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Spiritualitate

Sărbătorile Anului Bisericesc
– Lunile martie și aprilie –
Așa cum v-am obișnuit deja, în acest număr voi
încerca să vă pun înainte cele mai importante sărbători
rânduite de  Biserica Ortodoxă în lunile martie și aprilie.
De reținut e faptul că, pe lângă sărbătorile propriuzise din aceste două luni, tot în acest interval   avem și
Postul Paștelui. Voi încerca să vă spun și câteva cuvinte
despre această perioadă de  pregătire a trupului și sufletului
din viața creștinilor, menită să ne ajute să întâmpinăm cum
se cuvine Sărbătorile Pascale.
Pos tul Paș telui a re loc îna inte a În v i eri i
Mântuitorului nostru Iisus Hristos și este cel mai lung
și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante.
Oamenii mai numesc acest post și Postul Mare. Postul
Paștelui este o perioadă de pregătire spirituală pentru toți
creștinii ca să întâmpine Învierea Domnului nostru Iisus
Hristos întru bucurie.
Ținând seama că Postul Mare aduce aminte de
postul celor 40 de zile ținute de Mântuitor înainte de
începerea activității Sale mesianice (Luca IV, 1-2) a fost
numit și Păresimi. La sfârșitul celui de-al treilea secol,
Postul Mare a fost împărțit în două: Postul prepascal,
cunoscut sub numele de Postul Paresimilor – care ținea
până în Duminica Floriilor, și Postul Paștilor (Postul
pascal) – care ținea o săptămână, începând cu Duminica
Floriilor și încheindu-se cu Duminica Învierii Domnului.
În urma Sinodului I ecumenic de la Niceea din anul 325,
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Biserica de Răsărit a stabilit ca durata postului să fie de
șapte săptămâni, durată care a rămas valabilă până în
zilele noastre.
Așa cum bine se știe, postul nu reprezintă reținerea
totală de la anumite alimente și băuturi în scop religios și
moral. Creștinii trebuie să se rețină de la anumite gânduri
necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru înseamnă
că postul trupesc trebuie însoțit de postul sufletesc.

Buna Vestire – 25 martie
În fiecare an, la 25 martie, prăznuim prima
sărbătoare închinată Maicii Domnului, Buna Vestire sau
popular Blagoveștenia (termenul slav corespunzător celui
de Bunavestire). Odată cu acest eveniment se inaugurează
„plinirea vremii” (Gal. 4, 4) şi se descoperă „taina cea din
veci ascunsă” (Efes. 3, 9), după expresiile pauline. Buna
Vestire este socotită o sărbătoare a Maicii Domnului, dar
ea este şi praznicul Întrupării Domnului din Preasfânta
Născătoarea de Dumnezeu prin „umbrirea” Duhului Sfânt
şi, în acest sens, începutul iconomiei mântuirii realizate de
Fiul lui Dumnezeu Întrupat. Este praznicul în amintirea
zilei în care Sf. Arhanghel Gavriil i-a vestit Sf. Fecioare că
va naște pe Mesia (Luca I,  26-38).
Ea a fost așezată cu nouă luni înainte de
nașterea cu trup a Domnului, adică la 25 martie.
Data acestei sărbători a variat la început: unii o prăznuiau
pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, iar alții pe 18 decembrie.
În Răsărit, data de 25 martie a fost acceptată după stabilirea
datei de 25 decembrie ca serbare a Nașterii Domnului
(aproximativ secolul al V-lea). Această sărbătoare a fost
introdusă la Roma de papa Leon al II-lea. Începând cu
secolul al IX-lea, sărbătoarea a început să fie prăznuită pe
25 martie în toată lumea catolică.
Evenimentul este prezentat foarte frumos și sugestiv
în Troparul Bunei Vestiri rânduit de Biserica Ortodoxă
spre a fi cântat pe glasul 4. „Astăzi este începutul mântuirii
noastre şi arătarea Tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu,
Fiul Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte.
Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei
de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea Plină de har,
Domnul este cu tine!”

Intrarea Domnului în Ierusalim
– 21 aprilie
Sărbătoarea Întrării în Ierusalim a Mântuitorului este cunoscută în popor sub denumirea de Florii. Este
(Continuare în pag. 19)

Dan Florin Ciurte
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Administrație

Hotărâri ale Consiliului Local
al comunei Cenad

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României.

De la precedenta apariție a revistei „Cenăzeanul“
și până la predarea la tipar a numărului de față, Consiliul
Local a aprobat următoarele hotărâri:

Facem precizarea că documentele în cauză se pot
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad, precum și pe
site-ul oficial al comunei, www.cenad.ro

 Hotărârea nr. 1 din 11 ianuarie 2019 privind
efectuarea unui împrumut din excedentul anului
precedent pentru acoperirea golului de casă la secțiunea
de funcționare;
 Hotărârea nr. 2 din 11 ianuarie 2019 privind
aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.
416/2001, pentru anul 2019;
 Hotărârea nr. 3 din 11 ianuarie 2019 pentru
aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei
Cenad din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad
pentru anul şcolar 2019-2020;
 Hotărârea nr. 4 din 11 ianuarie 2019 privind
aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţiuni al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei
Comunei Cenad, judeţul Timiş;
 Hotărârea nr. 5 din 11 ianuarie 2019 pentru
aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic
General al comunei Cenad, județul Timiș;
 Hotărârea nr. 6 din 18 februarie 2019 privind
aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiei financiare a
comunei Cenad pe anul 2018;
 Hotărârea nr. 7 din 18 februarie 2019 privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cenad, judeţul Timiş, pentru anul 2019;

Hotărârea nr. 8 din 18 februarie 2019 privind acordarea unui mandat special împuternicitului
Consiliului Local al comunei Cenad în Adunare Generală ordinară a Asociaţiilor Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
 Hotărârea nr. 9 din 18 februarie 2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul
„Complex cultural-sportiv în comuna Cenad”;
 Hotărârea nr. 10 din 18 februarie 2019 privind
propunerea de introducere în intravilan din extravilan
a imobilelor înscrise în CF 403413 și CF 402782 de
pe teritoriul administrativ al comunei Cenad, județul
Timiș;
 Hotărârea nr. 11 din 18 februarie 2019 privind
aprobarea neasumării responsabilității organizării
și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/
acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a
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Miroslav Marianuț

