. Pseudobacele se maturizează
al doilea sau al treilea an de la înflorire.
Produsul vegetal folosit îl reprezintă fructele mature
recoltate începând din luna octombrie până în primăvară.
Principiile active conținute de fructe sunt uleiul
volatil, un principiu amar numit iuniperină și glucide
reducătoare datorită cărora prin fermentarea fructelor și
distilare se obține o băutură alcoolică (gin).
Procentul de ulei volatil este mai mare la produsul
provenit de la altitudini sub 800 m decât cel recoltat de
la altitudini mai mari. Prin uleiul volatil pe care îl conțin
fructele de ienupăr au o acțiune antispastică asupra
musculaturii netede bronchiale și intestinale, de asemenea
proprietăți diuretice, sudorifice, carminative.
Ienupărul constituie un remediu în tratarea răcelilor,
bronșitelor, reumatismului, bolilor de piele.
Pulberea rezultată din mărunțirea fructelor de
ienupăr se utilizează în tratarea obezității, a viermilor
intestinali, artrosclerozei, a oboselii.
Ceaiul din fructe de ienupăr este foarte eficient în
boli digestive, balonări, reduce edemele renale.
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Tinctura de ienupăr obținută din fructe mărunțite
și alcool, macerate timp de o săptămână, este eficace în
colitele de fermentație, bronșită, afecțiuni urinare.
Extractul apos obținut din fructele verzi, nemature,
după distilarea uleiului volatil, prezintă efect diuretic.
În general, medicamentele pe baza de ulei volatil
de ienupăr nu se administrează timp îndelungat și nu se
recomandă la gravide.
Din lemnul de ienupăr se obține prin distilare uscată
un gudron care este utilizat în dermatologie.
În farmacii ienuparul se găsește în diferite forme
farmaceutice:
Extract din mlădiţe de ienupăr, care se administează
la adulţi şi copii peste 7 ani în general, câte 2 ml, în puţină
apă, de 2 ori pe zi, înainte de mese.
În caz de asociere cu alte gemopreparate se
administrează 3 ml, în puţină apă, o dată pe zi, dimineaţa,
înainte de masă, iar ca drenor hepato-renal, câte 2 ml, în
puţină apă, de 3 ori pe zi, înainte de mese.
Tinctura de ienupăr se administrează 1 linguriță de
tinctură ce se diluează în jumătate de pahar de apă și se ia
pe stomacul gol, cu minim 10 minute înainte de masă. Se
iau 4 doze pe zi. În cazurile de cistită recidivantă, infecții
renale acute, se iau până la 5-6 doze pe zi. Important: pentru
cura de slăbire se vor lua doze mari din această tinctură: 1
lingură de tinctură diluată într-o jumătate de cană de apă;
se iau 1-2 doze pe zi, dintre care una seara, atunci când
acumularea de apă în țesuturi este accentuată.
Ulei esențial de ienupăr se administrează intern și
are acțiune diuretică și antiseptică asupra aparatului urinar;
extern se folosesc fricțiuni cu ulei de ienupăr amestecat cu
alcool pentru tratarea febrei, reumatismului și artritei, mai
ales pentru formele agravate de vremea urâtă. Este util și
în gută.
Sirop de ienupăr sau în combinații cu alte plante
(pin, brad și propolis) are proprietăți expectorante și este
folosit ca adjuvant în tratarea tusei, se administrează la
adulți: 3-4 linguri pe zi, copii: 1-2 lingurițe pe zi.
„Ienupăr comprimate Rinichi sănătoși” – comprimatele ajută la drenarea lichidelor corporale și la
funcționarea normală a sistemului urinar, susține funcția
digestivă, detoxifierea tractului intestinal și este eficace
în durerile articulare. La adulţi şi tineri peste 15 ani se
administrează câte 2 comprimate de 3 ori pe zi, iar la copii
între 5 şi 15 ani câte 1 comprimat de 3 ori pe zi. Produsul
se administrează cu 30 de minute înaintea mesei
Ienupărul intră în compoziția mai multor produse
farmaceutice: Ceai renal de Alevia, Ceai Articulații
Sănătoase de Fares, Gel Relaxant Spanz, Castan și Ienupăr
Dr. Boici, Dr. Boici cremă.

Farmacist Rodica Pitic
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
La ora când scriu
aceste rânduri, campania de
toamnă, de semănat a rapiței
și cerealelor păioase, se
apropie de final. Lucrările
agricole au fost îngreunate
de seceta ce s-a făcut simțită
încă din lunile august și
septembrie, precipitațiile căzute în ultimele două luni
fiind nesemnificative. Lipsa
precipitațiilor a generat mari
probleme pentru agricultură. În condițiile unui pământ foarte uscat, lucrările au decurs cu dificultate
și cu costuri mărite generate atât de consumul mărit
de carburant, cât și de defecțiunile apărute la utilaje.
Desigur că lipsa apei a îngreunat și răsărirea culturilor,
afectând mai ales cultura de rapiță ce, pe lângă o
răsărire neuniformă, nu a găsit în stratul superficial
de sol umiditatea necesară dezvoltării vegetative.
Desigur că seceta va influența negativ și cerealele
păioase de toamnă, care, nereușind să răsară la timp,
vor fi afectate și de procesul înfrățire. Se anunță ploi
abia la sfârșitul lunii octombrie, care sperăm că vor fi
în cantități îndelustătoare pentru refacerea echilibrului
hidric al solului.
În ceea ce privește producțiile obținute de
agricultorii cenăzeni în anul 2018, acestea au fost
bune atât la cerealele păioase, la prășitoare, cât și la
rapiță și soia. Ca și valorificare, cele mai profitabile
au fost rapița și grâul, atât la prețuri (1,8-1,6 lei/kg la
rapiță și 0,7-0,75 lei/kg la grâu), cât și la producție.
În 2018, cel mai slab plătită a fost floarea-soarelui,
care s-a plătit cu 1,1-1,2 lei/kg, prețul coborând chiar
mai jos. La porumb prețul a fost undeva la 0,55-0,56
lei/kg, producțiile bune compensând prețul care, la un
moment, dat, a scăzut chiar la 0,5 lei/kg. Una peste
alta, 2018 a fost un an bun din punct de vedere al
rezultatelor în agricultură.
În ceea ce privește situația vânzărilor de pământ
arabil, se poate spune că acesta are căutare. Prețurile
se învârt undeva în jur de 6.000 euro/ha, desigur, în
funcție de fertilitate, amplasare și suprafața parcelelor.
Cuantumurile subvențiilor agricole au crescut în
2018 față de cele din 2017. Astfel, valoarea de plată
unică pe suprafață a crescut de la 98 de euro în 2017
la 102 euro în 2018. Valoarea a crescut și la plata
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pentru practici benefice pentru climă și mediu: de la
57 la 58 euro/ha. Cursul de schimb după care se vor
calcula plățile va fi de 4,6638 lei/euro. Un avans de
70% din plățile pe suprafață se vor vira în conturile
beneficiarilor începând cu data de 16 octombrie.
Lucrările ce se execută în grădina casei, la pomii
fructiferi și la vița de vie, sunt din ce în ce mai puține.
De recoltat ar mai fi varza de toamnă, operațiune ce se
apropie de final. La pomii fructiferi și vița de vie, pe
măsura căderii frunzelor, se încep plantările de toamnă.
Este important ca această lucrar să fie executată
toamna, pentru că în primăvară pornirea în vegetație
este cu mult mai bună având în vedere că rădăcinile
fiind trei-patru luni în contact cu solul încep imediat să
extragă apa și substanțele hrănitoare din sol.
În acest an, ținând cont de seceta excesivă,
cantitatea de apă ce se va pune în gropile de plantare
atât la pomi, cât și la vița de vie, se va majora până la
30 l/groapă. Plantarea pomilor și a butașilor de viță de
vie se face în gropi săpate în prealabil de 60x60x60 cm.
La săparea gropii se are în vedere punerea pământului
în așa fel încât la completarea gropii să se respecte
ordinea straturilor așa cum au fost scoase din groapă.
Gropile de plantare se pot săpa și în câteva zile înainte
de plantare. Înainte de plantarea propriu-zisă se execută
fasonarea rădăcinilor. La cele cu diametrul mai mare
de 3-4 mm se împrospătează doar secțiunea, fără a fi
scurtate. Cele firave se scurtează la 7-8 cm, până sunt
viabile, adică turgescente (umflate). Mocirlirea constă
în introducerea rădăcinilor într-o pastă (mocirlă)
consistentă, pregătită din două părți de pământ galben
și o parte balegă proaspătă de vită, această operațiune
oferind prinderea și dezvoltarea rădăcinilor.
În groapa de plantare se face un mușuroi de
pământ afânat pe care se așează rădăcinile în așa
fel încât adâncimea de plantare să fie respectată, iar
punctul de altoire să fie cu 2-3 cm deasupra solului și
orientat în direcția sud. Adâncimea de plantare trebuie
să fie egală cu cea din pepinieră. La stabilirea adâncimii
se ține cont de tasarea în timp a solului. Înainte de
plantare se pun în groapă 20 l de apă, iar după ce s-a
infiltrat apa se așează pomul și se acoperă cu pământ
până la jumătatea gropii. Apoi se tasează și se adaugă
o găleată de apă (10 l) și se poate pune o lopată de
mraniță bine fermentată, după care se completează
cu pământ, se tasează și la urmă se face un mușuroi
acoperit cu mraniță și nisip (o lopată de nisip și una
de nisip). Dacă se respectă toate aceste reguli, se va
asigura o prindere a pomilor sau a butașilor de viță de
vie de 100%.

Ing. George Ivașcu
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Turism

Jurnale de călătorie - 10 Ţări (VIII)
Elveţia. Ţara ciocolatei fine, a ceasurilor scumpe
şi exacte, a băncilor şi a neutralităţii, a Tribunalului
Internaţional de Sport (TAS), a bogăţiei uriaşe, a Alpilor, a
cantoanelor etc. Cred că lista ar mai putea continua câteva
rânduri. Odată intraţi în Elveţia, ţară care deşi nu este
membră a Uniunii Europene este totuşi membră a Spaţiului
Schengen (din 2008) primul lucru care m-a surpins a fost

pot și ele presta serviciu militar în mod voluntar. Cetățenii
elvețieni nu au dreptul să se înscrie în armatele străine, cu
excepția Gărzii Elvețiene de la Vatican. Cu toate acestea,
Elveţia are una dintre cele mai moderne şi bine echipate
armte din Europa şi din lume, mai ales în ceea ce priveşte
aviaţia militară.
Elveția este și locul unde s-a născut Crucea Roșie,
cu sediul la Geneva (asta având drept drapel nimic altceva
decăt drapelul elveţian, dar având culorile inversate) și este
sediul mai multor organizații internaționale, inclusiv al
doilea birou al ONU din lume ca mărime.