Serviciul de salubrizare
Începând cu luna ianuarie 2019, au apărut probleme
serioase cu privire la colectarea gunoiului în comuna
Cenad, în sensul că firma S.C. Brai-Cata S.R.L. nu a
colectat, inițial, gunoiul reciclabil și, ulterior, nici pe cel
menajer. Acest lucru s-a datorat faptului că firma susmenționată nu a plătit la stația de transfer de la Jimbolia
taxa de depunere, care a ajuns la suma de 850.000 de lei.
În această situație ne-am văzut obligați a interveni și
a colecta noi gunoiul și depozitarea lui la Jimbolia. Pentru a
putea colecta noi, fără a avea licență de operator, s-a întrunit
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Cenad și a stabilit că
putem opera pe situații de urgență, fapt care este și reglementat
legal, fiind considerat un «eșec al serviciilor publice».
De menționat este faptul că localitatea Cenad și
orașul Sânnicolau Mare și-au păstrat compactoarele de
gunoi și, astfel, am putut interveni imediat. Celelalte
localități s-au confruntat cu probleme foarte mari și nu au
reușit să colecteze gunoiul.
În această perioada au avut loc trei întâlniri cu
reprezentanții firmei, nereușind să cocluzionăm nimic și,
mai mult decât, s-a propus chiar rezilierea contractului.
În data de 20 februarie 2019, a avut loc la Ministerul
Mediului o mediere între Consiliul Județean Timiș, ADID
Timiș, firma Brai-Cata și firma Polaris de la Jimbolia
referitor la acest blocaj.
S-a întocmit un document prin care firma Brai-Cata
își reia activitatea imediat cu ziua următoare. Acest lucru
s-a și întâmplat, dar nefiind siguri pe ce perioadă, însă
discuțiile referitoare la reziliere vor continua.
În situația în care se reziliază contractul și până la
desemnarea unui alt operator, va trebui să intervenim noi,
însă neputând să modificăm fluxul de colectare-depunere
la stația de transfer Jimbolia – deponeul de la Ghizela,
deoarece întregul proces de colectare și depozitare
face parte din proiectul finanțat din bani europeni
„Managementul sistemului integrat al deșeurilor”, în
valoare de 45 milioane de euro.

Viceprimar, Vasa Stefanovici
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Eveniment

Veniți români,
să vă vedeți urmașii!
Miercuri, 28 noiembrie 2018. Sala de sport a Școlii
Gimnaziale din Cenad, transformată în sală de spectacol,
a fost împodobită în culorile drapelului României. Elevi ai
claselor a II-a și a IV-a, fetițe cu panglici tricolore împletite
în păr și băieți cu mijlocul încins cu brâie în culorile
aceluiași steag, copii zglobii și frumoși, cu toții îmbrăcați
în costume populare, sunt pregătiți să-și întâmpine oaspeții.
Mai adineaori, în sala de clasă, se adunau în grupuri pentru
a se mai juca puțin înainte de serbarea Centenarului. E greu
de spus de care parte erau mai multe emoții, micii patrioți
păreau a fi mai degrabă nerăbdători decât emoționați. Nu
același lucru se poate spune despre doamnele învățătoare
Rozalia Velciov și Szucs Beatrice, atente la tot ce se
întâmplă în zona copiilor.

despre copii cu suflet de dac, zburdând pe câmpii aurii sub
un cer de neuitat, despre fete cu obraji ca florile, îmbrăcate
în ii, despre o mare zi de sărbătoare la români între hotare,
despre băieți îmbrăcați în ițari, care poartă cușme mari,
despre credința strămoșească și despre dulcea și frumoasă
limbă românească, despre îndemnul către români, stăpâni
în casa lor, de a se ridica, a vorbi și a scrie românește
despre cel mai viteaz neam din câte există în lume, despre
eroii de demult de la Alba Iulia și sângele din venele lor, un
râu din România. Efortul și originalitatea fiecăruia au fost
încununate de aplauze.
Se pregătește decorul unei scenete surpriză, „O
petrecere în familie”, de Vasile Poenaru. Borcane pline cu
boabe de grâu, simbol de belșug la români, au fost puse
în față scenei. Au fost aduse scaune și o masă. Deslușim,
pe rând, un moș Gheorghe autentic, doi vecini, un primar
serios, preotul satului, doctorul și câțiva săteni. Oare pe
cine așteaptă moș Gheorghe?

Rânduri-rânduri, în semicercuri, fiecăruia i s-a
găsit un loc al lui. Prin cuvântul de deschidere al doamnei
învățătoare Rozalia Velciov se transmite speranța unei
plăcute vizionări a micului spectacol, într-un moment
unic în viața celor prezenți. Părinți și bunici nerăbdători
sunt curioși să vadă ce au pregătit micii ștrengari. Cu
imnul național la loc de cinste, la fel ca și steagul de pe
peretele din spatele lor, copiii au dat startul la cântece
istorice. Văzându-i și ascultându-i, am avut revelația unei
noi generații de patrioți. Au trecut Carpații, prin cântec,
alături de batalioanele române de altădată, având în suflet
bucuria de a se întâlni cu privirile pline de admirație ale
părinților prezenți. Au cântat despre o săracă țară bogată,
care trăiește mereu supărată după cei plecați în țări străine
ca să trimită pâine copiilor de acasă și despre puterea
credinței celor rămași acasă, care și-i doresc înapoi pe
cei plecați. Printre cântece au fost și recitaluri individuale
de poezie, despre eroi care au murit în luptă pentru a ne
lăsa țara întreagă, în sărbătoare, de la munte până la mare,

Începe povestea bătrânului tată, rămas acasă săși aștepte copiii plecați în lume, în căutarea unui trai
mai bun. Prima grijă de azi a lui Moș Gheorghe, născut
în ziua Marii Unirii tocmai la Alba Iulia, este aceea de
fi ospitalier cu cei care-i vor călca pragul de ziua lui și
a țării. Astfel, se pun la loc de cinste, în borcanele pline
cu grâu și legate cu panglici tricolore, steaguri din țările
în care i-au plecat toți copiii. În cinstea soților și soțiilor
acestora. Vedeți dumneavoastră, e decembrie și el are încă
în minte ulițele întroienite de altădată, de pe care se auzeau
râsetele copiilor care mergeau la săniuș. Vremuri atât de
îndepărtate, iar copiii rămași acasă tot mai puțini.
În depărtare se zăresc oaspeții și Moș Gheorghe
se grăbește să-și îmbrace straiele de sărbătoare, înainte
ca ușa să se deschidă larg pentru a intra, pe rând, copiii
veniți de departe. Un bancher din Franța, o elegantă
domnișoară îmbrăcată în rochie roșie, sosită tocmai din
Spania, o doamnă din Austria… cu toții i-au adus daruri
bătrânului tată, căruia i s-a luminat chipul la vederea lor.