plata taxei pentru drumuri (vigneta) şi care, vrei nu vrei, a
trebuit plătită pentru un an întreg (calendaristic). 35 Euro.
Despre bogăţia Elveţiei nu trebuie vorbit foarte mult,
Pentru un an nu este mult. Nici pentru un cetăţean din vestul pentru că toţii ştim că ţara este una dintre cele mai bogate din
U.E. Dar pentru o zi? Hmm... Asta şi pentru că rețeaua lume (raportat la PIB pe cap de locuitor), în anul 2011 fiind
elvețiană de autostrăzi este de peste 1.650 km lungime considerată chiar cea mai bogată ţară din lume raportat la
totală, la o suprafață a țării de 41.290 km², ceea ce face ca numărul de locuitori, iar în 2015 pe locul 2 după Luxemburg
ţara să aibă una dintre cele mai mari densități de autostrăzi (după aceleaşi criterii, respectiv PIB-ul pe cap de locuitor).
din lume. Aşadar, am plătit şi taxa şi am purces la drum, cu Spălarea de bani a fost introdusă ca infracțiune de drept penal
gândul de a o traversa spre locul nostru de cazare de peste în Elveția abia în 1990, înainte de acest an, legile privind
noapte din Austria.
discreția băncilor elvețiene erau de nepătruns chiar și pentru
Câteva informaţii generale despre această minunată autoritățile străine care îi urmăreau pe membrii Mafiei. Între
ţară, Elveția sau în denumire completă Confederația timp, Guvernul elvețian a mărit foarte mult transparenţa, iar
Elvețiană (în latină Confoederatio Helvetica, de unde și în anul 2011, autoritățile elvețiene au declarat că restituirea
abrevierea CH pentru codul de ţară găsit pe numerele de fondurilor ilicite ascunse în Elveția de „cleptocrați” va
înmatriculare) este o republică federală formată din 26 de constitui o prioritate pentru autoritățile elvețiene. Moneda
cantoane autonome, cu capitala federală la Berna. Deși Alpii statului este faimosul franc elveţian, monedă considerată a
Bisericii
Ortodoxe
Române
Cenad
- 6 din
iunie
2017
ocupă cea mai mareHramul
parte a teritoriului,
populația
elvețiană
fi cea din
mai stabilă
şi care
păcate,
a dat multe bătăi de cap
de aproximativ 8 milioane de persoane este concentrată mai unor concetăţeni de ai noştrii, convinşi că vor face „o afacere”
ales în zona Platoului, unde se află marile orașe, în special bună luând credite în această monedă. Oricum ar fi, vă spun
Zürich și Geneva.
sincer că au cele mai frumoase bacnote pe care le-am văzut
Cu toţii ştim desspre remarcabila neutralitate a în viaţa mea. Colorate pastel, cu modele şi figuri care îţi i-au
Elveţiei, aceasta având o lungă istorie (declarată acum ochii, ce mai... o încântare.
aproape 500 de ani şi recunoscută oficial acum 200 de ani),
Elveția cuprinde trei mari regiuni lingvistice și
ţara nemaifiind în stare de război din 1815. Cu toate acestea, culturale: germană, franceză, și italiană, la care se mai
serviciul militar este obligatoriu şi este prestat de toți adaugă văile vorbitoare de retoromană, toate patru fiind
bărbații cetățeni elvețieni timp de aproape un an. Femeile limbi oficiale ale statului helvet.
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Am hotărât să vizităm oraşul Zürich, capitala
cantonului cu acelaşi nume şi cel mai mare oraş din Elveţia,
având o populaţie, aşa..., un pic mai mare decât Timişoara
(peste 350.000 de locuitori) şi care este situat pe malul
lacului cu acelaşi nume, oraşul fiind considerat „inima
comercială” a ţării. Îmi aduc aminte că am intrat în oraş
în jurul orei 10 dimineaţa şi am fost surprinşi de cât de

libere erau străzile şi cât de lejer era traficul. Abia la ieşirea
din oraş, după ora 17, am înţeles de ce: toată lumea era la
serviciu. Calvarul a început după acestă oră. Cel mai mult
ne-am plimbat de-a lungul râului Limmat, cel care străbate
oraşul, prin centrul vechi, dar şi pe malul lacului Zürich. Un
reper al oraşului, situat în sectorul vechi, este un edificiu
construit în stil romanic şi care totodată este şi un simbol
al oraşului, o biserică protestantă şi anume: Catedrala
Grossmuster, construită în jurul anului 1100. Turnurile
gemene ale catedralei sunt considerate cel mai bun reper din
Zürich, iar ferestrele catedralei au fost decorate cu vitralii
moderne. Este permis accesul în ineriorul turnurilor, loc de
unde, cu siguranţă se poate admira o panoramă superbă a
oraşului, dar noi, din lipsă de timp, nu am făcut lucrul acesta.
Plimbându-ne prin oraş nu am putut să nu admirăm
grădinile, parcurile pline de verdeaţă şi flori, curăţenia şi
ordinea exemplară, dar şi modul în care cetăţenii oraşului
au respectul pentru natură prin simplul fapt că foarte mulţi
folosesc transportul în comun, dar şi bicicleta ca şi mijloc de
transport, oraşul fiind unul dintre cele mai bune în acest sens
din Europa, în ceea ce priveşte infrastructura pusă la dispoziţie.
Asta vorbind despre biciclete. Dar bogăţia eleţianului nu se
vede doar în cifrele din statistici, ci şi pe stradă, la fiecare
intersecţie sau loc de parcare. Nu am văzut atâtea maşini de
lux nici unde în lume (poate doar cu excepţia Monte Carlo),
încât practic nu mai ştii încotro să îţi îndrepţi privirea şi să îţi
exprimi uimirea (uneori în stil pur românesc), vorba glumei:
„Care este diferenţa dintre un elveţian bogat şi unul sărac?
Cel sărac, îşi conduce singur Mercedesul!”... şi nu vorbim
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despre elveţienii foarte bogaţi. Cu ăştia e altă treabă. Gândiţivă la cea mai exclusivistă maşină şi vă asigur că în Zürich, în
15 minute, o vedeți pe stradă.
După ce ne-am spălat ochii cu civilizaţia la
superlativ şi cu maşinile din revistele de specialitate văzute
„pe viu”, dar şi papilele gustative cu ceva ciocolată elveţiană
(aşa cum numai în Belgia mai poate găsi concurenţă) am
ieşit cu chiu cu vai din oraş şi ne-am continuat drumul.
Acum, eu am avut ideea să ne abatem puţin de la
autostradă şi să vedem un pic Alpii la ei „acasă” adică un
sătuc elveţian de munte. Zis şi făcut, astfel că la o porţiune
mai înaltă, în drum spre Austria, am ieşit din drumul de
mare viteză, aşa „random” şi am început să urcăm pe o
şosea naţională, apoi locală, ambele impecabile. Şi foarte
bună idee am avut, pentru că ne-am trezit într-un sătuc
absolut de poveste. Case pictate ca în Tirol, cochete, pline
de flori (în special muşcate roşii), peisaje cu munţii în
fundal, parcă desprinse din filme sau reclame şi bineînţeles
aceiaşi curăţenie şi ordine absolut desăvârşite. Fiind la
o altitudine foarte mare, chiar dacă era vara, am prins o
ploaie care s-a transformat foarte repede într-una îngheţată
(fenomen pe care l-am întâlnit tot vara, pe Transalpina) dar
care, după foarte puţin timp ne-a încântat cu un cer senin
şi un dublu curcubeu care a constituit cireaşa de pe tort în
vizitarea acestei minunate ţări. Dar să vă spun ceva: atenţie
la regulile de circulaţie! În Elveţia amenda nu este fixă, ci
în funcţie de venitul contravenientului (aici... nu trebuie să
ne facem multe griji).
Despre Elveţia şi civilizaţia ei vreau să vă mai
spun şi faptul că odată, într-o deplasare a mea cu serviciul
prin Europa, am tranzitat aeroportul din Geneva, unde
am şi petrecut câteva ore. A fost locul unde am văzut ce
înseamnă responsabilitatea pentru mediu şi care m-a şi
impresionat foarte mult. Dacă voiai să îţi încarci telefonul
mobil, tableta sau laptopul... nici o problemă, atâta timp
cât „dădeai” la pedale, adică te urcai frumos pe nişte
biciclete prevăzute cu un dinam, ce produceau curent
electric şi astfel contribuiai şi tu la încărcarea bateriei. A
fost distractiv, dar şi educativ să vezi oameni în costum
făcând acest lucru şi sunt convins că nimeni nu stătea pe
telefon sau laptop mai mult decât era necesar.
Cu multe regrete în suflet, cu aparatul plin de
fotografii şi cu mult mai multe imagini şi impresii rămase
în minte, ne-am continuat drumul spre următoarea noastră
gazdă, un sătuc din Alpii austrieci, unde aveam să ajungem
noaptea foarte târziu (lucru foarte important şi o să vedeţi
şi de ce).
P.S. Lucrul cel mai greu la acest articol a fost să
mă decid ce fotografii să trimit spre publicare!

Tiberiu-Ioan Bociat
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Rețete de bucătărie

Rețete din Ungaria
Cine a călătorit vreodată în Ungaria, mai mult ca
sigur că a avut ocazia să guste celebrele bucate tradiționale,
cum ar fi langoșii cu smântână și cașcaval, diferitele șnițele
umplute (cu fructe uscate, ficat de gâscă etc.) sau chiar
gulașul din carne de vită. Voi reda trei rețete mai puțin
cunoscute la noi, dar care se bucură de notorietate în țara
vecină. Dacă le veți gusta, veți vedea din ce motiv aceste
mâncăruri au ajuns atât de celebre.
Clătite Hortobagyi cu carne și smântână la cuptor
este o rețetă tradițională ungurească, foarte gustoasă și
foarte cunoscută. Sunt un aperitiv cald sau o mâncare de
sine stătătoare foarte gustoasă.
Pentru 7-8 clătite de 25 cm este nevoie de:
175 g făină
250 ml lapte rece
125 ml apă minerală
2 ouă
50 ml ulei
un praf de sare
Umplutura:
400 g carne tocată de vită (sau amestec cu porc, sau
carne tocată de pui)
2 cepe albe sau roșii
2-3 ardei roșii kapia (sau normali, de grădină)
1-2 căței de usturoi
2 roșii frumoase sau 300 ml pastă din cutie (sau roșii
cubulețe)
2 linguri bune de boia dulce (paprika)
sare, piper negru măcinat
1 linguriță de semințe de chimen
200 g smântână grasă cu min. 20% grăsime
(fermentată, acrișoară)
o mână de pătrunjel verde tocat
Sos:
300 ml smântână (ca și mai sus)
2 lingurițe paprika (boia dulce)
puțină sare
În plus:
puțin unt pentru uns forma de copt
Se amestecă ingredientele pentru clătite, apoi se coc 8
clătite simple (în tigaie de 25 cm) după care se lasă deoparte,
acoperite.
Se pregătește umplutura în felul următor: Se încinge
o tigaie încăpătoare și se călește carnea tocată în ea. Dacă
folosiți exclusiv carne de vită sau pui, va trebui să adăugați
1-2 linguri de ulei. Se așteaptă să scadă apa lăsată și se
rumenește carnea. Se adaugă ceapa și ardeii roșii peste carnea
rumenă. Se pot adăuga 2 căței de usturoi. Se asezonează
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totul cu sare și piper, boiaua dulce, roșiile tăiate cubulețe
și chimenul. Se toarnă o ceașcă de apă și se amestecă totul
bine. Se reduce flacăra de sub tigaie și se lasă 30 de minute la
fiert la foc mic. Sosul va scădea și va îngroșa compoziția. Se
stinge focul sub tigaie și se adaugă 200 grame de smântână
și pătrunjel verde tocat. Se distribuie compoziția pe cele 8
clătite. Se rulează clătitele, se îndeasă capetele și se așează
în forme unse cu unt. Se încinge cuptorul la 180 de grade. Se
freacă restul de smântână cu boia și sare și se ung clătitele cu
o parte din această compoziție. Se mai păstrează smântână
pentru servire. După 15 minute se scot clătitele din cuptor
și se servesc calde cu smântână pusă deasupra.
Clătite Gundel
Aceste clătite dulci au fost servite pentru prima dată
la celebrul restaurant Gundel din Budapesta.
Se coc 6 clătite din compoziția descrisă mai sus.
Ingrediente pentru umplutură:
140 g zahăr tos
200 g nucă măcinată
50 g stafide
coaja de la jumătate de lămâie
1 lingură de rom
1 linguriță scorțișoara măcinată
40 g frișca lichidă
un cubuleț unt
Pentru sosul de ciocolată:
100 g zahăr tos
2 gălbenușuri
1 cană lapte
1 lingură făină
1/2 linguriță extract de vanilie
40 g frișcă lichidă
140 cg ciocolată amăruie
15 g rom
Se pune laptele împreună cu zahărul la foc mic și se
aduce la punctul de fierbere. Se adaugă ușor miezul de nucă
măcinat, se ia de pe foc, se adaugă și stafidele, coaja de lămâie, romul și scortișoara. Se lasă această compoziție să
se răcească, după care se adaugă frișca lichidă bătută. Cu
aceasta cremă se vor umple clătitele pe care apoi le împăturim în 4 si le așezăm într-o farfurie unsă cu unt. Se mixează
gălbenușurile împreună cu zahărul, puțin lapte și făină până
obținem o compoziție omogenă. Se pune restul de lapte la
fiert împreună cu extractul de vanilie, frișcă lichidă și ciocolata amăruie tăiată bucățele. După ce s-a topit ciocolata
se adaugă amestecul de gălbenușuri, amestecând continuu
cu telul, ca să nu se formeze cocoloașe. Se amestecă până
când sosul începe să se îngroașe și nu se simte gust de făină.
Acest sos se toarnă peste clătitele deja pregătite.