Cenăzeanul nr. 1/2019
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Eveniment
Au urmat urări de „La mulți ani” în limba țării din care
a venit fiecare. Li se reproșează că au uitat limba țării în

Ziua Naţionalităţilor şi seară
de colinde la Makó
Participând, în calitate de invitat, la recepţia oferită
de Consulatul General al României de la Szeged, cu prilejul
Zilei Naţionale a României, am avut deosebita plăcere să o
reîntâlnesc şi pe doamna Iuliana Birta, o româncă născută
în oraşul Marii Uniri, Alba Iulia, şi stabilită de mai mulţi
ani, împreună cu familia, în Ungaria. Acum, doamna Iuliana
Birta este preşedinta Autoguvernării Românilor din Macău
(Makó), parte a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din
Ungaria, o instituţie reprezentativă a românilor din statul
vecin. Această instituţie impune o mai bună organizare a

care s-au născut. S-au așezat cu toți la masă, la un pahar de
vorbă. Moș Gheorghe în dulcele grai românesc, iar copiii
într-o românească cu accent străin. Curios să afle cum îi
merge fiecăruia dintre ei, bătrânul se trezește în fața unui
cadou surpriză: acela de a se muta în străinătate, la oricare
dintre copii dorește dumnealui. „Bine se trăiește peste tot
unde se muncește cu dragoste de viață și de semeni”, este
reacția lui moș Gheorghe, care refuză cadoul. Dorința lui

era să rămână aici, alături de tot ceea ce îi era apropiat:
casă, pământ, oameni, strămoșii din mormânt. Copiii se
dau bătuți și prezintă planul de rezervă: se întorc ei acasă,
fiecare urmând să facă ceva pentru comunitatea locală.
O mână de copii din clasa a IV-a a reușit, într-un
mod de-a dreptul impresionant, să pună în scenă dura
realitate a dragii lor Românii.
Afară începuse să ningă încetișor, iar înăuntru s-a încins
o frumoasă horă românească a copiilor, care a adus și mai
multă bucurie în rândul celor prezenți la spectacolul încheiat în
aplauzele tuturor, pentru copiii Centenarului de la Cenad.

Elena Rusu
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comunităţii româneşti sub aspect structural, o reprezentare
mai eficientă în relaţiile cu organismele guvernamentale
şi neguvernamentale din Ungaria, susţinând că nimic nu
este mai de valoare decât să-ţi păstrezi rădăcinile, limba şi
neamul. În acest context, instituţia autoguvernării continuă
opera de păstrare şi promovare a valorilor şi patrimoniului
nostru cultural şi spiritual strămoşesc, prin iniţierea de
diverse activităţi, prin sprijinirea şi întărirea relaţiilor dintre
membrii comunităţii şi prin susţinerea învăţământului
românesc. În urma discuţiilor purtate cu doamna Iuliana
Birta, aceasta m-a invitat să particip la data de 15 decembrie,
la Makó, la spectacolul organizat de dânşii, numit Ziua
Naţionalităţilor şi seară de colinde. Evenimentul a fost
susţinut de Ministerul Resurselor Umane de la Budapesta şi
din cuvântul de deschidere am aflat că în cursul anului 2018,
naţionalităţile din Ungaria au primit peste 65 milioane de
forinţi de la statul maghiar pentru derularea unor programe
şi activităţi culturale.
Am fost deosebit de încântat de invitaţie şi pentru
că ziua de 15 decembrie era o zi de sâmbătă şi programul

Cenăzeanul nr. 1/2019

Eveniment
mi-a permis, am răspuns cu mare drag invitaţiei doamnei
Birta. Şi ce putea fi mai frumos într-o seară de colinde
decât o ninsoare bogată, ca în poveşti. Şi aşa a şi fost.
Am rămas plăcut surprinşi când am ajuns la Centrul de
Conferinţe „Korona” din Makó şi unde ne aşteptau copii
în port popular românesc, cu colaci şi plăcinte făcute
de casă şi care ne-au reamintit încă o dată că putem fi
români, oriunde ne-am afla.
Şi mai plăcut surprins am fost când am văzut
amploarea pregătirilor şi mai ales personalităţile publice
din Ungaria şi România care au onorat cu prezenţa acest
eveniment, respectv dl. Tiberiu Juhász, preşedintele
Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria,
Excelenţa sa dl. Daniel Banu, consulul general al
României la Szeged, doamna Mariana Petru, directorul

Centrului de Informare şi Documentare de la Gyula,
doamna Iuliana Birta, consilier la Primăria Makó şi
preşedinta Autoguvernării Românilor din Makău, dl Vasile
Ciceac din partea Consiliului Judeţean Arad, dl Dușan
Somrak viceprimarul oraşului Nădlac, consilieri locali de
la primăria Pecica şi Sânnicolau Mare, preoţi din România
şi Ungaria.
Cu această ocazie am aflat că, în Ungaria, în data de
18 decembrie se sărbătoreşte Ziua Naţionalităţilor şi că
la spectacolul la care urma să asistăm vor fi prezente nu
mai puţin de şase etnii diferite. La începutul spectacolului,
fiecare spectator a primit de la frumoase fete îmbrăcate în
costume tradiţionate populare româneşti câte o cocardă
tricoloră care ne-a amintit, şi ea, că suntem în anul
Centenarului Marii Uniri şi nu la o distanţă foarte mare de
ziua de 1 Decembrie.
Gala a fost deschisă de reprezentanţii etniei rrome
din Makó, care au prezentat un scurt program de cântece
şi dansuri specifice etniei lor şi care am constatat că erau
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foarte apropiate de ceea ce văzusem şi la noi în ţară, cu
diferite alte ocazii.
A urmat apoi formaţia din Leta Mare, din Ungaria,
care a prezentat o suită de dansuri vechi, tradiţionale,
Fecioreasca, Ţurca şi Capra, şi la care maestrul în arte
populare Peter baci, de 84 de ani, a smuls ropote de
aplauze şi a ridicat sala în picioare. A fost de admirat
faptul cum artiştii au încercat şi au reuşit să reproducă pe
scenă ceea ce se întâmplă în gospodăriile oamenilor atunci
când grupurile de colindători vin să îi colinde cu Capra şi
Ţurca, de la „regie” sau „coregrafie” şi până la dialogurile
pline de savoare între gazde şi colindători.
Un moment un pic mai liniştit, dar la fel de sensibil,
a fost şi cel oferit de câţiva copii de naţionalitate română
de la Şcoala Generală din Makó, care au recitat poezii ale
poeţilor noştri dragi, Mihai Eminescu şi George Coşbuc, şi
au cântat colinde în limba română.
După momentul de respiro oferit de copiii
din Makó, formaţia de dansuri populare Păstrătorii
Tradiţiei din Pecica au însufleţit din nou atmosfera
cu colinde şi obiceiuri de Crăciun, foarte apreciate de
asistenţă. La dansatori am admirat costumele populare
oarecum simple, dar atât de elegante, doar în alb şi negru,
împodobite cu fire aurii, dar şi plăcerea cu care acestea
erau purtate de tineri.