Pagină realizată de Cornelia Varga
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Hobby

Concurs de pescuit
Intrat deja în tradiție, concursul de pescuit organizat
anual de Asociația „Concordia” din Cenad, cu sprijinul
Primăriei Cenad, s-a desfășurat în acest an la pescăria
„Buciuman” din Sânnicolau Mare, situată lângă Drumul
Nasțional DN6, la ieșirea din orașul de pe Aranca spre

Locul III – Bianca Hradski – 10,8 kg.
Premiul special pentru cea mai mare captură: Cătălin
Pîț, pentru un crap de 9,5 kg.

Tiberiu Cojo (stânga) – locul I; Vasile Bălan (dreapta
(locul II).

Cenad, pe partea stângă. Cu o suprafață de 6,8 ha, aceasta
se remarcă prin prospețimea apei, care, prin pompare,
este menținută în permanență curată. De asemenea faptul
că se fac populări în mod ritmic cu puieți, dar și cu pești
mai mari, ajută ca balta să fie inclusă în rândul apelor
prinzătoare. Și în acest an s-a făcut o populare chiar
înaintea concursului, respectiv vineri, 19 octombrie 2018,
noi, ca martori oculari, fiind la fața locului pentru marcarea
standurilor de concurs.
Competiția s-a desfășurat sâmbătă, 20 octombrie
2018, începând cu ora 7,30, când s-a efectuat tragerea la
sorți a locurilor de concurs. Când s-au adunat concurenții
pentru întrecere, ziua se îngâna cu noaptea, știut fiind
faptul că în această perioadă noaptea este tot mai lungă.
Aceștia au beneficiat de o vreme frumoasă, în jurul
prânzului temperatura ajungând la 200 C, cu un vânt ușor
din direcția sud-est, vreme numai bună pentru pescuit.
Dovadă că nici capturile nu s-au lăsat prea mult așteptate,
acestea fiind unele de dimensiuni notabile, cel mai mare
pește fiind prins de Cătălin Pîț, fiind vorba de un crap de
9,5 kg. Majoritatea concurenților au venit să puncteze cu
unul sau mai mulți pești prinși, care au fost eliberați cu
atenție, pentru a se evita rănirea lor.
În ordinea cantităților de pește capturat, podiumul
arată în felul următor:
Locul I – Tiberiu Cojo – 17,6 kg;
Locul II – Vasile Bălan – 12,7 kg;
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Demn de semnalat este faptul că singura reprezentantă
a sexului frumos a reușit să urce pe podium, ea dovedând
în timpul concursului pricepere atât în aruncarea undițelor,
alegerea momelilor, cât și în legatul cârligelor.
Regretabilă este absența juniorilor care, în
anii anteriori, au fost prezenți în număr relativ mare.
Personal, consider că ar trebui să existe o îndrumare
mai atentă atât din partea părinților, cât și a dascălilor,
aceasta pentru a direcționa copiii și adolescenții spre
petrecerea timpului în aer liber, departe de televizoare,
de calculatoare, tablete etc. etc., făcând doar eventuale
partide de pescuit...
Premiile au fost consistente, ele constând din
ustensile de pescuit și diplome, a căror achiziție a fost
susținută financiar de Primăria Cenad și puse la dispoziție
de firma „La Esti”, reprezentată de dna Esti Sopon, care a
mai oferit o serie de sponsorizări directe constând din fire
de pescuit și juvelnice, ceea ce a făcut posibil ca fiecare
participant să ajungă în posesia unui premiu.
Concursul s-a desfășurat în deplină sportivitate,
fiind respectate atât regulamentul de concurs, cât și
condițiile de curățenie la locul de pescuit după finalizarea
competiției. Bunul mers al concursului a fost urmărit de
arbitrii de standuri: Adrian Matei, Nicolae Buta jr. și
Dorin Dronca. Aceștia au cântărit peștii prinși și i-au
eliberat. La final, după acordarea premiilor, s-a făcut
poza de grup și tăți participanții s-au arătat mulțumiți
atât față de condițiile de concurs, cât și pentru premiile
oferite de sponsori.

Ing. George Ivașcu
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Spiritualitate

Sărbători ortodoxe
(noiembrie-decembrie)

Sărbătorile sunt anumite zile din cursul anului
bisericesc, închinate fie amintirii unor fapte din istoria
sfântă, fie cinstirii lui Dumnezeu sau a unora dintre sfinţi.
Ele se deosebesc de celelalte zile prin aceea că noi, creştinii,
încetăm ocupaţiile obişnuite şi mergem la biserică pentru
a lua parte la slujba dumnezeiască prin care prăznuim
sărbătorile. În calendarul bisericesc, pe care fiecare creştin
îl are în casa sa, zilele de sărbătoare se cunosc pentru că sunt
scrise cu roşu şi sunt însemnate cu o cruce roşie înainte.
În cele ce urmează voi încerca să enumăr și să explic
succint sărbătorile rânduite de Biserica în lunile ce ne stau
în față până la Praznicul Împărătesc al Nașterii Domnului,
care merită o atenție aparte, fiind una dintre cele mai mari
Sărbători ale Bisericii Ortodoxe.
Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil
Este prăznuit pe 8 noiembrie.
Sfinții Mihail și Gavriil sunt cei care duc la îndeplinire
porunca milei și a dreptății lui Dumnezeu.
Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în
iconografie în haine de ostaș, având în mâna o sabie de foc.
Este rânduit de Dumnezeu ca dreptatea Sa să biruiască în
istoria mântuirii. El este cel care, în momentul căderii unor
îngeri, a strigat: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm
aminte!”, restabilind ordinea. Potrivit tradiției, la judecată
de la sfârșitul chipului acești lumi, morții vor învia la
glasul trâmbiței sale.
Sfântul Arhanghel Gavriil este purtătorul veștii
milei dumnezeiești față de oameni. El a vestit că Fiul
lui Dumnezeu Se va întrupa din Fecioara Maria pentru
mântuirea neamului omenesc. În icoane apare în veșminte
sacerdotale, purtând în mână ori un crin, semnul veștii
celei bune, ori o sferă cu însemnele lui Hristos, arătând că
el este mesagerul mântuirii umanității.
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe care Biserica
Ortodoxă îi prăznuiește pe 8 noiembrie, sunt patronii
spirituali ai Jandarmeriei Române. Motivul pentru care
Jandarmeria Română i-a ales pe Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavriil să îi ocrotească este faptul că cei doi conducători
ai oștilor cerești sunt simboluri ale luptei împotriva răului.
Intrarea în Biserica a Maicii Domnului, 21
noiembrie, comemorează aducerea Fecioarei Maria
la Templu de către părinții ei, Sfinții Ioachim și Ana.
Arhiereul Zaharia a închinat-o pe Maica Domnului în
Sfânta Sfintelor, locul cel mai sfânt din Templu, unde
numai arhiereul întră o singură dată pe an. Fecioara Maria
a stat în Templu timp de 12 ani.
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În tradiția populară, Intrarea în Biserica a Maicii
Domnului este cunoscută și sub denumirea de Sărbătoarea
Luminii. Deși nu instituită oficial, sărbătoarea a existat
înainte de sec. al VI-lea. Există astfel o mențiune a ei din
sec. al IV-lea, făcută de Sf. Grigorie de Nyssa. Se pare că
dată de 21 noiembrie reprezintă dată sfințirii unei biserici
cu acest hram în 543 (biserica ridicată de Iustinian cel
Mare lângă zidul ruinat al Templului).
Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie
Sfântul Apostol Andrei a fost fratele Sfântului Petru
și împreună au fost primii ucenici ai lui Hristos. După
Pogorârea Sfântului Duh, prin tragere la sorți, Apostolii au
primit teritoriile unde să predice. Astfel, Sfântul Apostol
Andrei va predica în Scytia și Asia Mică.
Sfântul Apostol Andrei a fost martirizat la Patras,
în Grecia. Nu se cunoaște cu exactitate anul morții sale, se
presupune că ar fi fost în timpul uneia dintre persecuțiile
lui Nero (54-68) sau Domitian (81-96). Potrivit tradiției,
a fost răstignit pe o cruce în formă de „X”. În anul
1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a hotărât ca ziua Sfântului Andrei să fie însemnată
în calendarul bisericesc cu cruce roșie, iar în 1997,
Sfântul Andrei a fost proclamat „Ocrotitorul României”.
Moaștele Sfântului Apostol Andrei au fost aduse din
Patras la Constantinopol prin anii 356-357. La puțin timp
după Cruciada a IV-a, din anul 1204, cardinalul Petru din
Capuâ a hotărât ca moaștele Sfântului Andrei să fie duse
în Italia și așezate în catedrala din Amalfi. În anul 1462,
în timpul papei Pius ÎI, capul Sfântului Apostol Andrei
a fost așezat într-o biserica din Roma. Pe 30 noiembrie
1976, papa Paul al VI-lea a dăruit capul Sfântului Andrei
bisericii din Patras.
Părticele din moaștele Sfântului Andrei se găsesc
în: biserica Schitului rusesc „Sf. Andrei” de lângă
Mănăstirea Vatoped, la Catedrala rusă din Celiabinsk (din
1884), la biserica din Gabrovo (Bulgaria), Biserica „Sf.
Andrei” din Mesa Geitonia (Limassol – Cipru), la Tbilisi
(Georgia), în Catedrala ortodoxă din Astana (Kazahstan);
la Trier (Germania), la Mănăstirea Santa Chiara din
Napoli, în biserica din Casino di Cicco Sant’Apollinare
(între Roma și Napoli), la biserica „Sf. Andrei” din
Varșovia și cea din Szaflary (lângă Cracovia), la biserica
din Saint Lupicin (în Munții Jura, Franța), în Biserica
San Pedro de la Rua (Estella, Țară Bascilor), la Mehrba
(Malta), în Catedrala catolică din Hong Kong în biserica
românească din Viena, Peștera Sfântului Andrei, biserica
„Adormirea Maicii Domnului” din Târgul Neamț,
catedrala arhiepiscopală din Galați, biserica „Sfântul