A urmat o suită de două dansuri tradiţionale slovace
prezentate de Ansamblul Minorităţii Slovace din Nădlac.
A fost rândul „profesioniştilor” să urce pe scenă,
respectiv a dansatorilor de la Ansamblul Sf. Sava din
Sânnicolau Mare, care au prezentat cu măiestria lor
binecunoscută şi deja recunoscută dansuri populare
sârbeşti, maghiare, germane şi, bineînţeles, româneşti.
Ca de fiecare dată, spectatorii au putut admira nu numai
frumuseţea şi autenticitatea costumelor populare, dar
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şi extraordinara coregrafie pusă în scenă de doamna
Natalia Mândran, cea care se ocupă de acest extrordinar
şi atât de mult premiat ansablu de dansuri populare. Şi
aici, deosebite au fost costumele cu care s-au prezentat
dansatorii, specifice fiecărei etnii în parte, muzica şi
dansurile tradiţionale. Ansamblul din Sânnicolau Mare
nu s-a limitat să ne încânte doar cu dansurile populare
ale naţionalităţilor care trăiesc în cel mai vestic oraş al
ţării, ci şi cu interpreţi de muzică populară, acompaniaţi
de orchestră, şi care, de asemenea, au smuls spectatorilor
multe aplauze binemeritate.

Membrii Corului bisericii ortodoxe din Nădlac,
îmbrăcaţi în ii tradiționale, au încântat audienţa cu un concert
cuprinzând toate colindele vechi, dar totuşi atât de dragi
românilor, cor care am înţeles că este nelipsit de la toate
evenimentele de acest gen organizate în Arad şi în Ungaria.
Seara a fost încheiată cu o suită de dansuri populare
prezentate de ansamblul Junii Nădlacului, care au
fost cu atât mai valoroase datorită faptului că săracii
dansatori au trebuit să rabde şi să suporte osteneala de
a fi la finalul unui eveniment care şi-a depăşit cu mult
timpul alocat de organizatori.
Moş Crăciun a fost şi el prezent la eveniment şi,
din sacu-i parcă fără fund, a oferit cadouri tuturor copiilor
prezenţi la acest minunat spectacol, asta după ce a ascultat
atent şi răbdător, de pe tronul său, câteva colinde cântate
de micii artişti.
La sfârşitul spectacolului, putem să îl numim „de
gală”, toţi participenţii au fost invitaţi de către organizatori
să servească bucate tradiţionale româneşti, pregătite cu
pricepere şi dăruire de gospodine din România, dar şi din
comunităţile româneşti din Ungaria.

Tiberiu-Ioan Bociat
7

Primul Trandafir
Primul meu „Trandafir” va face vârsta cea rotundă.
S-a născut la 30 iunie 1926, în satul Hulub din comuna
Dângeni, judeţul Botoşani. Părinţii, Vasile şi Maria
Strungariu, erau agricultori şi aduseseră pe lume, conform
tradiţiei locului, opt copii, dintre care cinci sunt încă în viaţă.
Satul este unul modest, de deal, dar a dat culturii noastre
numeroşi intelectuali, un singur exemplu fiind edificator:
Hulub este şi satul naşterii scriitorului Demostene Botez,
care i-a avut ca învăţători pe soţii Costinescu.
Zona este, însă, una mirifică: la 26 km se află
Botoşaniul, iar la alţi vreo 38, Ipoteştiul. Ambele localităţi
vibrează şi astăzi de profunde reverberaţii eminesciene,
încât vizitarea Muzeului „Mihai Eminescu” devenise o
obligaţie de cult pentru întâiul meu „Trandafir”. Ipoteştiul,
însă, avea să fie înnobilat şi a doua oară prin reorganizarea
vestitului muzeu de către – pe atunci – tânăra absolventă a

Filologiei ieşene, Lucia Olaru Nenati, care, prin dârzenie,
credinţă şi sacrificiu de sine, l-a proiectat în circuitul
cultural naţional şi internaţional, ridicându-l la rang de
„Aşezământul muzeal Eminescu”1.
Iar dacă poetul ar mai peregrina printre noi, cu siguranţă
ar exclama şi în faţa Ipoteştiului de acum la fel de exaltat ca în
faţa Blajului de odinioară: „Te salut din inimă, Roma – mică.
Îţi mulţumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat s-o pot vedea!”2
Toate acestea îşi vor lăsa neştearsă amprenta asupra
primului meu „Trandafir”.

Cenăzeanul nr. 1/2019

Memorie
Şcoala Normală, cum era pe atunci – şi bine era! – o
face la „Vasile Lupu” (1939-1947) din capitala moldavă. Iaşiul
de atunci, ca şi cel de acum, era (este) un oraş cu veche tradiţie
în pregătirea învăţătorilor. „Normala” timpului avea vreo 500
de elevi (!), azi fiind transformată în… liceu agricol. Era, la
vremea ei, una dintre cele mai vechi Şcoli Normale din ţară,
instituţia avea nu doar mulţi elevi, ci şi mult pământ, livezi şi
vie tocmai pe dealul Copoului! Dar cine îşi avea locuinţa lângă
şcoală? Chiar Mihail Sadoveanu (!), cu care „normaliştii” se

Magistrul și învățăcelul.
întâlneau adesea. „Zimbrul” literaturii române ieşea seara la
plimbare şi stătea de vorbă cu viitorii învăţători. Printre cei
fericiţi era şi cel cu vârsta rotundă de azi, care îşi aminteşte în
continuare. Conu` Mihail venea la şcoală, lua elevi la lucrul
viei şi îi întreba: „Al cui eşti tu, măi ţâcă?” Chipul celui din
faţa mea se luminează de un zâmbet nostalgic, căci şi el fusese
unul dintre norocoşii aleşi. Sadoveanu locuia cu familia la Iaşi,
într-un conac, unde aduna toată floarea intelectualităţii din ţară.
La Teatrul Naţional ieşean, sub oblăduirea maestrului, se ţineau
serate literare, la care participau mai toţi scriitorii importanţi
din acea perioadă: Ionel Teodoreanu, Cezar Petrescu, Liviu
Rebreanu, marii romancieri ai literaturii române. I-a văzut,
i-a ascultat, încât dorul de Iaşi îl usucă, fiecare stradă, fiecare
clădire îi aduc parcă în faţa ochilor pe Eminescu, pe Creangă
ori Maiorescu. Iaşiul încă păstrează atmosfera arhaică a vremii:
alte urme de neuitat asupra întâiului meu „Trandafir”.
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După absolvirea Şcolii Normale, funcţionează ca
învăţător-educator în Iaşi (1948), apoi îşi cere numirea
definitivă în învăţământ. Este trimis la Inspectoratul Şcolar
al judeţului Timiş-Torontal şi obţine numirea la Şcoala
Elementară din oraşul Sânnicolau Mare (unde a funcţionat
patru ani), apoi la Teremia Mare (director şcolar), Grabaţi,
Lovrin şi Cenad. În comuna de pe malul Mureşului, Urbs
Morisena din antichitate, s-a şi stabilit. Aici, împreună soţia
Stana (învăţătoare), locuieşte de 47 de ani: o viaţă de Om şi de
Oameni! S-a aclimatizat uşor la Cenad, sătenii şi localitatea
făcându-i o excelentă impresie. Numai la Cenad a scos 27
de promoţii de elevi. Într-un singur an şcolar, 1958-1959,
atât cât l-am prins în ultima clasă elementară, trei elevi au
dat admiterea la Liceul Real din Sânnicolau Mare, toţi trei
au reuşit şi – iarăşi – toţi trei i-au urmat meseria, absolvind,
aceeaşi facultate, Filologia, dar în oraşe diferite ale ţării. În
schimb, fiul Dan, „aşchia”, a sărit, profesional, cam departe
de „trunchiul” familial: a absolvit Politehnica şi este inginer
la Consiliul Judeţean Timiş, motiv de aleasă şi justificată
mândrie pentru rodul trudei părinteşti.
Dorinţa de autoperfecţionare i-a dat ghies întotdeauna.
Mereu dorea să fie la curent cu informaţia de calitate,
proaspătă. A absolvit şi Facultatea de Filologie de la
Universitatea (de Vest) din Timişoara (1965-1969), unde
i-a audiat şi s-a împărtăşit din ştiinţele unor universitari de
prestigiu de talie nu doar bănăţeană: Eugen Todoran, Şt.
Munteanu, G. Tohăneanu, M. Cazacu, I. Drăgan, I. Birău ş.a.
Iar pe la vreo 45 de ani a promovat cu succes şi examenul
pentru gradul II didactic. Generaţiile cele tinere ar putea
lua aminte la primul meu „Trandafir”… Acum, de 20 ani,
este un fericit pensionar alături de soţie, tot pensionară. Îşi
scrutează viaţă, îşi contabilizează performanţele. Căci şi
îndelungata perioadă cenăzeană şi-a imprimat tipare adânci
în personalitatea primului meu „Trandafir”.
A fost o vizită de agreabile şi nostalgice aduceriaminte de ambele părţi. La plecare, m-a condus – mândru
– în şopron:
– Uite, lemnele pentru iarnă le-am crăpat şi le-am
stivuit eu, să fie pregătite, la îndemână.
Şi „Trandafirul” meu, asemenea Trandafirului Sadoveanului, idolul său literar, este „foarte gospodăros şi îi
place să se facă fiecare lucru cu rânduială”3. Un om care,
aproape o jumătate de veac, şi-a lăsat şi el benefice amprente
în mentalul colectiv al satului. Ca meritată recompensă,
Profesorul meu de limba română de la Şcoala Elementară
de 7 ani, Domnul IOAN STRUNGARIU, a fost cinstit, la
25 septembrie 1999, cu înaltul titlu de Cetăţean de Onoare
al comunei Cenad. Felicitări, Domnule Profesor, şi „La
muţi şi frumoşi ani!” Felicitări şi Cenadului meu natal,
căci nici măcar eu nu pot stabili cine pe cine cinsteşte:
localitatea pe Profesor sau Profesorul localitatea… Cert
este că înnobilarea este reciprocă.
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NOTE
1. Lucia Olaru Nenati, „Un nucleu de energii
luminate”, în vol. Cuvinte pentru Urmaşi. „Modele” şi
„exemple” pentru omul Român. O „carte de învăţătură
concepută şi îngrijită de Arthur Silvestri, Edit. Carpathia
Press, Bucurşeti, 2005, pp. 138-145.
2. George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, Edit.
pentru Literatură, Bucureşti, 1966, p. 83;