Apostol Andrei” din Oradea și în mănăstirile Neamț,
Secu și Hurezi.
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Andrei Șaguna a fost unul dintre cei mai mari
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, în
decursul secolului al XIX-lea. În ziua de 21 iulie 2011,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat
canonizarea mitropoliților Transilvaniei Andrei Șaguna
(30 noiembrie) și Simion Ștefan (24 aprilie).
Sfântul Nicolae, 6 decembrie
Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anului 280, în
localitatea Patara Lichiei, și a trecut la cele veșnice în jurul
anului 345, în localitatea Mira (astăzi Kocademre, Turcia).
Acest mult-iubit sfânt a fost rânduit spre cinstire în ziua
de 6 decembrie pentru că în această zi el i-a apărut în vis
Sfântului Împărat Constantin cel Mare, cerându-i să-i ierte
pe cei trei tineri nevinovați care urmau a fi omorâți a doua
zi. Deși a fost cunoscut și iubit încă din timpul vieții sale,
săvârșind nenumărate minuni, ierarhul din Mira începe să
fie cinstit mai ales începând cu secolul al VI-lea, la peste
două sute de ani de la adormirea lui în Domnul, când
numele sau apare menționat într-un martirologiu român. În
același secol, episcopul Nicolae din Pinara înalță o biserică
închinată Sfântului Nicolae din Mira Lichiei. Acest sfânt
ierarh s-a făcut pe sine chip al smereniei și al sărăciei,
slujind lui Dumnezeu și semenilor săi nu numai până în
ultimul ceas al vieții sale, ci și până astăzi.
Sfântul Ierarh Nicolae din Mira Lichiei este
cunoscut drept ocrotitor al celor acuzați pe nedrept, al
comercianților și al călătorilor, al fetelor nemăritate și al
mireselor și, în mod special, al copiilor mici.
Crăciunul – Nașterea
Domnului, 25 decembrie
Cel
dintâi
praznic
împărătesc cu dată fixă, în
ordinea firească (cronologică)
a vieții Mântuitorului, este
Nașterea, numită în popor și
Crăciunul, la 25 decembrie, este
sărbătoarea anuală a nașterii cu
trup a Domnului nostru Iisus
Hristos (vezi Luca ÎI, .1-21).
Pare a fi cea dintâi sărbătoare
specific creștină, dintre cele
ale Mântuitorului. „Bunul
Dumnezeu,
văzând
neamul
omenesc
chinuit
de diavol, I s-a făcut milă de el. A trimis
pe
Arhanghelul Gavriil să   zică Născătoarei   de Dumnezeu:
„Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu ține!”.
Şi îndată S-a zămislit Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul şi
Cuvântul lui Dumnezeu, în preacuratul ei pântece. Când
s-au împlinit nouă luni de la zămislire, ieşit-a porunca de la
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cezarul August ca să se înscrie toată lumea şi a fost trimis
Quirinius în Ierusalim ca să facă înscrierea. Deci a venit
şi Iosif, păzitorul Născătoarei de Dumnezeu, cu dânsa că
să se înscrie în Betleem. Şi când a venit vremea să nască
Fecioara, n-a găsit casă, că era multă lume; de aceea a intrat
într-o peşteră săracă şi acolo a născut, fără stricăciune, pe
Domnul nostru Iisus Hristos. L-a înfăşat ca pe un prunc
şi L-a culcat în ieslea vitelor. Acolo, între vite, au pus pe
Ziditorul tuturor, pentru că avea să ne mântuiască pe noi de
întinăciune.” (Sinaxar, Naşterea Domnului)
Soborul Maicii Domnului 26 decembrie.
În această zi prăznuim sărbătoarea cu numele de
„Soborul Maicii Domnului.” Cuvânt bisericesc, „sobor”
însemnează „adunare de oameni” și în împrejurarea de
acum el vrea să spună două lucruri: întâi, cuvântul acesta
este o chemare către cei credincioși, să ne adunăm astăzi,
în cinstea Maicii Domnului, aici pe pământ; dar, pe de
altă parte, cuvântul „sobor” ne aduce aminte că Maica
Domnului se află preaslăvita, fără de asemănare, în
mijlocul tuturor Sfinților fericiți din ceruri și că, așa fiind,
adunarea noastră de astăzi, de pe pământ este, de fapt, o
împreună-prăznuire a noastră cu cetele tuturor Sfinților
și Îngerilor din ceruri. Adunarea cea cerească, adică,
se unește, astăzi, cu adunarea noastră pământească, la
cinstirea Maicii Domnului.
Sfântul Ștefan 27 decembrie Era iudeu de neam,
din seminția lui Avraam. Mărindu-se numărul creștinilor
după întemeierea Bisericii și crescând numărul cererilor
pentru diverse slujiri ale Apostolilor, au fost aleși din
cadrul comunității, șapte bărbați „plini de Duh Sfânt și
de înțelepciune”. Aceștia aveau menirea să slujească atât
în cadrul slujbelor religioase, cât și să supravegheze buna
orânduială la mesele comune. Primul dintre aceștia a fost
Ștefan. El cunoștea foarte bine Scriptura și propovăduia pe
Hristos. Saducheii și fariseii au pus niște bărbați să spună că
L-au auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Dumnezeu.
În vremea aceea, blasfemia era pedepsită cu moartea.
Ajuns în față sinedriului, i-a înfruntat pe judecători, iar
aceștia au cerut ca Ștefan să fie ucis cu pietre. În acele
momente, Sfântul Ștefan a avut o viziune în care l-a văzut
pe Hristos „stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: Iată
văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta
lui Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor).
Cu toate că s-ar putea spune multe despre Sărbătorile
enumerate mai sus, nu o voi face, ci vă îndemn pe toți să
mergeți la Sfânta Biserică, unde veți putea pătrunde mai
adânc în semnificația fiecărei sărbători.