3. Cf. Minunata povestire–scrisoare literară „Domnu
Trandafir” de Mihail Sadoveanu.

Prof. Traian Galetaru
Comloșu Mare
P.S. Am scris acest articol în urmă cu mai bine de
un deceniu: nu cu pixul, nici cu stiloul, nici cu maşina de
dactilografiat, nici cu computerul, ci… cu sufletul. Dl.
Profesor s-a bucurat, ca să nu zic că s-a arătat încântat, Dna
Stana, așişderea. L-am publicat în revista Suflet nou, în seria
a IV-a, anul XIV, nr. 6 (162), din iunie 2006, p. 3. L-am
reprodus întocmai.
La împlinirea vârstei de 80 de ani l-am sărbătorit
în sala de consiliu a Primăriei din Cenad. Altă bucurie
binemeritată. Peste un an ne-a părăsit… De atunci, în fiecare
an, de ziua a doua de Paşti, sau de 1 noiembrie, când îmi
vizitez mormântul părinţilor, mă reculeg şi la cel al familiei
Prof. Ioan Strungariu. Dumnezeu să-l aibă de-a dreapta sa,
să-i facă somnul lin şi ţărâna uşoară.
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In Memoriam – Ion Savu
„Drum bun, comisare!/Muntele Everest te
aşteaptă”. Au fost cele mai
frumoase cuvinte scrise
la despărţirea de colegul
şi prietenul nostru Ion
Savu, „Nero”, scrise de
la mii şi mii de kilometrii
distanţă, pe Facebook, de
o admirabilă fostă colegă
a mea şi subordonată a
maiorului (pe vremea aceea) Ion Savu, care trăieşte
acum în S.U.A. şi care
descriu poate cel mai bine
omul care a fost Ion Savu.
Atât de mult iubea natura, drumeţiile şi excursiile şi atât
de mult iubea România, încât cu siguranţă, dacă muntele
Everest ar fi fost în România, l-ar fi urcat.
Deci, cine a fost omul Ion Savu, cel pe care un
sat întreg şi nu numai îl cunoştea ca „Nero”, acesta fiind
ca un al doilea nume al său, atât de cunoscut încât ne
povestea că odată a primit o carte poştală din Portugalia,
care avea trecut la destinatar, în loc de adresă, doar: Nero,
Cenad, România?
Ion Savu s-a născut la data de 4 octombrie 1958
în satul Podenii Vechi, aparţinând comunei Bălţeşti din
judeţul Prahova, o aşezare atestată încă de pe vremea lui
Mihai Viteazul, satul fiind chiar reşedinţa comunei până în
anul 1968. Părinţii săi, Mihail şi Elena, au mai avut încă
doi copii, pe Nicolae şi Mariana.
Ion Savu a urmat cursurile primare şi gimnaziale în
comuna natală, după care, în anul 1973, începe activitatea
cazonă la Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza,
perioadă ce i-a marcat foarte mult existenţa şi formarea sa
culturală şi istorică, aşa cum ne amintea mai tot timpul,
acolo având profesori deosebiţi care i-au cultivat pasiunea
pentru literatură şi pentru istorie şi unde avea să lege
prietenii ce au durat până la sfârşitul vieţii sale.
După absolvirea liceului militar, în anul 1977,
urmează aceeaşi carieră la Şcoala de Ofiţeri Activi „Nicolae
Bălcescu” Sibiu, arma Grăniceri, pe care o absolvă în
anul 1980 cu gradul de locotenent şi este repartizat ca şi
comandant la Pichetul de grăniceri Begova de la Cenad, din
cadrul Batalionului de grăniceri Sânnicolau Mare, moment
în care, pe lângă faptul că a primit în „responsabilitate”
o bucăţică din hotarul României, face cunoştinţă şi cu
comuna Cenad, locul unde avea să se stabilească şi să
locuiască până la sfârşitul vieţii.
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În anul 1982 este promovat locţiitor al comandantului
Companiei de grăniceri Lunga din cadrul Batalionului de
grăniceri Jimbolia, unde rămâne până în anul 1984, când
este transferat înapoi la Cenad, la Compania de grăniceri
Cenad, din cadrul Batalionului de grăniceri Sânnicolau
Mare, asta şi datorită faptului că în anul 1983 se căsătoreşte
cu o cenăzeancă, Denes Rozalia, şi pentru că în acelaşi an,
1984, se naşte fiul lor, Andrei.
Până la Revoluţia din 1989 activează ca şi grănicer
la Cenad, urmând ca în anul 1990 să fie mutat la sediul
batalionului de grăniceri din Sânnicolau Mare, unde a
activat pe diferite funcţii până în anul 2000, când este numit
şeful Sectorului Poliţiei de Frontieră Valcani, din cadrul
Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş.
Îşi perfecţionează pregătirea profesională mereu, astfel
că în anul 1997 este absolvent cu diplomă de licenţă al
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti,
Facultatea de Drept. Nu poate sta departe de Sânnicolau
Mare şi Cenad, astfel că în anul 2003 revine la Sectorul
P.F. Sânnicolau Mare, unde a fost ofiţer responsabil cu
Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere până la data
de 31 martie 2005, când, datorită stării sale de sănătate, este
obligat să treacă în rezervă, mult prea repede, cu gradul de
comisar de poliţie, respectiv locotenent-colonel în rezervă.
Mare iubitor de natură, de folclor şi tradiţii, de
mâncarea tradiţională, de portul şi obiceiurile populare,
de munte, de pădure şi dealuri, de excursii şi drumeţii,
într-un cuvânt un mare iubitor de România, ori de câte
ori avea posibilitatea organiza o ieşire sau o „expediţie”
(aşa cum îi plăcea să spună), vara sau iarna, prin diferite
zone şi locuri din țară, expediţii în care au fost atraşi ca
participanţi şi mulţi cenăzeni şi chiar copii lor. De fiecare
dată aducea câte ceva cu el, o plantă, un puiet, o floare, pe
care apoi le planta în curtea casei din Cenad, parcă voind
să păstreze cu el o bucăţică din ţara pe care o iubea atât de
mult şi din locurile pe care le-a văzut şi i-au rămas dragi.
De acestă bucăţică din România, cea din grădina casei
sale, era atât de mândru încât, ori de câte ori avea ocazia,
povestea prietenilor despre istoria fiecărei plante sau pom,
retrăind amintirile şi regretele că nu mai putea ajunge în
acele locuri.
Ion Savu – activitatea culturală. Încă de la venirea
sa în comuna Cenad, în anul 1980, Ion Savu, mai cunoscut
sub numele de Nero a avut o activitate culturală dar şi
sportivă neobosită. Materializarea acestei activităţi s-a
manifestat la început în cadrul Şcolii Generale Cenad,
prin atragerea şi organizarea elevilor în formaţii corale,
dansuri, recitări de poezii, dar şi piese de teatru. Pe lângă
spectacolele susţinute în comuna Cenad a iniţiat turnee,
prin localităţile din jur, cu banii câştigaţi organizând mai
apoi împreună cu Virgil Suciu (Cună), cel care toată viaţa
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a fost şofer pe autocar, numeroase excursii la care au
participat copii aparţinând tuturor etniilor.
În anii dinaintea Revoluţiei din 1989 a participat la
mai multe activităţi sportive, campionate de minifotbal,
şah, tenis de masă şi de câmp, patinaj etc.
Demnă de menţionat este ideea avută în anul 1982
și anume aceea de a înfiinţa o publicație locală. Aceasta a
fost dezbătută cu profesorul Gheorghe Doran, pe atunci
secretar cu propaganda la Primăria Cenad. Au ajuns la
concluzia că, din păcate, nu există condiţii de apariţie
a unei reviste locale în acele vremuri. Ideea apariţiei
publicației a fost materializată după Revoluţie, la 10
ani de la discuţia inițială. Atunci, la iniţiativa unui grup
de intelectuali din comuna Cenad: Alexandru Ambruş,
Gheorghe Doran, Ion Savu, Gheorghe Anuichi, Vasile
Târziu (senior) şi Ion Strungariu, au apărut, în anul
1993, primele patru numere ale revistei, care a primit
denumirea de Cenăzeanul.
Nero a colaborat încă de la apariţia acesteia,
susţinând în fiecare număr o rubrică de flash-uri în care
a reuşit să surprindă, cu deosebită fineţe şi umor, aspecte
ale vieţii cotidiene din localitate. Mulţi nu ştiau cine
este autorul flash-urilor, adică cine se ascunde în spatele
pseudonimului „Colţ Alb”. Flash-urile scrise între anii
1993-2007 au fost cuprinse între copertele unei cărţi
numite Instantanee Cenăzene, prin grija prof. Gheorghe
Doran, care a considerat că în acest fel ele se vor păstra
mai bine.
Desigur că Nero a scris mai multe articole cu
teme sportive, dar mai ales cu impresii din drumeţiile
şi excursiile făcute, apropiind prin acesta cunoaşterea
frumuseţilor României de locuitorii Cenadului. A participat la mai multe expediţii de pescuit la Dunăre, la
ostrovul Calinovăţ (zona Divici), arborând la fiecare ieşire,
cu o deosebită mândrie patriotică, pe un dud unde aveam
tabăra, tricolorul României.
După Revoluţie, împreună cu Sandu Ciurte, Nero
s-a dus la părintele Gheorghe Covaci şi au pus bazele
viitorului cor al bisericii, care fiinţează şi astăzi.
Prin venirea lui Nero la Cenad, desigur că viaţa
culturală a comunei a avut numai de câştigat, el fiind
dedicat acestor meleaguri, dar nici o clipă nu şi-a uitat
locul de obârşie din Prahova, satul Podenii Vechi, dovadă şi
faptul că era fan necondiţionat al echipei de fotbal Petrolul
Ploieşti, de al cărui fanion nu s-a despărţit niciodată.
A trecut la Domnul în data de 24 ianuarie 2019, şi
aceasta fiind o dată simbolică pentru români, Mica Unire
între Moldova şi Ţara Românească
Imperatore, nu te vom uita niciodată! Sit tibi
terra levis!

Tiberiu-Ioan Bociat
George Ivașcu
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Agenda cultural-sportivă a comunei Cenad pentru anul 2019
Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 17 decembrie 2018
Nr.
crt.

Denumirea acțiunii Data

1

Activități culturale –
păstrarea tradițiilor.
,,Dansuri populare”

Trim. I-IV

2
3

Editare ,,Cenăzeanul”
Editare revistă istorică
trimestrială ,,Morisena”
Editare ,,Ghidul
cenăzeanului pe anul
2019”
Campionat județean de
fotbal
Lada cu zestre
Concurs județean
„Micii matematicieni”
Zilele culturii sârbe

Locul
Suma
acțiunii

Organizatori

Cenad

25.000 lei

Consiliul Local Cenad

Trim. I-IV
Trim. I-IV

Cenad
Cenad

7.200 lei
9.000 lei

Trim. I

Cenad

3.000 lei

Consiliul Local Cenad
Consiliul Local Cenad
Asoc. Concordia
Consiliul Local Cenad

Trim I-IV

Cenad

20.000 lei

Consiliul Local Cenad

Trim. II-III
Aprilie 2018

Cenad
Cenad

3.000 lei
2.500 lei

Trim. II

Cenad

10.000 lei

Mai 2018

Cenad

1.000 lei

Mai 2018

Cenad

1.000 lei

Mai

Cenad

1.000 lei

22 mai

Cenad

6.000 lei

16 iunie

Cenad

15.000 lei

Iunie 2018
Iunie
Iunie

Cenad
Cenad

24 Iunie

Cenad

2.000 lei

29 Iunie

Cenad

2.000 lei

19

Concurs euroregional de
fotbal
Concurs național de
desen și eseu
Înălțarea Domnului
Ziua eroilor
Hramul Bisericii
Ortodoxe Sârbe
Hramul Bisericii
Ortodoxe Române
Excursie clasele V-VIII
Excursie copii cls. IV
Serbare sfârșit de an
școlar
Activități pentru iunie
Hramul Mănăstirii
Sfântul Ioan Botezătorul
Hramul Bisericii GrecoCatolice
Concurs de pescuit

Consiliul Local Cenad
Consiliul Local Cenad
Școala Gimnazială Cenad
Consiliul Local Cenad
Uniunea Sârbilor din România
Consiliul Local Cenad
Școala Gimnazială Cenad
Consiliul Local Cenad
Școala Gimnazială Cenad
Consiliul Local Cenad
Biserica ortodoxă Română
Consiliul Local Cenad
Biserica Ortodoxă Sârbă
Consiliul Local Cenad
Biserica Ortodoxă Română
Consiliul Local Cenad
Școala Gimnazială Cenad
Consiliul Local Cenad
Școala Gimnazială Cenad

Trim. III

Cenad

1.500 lei

20

Sfântul Gerard

24 septembrie

Cenad

6.000 lei

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11

2.000 lei
2.000 lei
8.000

Consiliul Local Cenad
Mănăstirea SF. Ioan
Consiliul Local Cenad
Biserica Greco-Catolică
Consiliul Local Cenad
Asociația „Concordia”
Consiliul Local Cenad
Biserica Romano-Catolică
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21
22
23
24
25

Ziua asociației
,,Concordia’’
1 Dembrie
Ziua Națională
Editare carte „Cenad –
Documente de arhivă”
Festival de colinde

Trim. IV

Cenad

3.500 lei

Trim. IV

Cenad

1.000 lei

Decembrie

Cenad

9.550 lei

Decembrie

Cenad

3.000 lei

Sărbători de iarnă
,,Pomul de Crăciun’’

Decembrie

Cenad

15.000 lei

Consiliul Local Cenad
Asociația „Concordia”
Consiliul Local Cenad
Consiliul Local Cenad
Asociația „Concordia”
Consiliul Local Cenad
Biserica Ortodoxă Română
Consiliul Local Cenad

Total general 159.250 lei

Complexul cultural-sportiv
Consiliul Local al comunei Cenad a adoptat, în
cadrul ședinței sale ordinare din data de 18 februarie 2019,
Hotărârea nr. 9 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul „Complex cultural-sportiv în
comuna Cenad”.