Dan Florin Ciurte
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Eseuri

Geo Galetaru

Copacul speranței (III)
10.
Valurile vin şi se retrag, vântul mişcă abia auzit
frunzele arborilor şi dispare, apoi, în culcuşul său de sub
cer, iarba înaintează într-un murmur blând pe câmpiile
invadate de lumina amiezii, pentru ca, spre seară, săşi culce tecile lungi şi subţiri pe faţa pământului. Totul
se mişcă într-un du-te-vino nesfârşit, în acea pendulare
universală care prinde şi inima mea în acest joc fără vârstă
şi fără limite. Aş vrea să mă pot substitui, fără durere
şi fără efort, frunzei care se zbate în vârful copacului,
tinzând să se elibereze din chingile care o ţin legată de
scoarţa aspră şi să plutească în văzduh. Acolo, sus, unde
toate se topesc într-o beatitudine nedezminţită, găsinduşi, fiecare, rostul şi locul într-o ordine exemplară.
Eternitatea nu este altceva decât năzuinţa neostoită de
a fi frunză în locul frunzei, piatră în locul pietrei, fluviu
în locul fluviului. Să fii în toate, fără a fi niciunde, căci
punctul în care te afli acum, mâine nu va mai exista pe
marea hartă unde ne mişcăm şi dispărem, conduşi de o
mână nevăzută.
Am stat, de multe ori, la umbra pomilor în floare
sau întins între macii orbitori ai câmpului înverzit.
Acolo, doar acolo, am simţit că inima mea bate în
acelaşi ritm cu inima pământului, că şoapta văzduhului
îmi trezeşte reveriile calde ale copilăriei şi-mi anunţă
anii atroce care vin. Trupul meu exista acolo, doar pentru
că exista acel murmur neobosit al câmpului, cu milioane
de săbii verzi care răsăreau din pământul generos şi-şi
transmiteau mesajul lor de pace şi abundenţă către un
cer albastru şi ăndepărtat. Aş fi putut să nu fiu acolo,
în acele momente de infinită împăcare, şi poate că nici
nu eram: poate că tot ceea ce trăiam, cu o intensitate
copleşitoare, nu era decât un vis dintotdeauna, care mă
ajungea din urmă şi se încăpăţâna să mă însoţească,
plin de promisiunea unei fericiri ireale, de dincolo de
lume. Şi clipele acelea aparţineau, parcă, unei vieţi de
dincolo de viaţa adevărată, unei vieţi care mă ţinea
prizonier pentru scurt timp, suficient însă ca să mă
conecteze la un adevăr care nu se vede, nu se proclamă,
ci doar se trăieşte.
11.
Copilăria, adolescenţa şi o parte din tinereţea
mea le-am petrecut la ţară. (Chiar şi acum continui să
trăiesc la ţară.) Acest lucru mi-a dat, fără îndoială, o
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intimitate mai profundă (mai palpabilă) cu lumea în
care mă mişcam, cu fiinţele şi obiectele care o populau.
Mai târziu, un coleg de facultate, el însuşi fiu de ţărani,
ajuns un poet cunoscut şi apreciat (şi de a cărui valoare
nu mă îndoiesc nici acum), perorând despre libertatea
de gândire şi de simţire pe care ţi-o inoculează viaţa
la ţară, vorbea despre “puritatea rustică”. Sintagma m-a
pus pe gânduri, de fapt a declanşat în mine resortul
miraculos al unei idei pe care o purtam de mult ascunsă
în subconştient, dar care abia în acel moment a ieşit la
suprafaţă, sub imperiul unei revelaţii, e drept, produse
de o remarcă întâmplătoare a altcuiva. Ceea ce vreau să
spun în final este că prietenul meu de atunci, poetul, nici
măcar nu era original în acea descoperire care nu era,
de fapt, o descoperire, ci o simplă revelare, într-o formă
metaforică destul de bine articulată, a unui mănunchi
de constatări pe care, desigur, le făcuseră mulţi alţii
înaintea lui. Doar că mă surprinsese ineditul de moment
al exprimării, forţa ei de impact asupra unei conştiinţe,
binişor anesteziată de asaltul unor conformisme
cotidiene cu care mă “gratulase” mediul citadin. Uliţele
satului, cu salcâmii plini de flori albe şi năucitor de
mirositoare, în care zumzăiau mii de albine, copacii
şi umbra câmpului, pitpalacul şi fazanii care fâşâiau
printre tulpinele de grâu, înainte de a-şi lua zborul în
aerul tremurător al verii, toate acestea alcătuiau un
creuzet fabulos, din care îmi extrăgeam motive ferme
pentru bucuriile de atunci şi de mai târziu.
Evident, nu ştiam că bucuriile îşi vor împrumuta
strălucirea dintr-o percepere dilatată a ceea ce purta
amprenta de netăgăduit a efemerului. Că ele se
hrăneau doar din iluzia duratei şi că fulgerul lor era
sortit să sfârşească în noianul clipelor ce se îndreptau,
asemeni unor turme disciplinate şi resemnate, spre
marele întuneric. Dar, în ardoarea unui moment de
(aproape) insuportabilă jubilaţie sufletească, ghiceam şi
întrezăream o posibilă armonizare cu tot ceea ce tindea
să exalte viaţa şi frumuseţea ei, cu tot ceea ce se opunea,
cu disperare, negării celestei dimensiuni care ne ridică
deasupra simplei orbecăiri în gol. Şi, în felul acesta,
reuşeam să fiu mulţumit, poate chiar fericit, departe de
suflul rece al premoniţiilor de mai târziu, care încă nu
ajungeau să-mi tulbure anii mirabili ai copilăriei.
Despre acei ani, unici în rezonanţa şi splendoarea lor, am vorbit şi, fără îndoială, voi mai vorbi. Ei
continuă să exercite asupra mea o fascinaţie de nedescris
(şi, poate, de neexplicat), care se accentuează odată cu
trecerea timpului, amintindu-mi, într-un limbaj transfigurat şi cu forţa năvalnică a axiomelor existenţiale, de
lucrurile perene în care trebuie să credem până la sfârşit,
căci ele nu ne părăsesc niciodată.
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Amintiri...
(Urmare din pag. 13)
jucat cu C.C.A. („Steaua”), iar în tribune s-au aflat 20.000
de spectatori. A fost ceva magnific, superb și am reușit
un 1-1 doar apărându-ne aproape întreg meciul, iar acest
punct a ajutat-o pe U.T.A. să câștige seria și să ajungă
apoi vicecampioană republicană ediția 1963/1964.
Au fost deplasări lungi, obositoare, dar frumoase și
toate se făceau cu trenul, deoarece erau trenuri directe AradBaia Mare și cu conexiuni la Săsar sau Dr. Petru Groza.
A fost cea mai frumoasă perioadă fotbalistică a
vieții mele, dar a fost scurtă și cu un final dezamăgitor.
Din nou am terminat campionatul pe locul 6 ca și
precedentul din Campionatul Regiunii Banat, dar
cu mențiunea că aici am întâlnit echipe puternice,
ce aveau în componență jucători ai naționalelor de
juniori care, ulterior, au ajuns să joace în Divizia
A (Domide, Axente, Harsanyi sau Sătmăreanu I).
Am avut privilegiul să-l țin pe Sătmăreanu I, care
la juniori a jucat pe postul de atacant, l-am ținut pe
Harsanyi. De Domide, Dobândă, Axente sau Roman
nu mai spun deoarece am jucat mai des în campionat,
amicale sau Cupa României.

Calendar „Cenăzeanul” 2019
A apărut calendarul de perete al revistei
„Cenăzeanul”. La fel ca din 2011 încoace, și această ediție
este una tematică în ceea ce privește imaginile. Eroi sunt
membri ai Ansamblului de dansuri „Mlădițe cenăzene”.

Curier...
(Urmare din pag. 12)
formulate de copilul minor nu se poate renunta nici la
judecată, iar prin hotărârea judecătorească de stabilire
a filiației instanța se va pronunța si asupra numelui de
familie al copilului, a exercitării autorității părintești și
obligațiilor părinților de a întreține minorul.
Un caz aparte îl reprezintă stabilirea filiației
în cazul reproducerii umane asistată medical cu terț
donator, când nu se stabilește nici un fel de filiație între
copil și donator și nu poate fi pornită nici o acțiune
judecătorească împotriva donatorului. În aceste cazuri
părinți pot fi doar un bărbat și o femeie sau o femeie
singură. Nimeni, inclusiv copilul, nu poate contesta
filiația copilului pentru motive ce țin de reproducerea
asistată medical.
Tatăl unui copil născut prin reproducere
asistată medical cu terț donator are același drepturi și
obligații față de copil ca și față de un copil născut prin
concepțiune naturală.
Împotriva bărbatului care a consimțit la reproducerea asistată cu terț donator, dar nu mai recunoaște
copilul după naștere, paternitatea se va stabili de către
instanța de judecată.

Cenăzeanul nr. 5/2018

Chiar dacă în această pagină îl vedeți alb-negru, el a
fost tipărit color, în format A3. Varianta sa digitală se poate
consulta pe site-ul oficial al comunei: www.cenad.ro.
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„Amenajare drumuri de exploatație agricolă în comuna Cenad, județul Timiș”

„Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Cenad, județul Timiș, etapa II”