Valoarea totală a investiţiei este de 3.908.139,92
de lei, inclusiv TVA, din care C+M (construcții-montaj):
3.479.808,57 lei cu TVA.
Indicatorii tehnici includ: investiții la clădirea
existentă; amenajarea de spații verzi; asigurarea
accesabilității în interiorul parcului; construirea unui
pavilion pentru diverse evenimente; un teren de sport;
construcție împrejmuire; plantare de arbori.
Durata de realizare a investiţiei este de 18 luni.
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Usturoiul de Cenad
Noua măsură de susținere a producției de
usturoi în România parcă ne invită la o întoarcere
în timp, în vremurile mai bune din punct de vedere
agricol, când ceea ce acum importăm atunci
exportam.
Astfel, fiecare hectar de usturoi cultivat
va fi subvenționat cu 1.000 de euro, cererile de
subvenție trebuind a fi depuse până la 15 mai 2019.
Subvenția va fi primită pentru suprafețe
de minimum 3.000 mp cultivați, proporțional cu
suprafața. Ca soiuri cunoscute în România amintim:
Cenad, Dărăști, Ișalnița, Amaradia, Ciolpani.
Dintre aceste soiuri se pretează a fi păstrate doar
primele două: usturoiul de Cenad și usturoiul de
Dărăști (județul Ilfov).
Programul de susținere a acestei culturi
(usturoiul având proprietăți nu doar legate de
bucătărie, ci și terapeutice) ar trebui dublat cu
măsuri de valorificare, dar și de asigurare a unui
preț minim garantat, aceasta desigur și în funcție
de calitate. În condițiile în care s-ar asigura aceste
condiții minime, credem că cel puțin în zona
Cenadului s-ar putea revitaliza tradiția cultivării
usturoiului.
Vă reamintim că la ameliorarea soiului local
de usturoi, Cenad, rolul esențial l-a avut Stațiunea
Experimentală Agricolă a Banatului, înființată în
anul 1931, care în perioada 1921-1931 a ființat ca
fermă a Societății „Sămânța”, vizitată de mai multe
ori și de cel mai mare agronom român și ministru al
Agriculturii, prof. Gheorghe Ionescu-Sisești.

Ing. George Ivașcu
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Asociația Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei
la Cenad
Asociația Voluntară pentru Sprijinirea Apărării
Patriei (A.V.S.A.P.) a luat ființă ca urmare a Decretului nr.
415/30 noiembrie 1952 al Marii Adunări Naționale, fiind
subordonată direct Consiliului de Miniștri și gândită după
modelul sovietic, respectiv al Organizației de Voluntari
pentru Sprijinirea Armatei, Aviației și Flotei U.R.S.S.
(D.O.S.A.A.F.), creată în anul 1927.
A.V.S.A.P. avea un caracter paramilitar. Membri
puteau deveni tinerii de la 16 ani în sus. Aceștia aveau astfel
posibilitatea să urmeze diferite cursuri de ordin tehnic,
pentru diverse domenii de activitate: auto, construcții de
drumuri și poduri, aviație, marină etc. De asemenea,

La înscriere, tinerii primeau un carnet de culoare
albastră și o insignă. La rândul lor, insignele se atribuiau în
funcție de domeniu: tir, motociclism (Clubul Automoto),
muncă activă etc. Figura centrală a insignelor de bază avea,
pe un fond albastru sau auriu, o ancoră, peste care erau
suprapuse o elice și o pușcă, simboluri ale marinei, aviației
și trupelor armate terestre. La absolvirea cursurilor, tinerii
primeau adeverințe care atestau faptul că au trecut normele
cerute prin pregătire.
Cotizația era modică, de 1 leu/an.
În 1959, A.V.S.A.P. număra 1.380.766 de membri,
iar în 1960, 2.343.103 de membri. La 3 martie 1962,

puteau să activeze în diverse discipline sportive:
automobilism, tir, schi, motociclism, radioamatorism,
planorism, parașutism, aeromodelism etc.
La nivel local, existau comitete organizatorice
regionale, raionale, orășenești și organizații de bază (fabrici,
uzine, gospodării agricole colective – G.A.C., gospodării
agricole de stat – G.A.S., stațiuni de mașini și tractoare
–S.M.T.), conduse de ofițeri activi din cadrul Ministerului
Forțelor Armate, dar și de activiști salarizați și voluntari.
Aceștia aveau drept sarcini organizarea, agitația și, evident
propaganda, aceasta din urmă constând în întâlniri cu
veterani de război, cu sportivi de succes, vizionări de
filme, concursuri, excursii cu tematică patriotică etc.
Prin pregătirea lor, tinerii membri ai A.V.S.A.P.
deveneau apți să apere oricând țara cu arma în mână, dar și
să devină cadre calificate în agricultură și industrie.

organizația este desființată prin contopirea ei cu Uniunea
de Cultură Fizică și Sport.
Date concrete despre A.V.S.A.P. la Cenad se găsesc
în „Informare1 asupra activității desfășurate de către Biroul
Organizației de Bază AVSAP Cenad în ultimele 6 luni”,
întocmită la data de 17 august 1959.
După ce în preambulul documentului se amintește
de cei „…15 ani de la eliberarea patriei noastre de către
glorioasa armată sovietică – cea mai puternică armată
din lume”, de „Măsurile adoptate de recenta Plenară a
CC a PMR cu privire la noua ridicare a nivelului de trai
al poporului…” etc. etc., se spune: „Acordând o atenție
deosebită dezvoltării tuturor ramurilor economiei naționale
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1 Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale, Fond
nr. 464 Comitetul Raional P.C.R. Sânnicolau Mare, inv. nr. 721,
dosar nr. 16/1959, f. 95-97.
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și creșterii nivelului de trai al oamenilor muncii, PMR și
Guvernul acordă o grijă permanentă creșterii capacității de
apărare a patriei și realizărilor mărețe ale poporului nostru
muncitor. Alături de armata noastră de tip nou, oamenii
muncii se pregătesc în cadrul AVSAP, pentru a fi gata să
apere cuceririle revoluționare împotriva oricui va încerca
să le știrbească.”
În continuare, informarea face referire la faptul că,
la Cenad, „…organizația AVSAP își aduce aportul său
la întărirea capacității de apărare a patriei învățând în
cercurile asociației atât pe membri săi, cât și pe nemembri –
să tragă cu pușca, să conducă mașina, tractorul /rutierul/ și
apoi avionul etc.” În context, trebuie remarcat entuziasmul
autorului informării.
La acea dată, în cadrul A.V.S.A.P. din Cenad
exista un cerc pentru învățarea conducerii auto, care
cuprindea 30 de membri și se apropia de final. De
acest cerc se ocupau atât conducerea organizației, cât
și biroul organizației de bază a Partidului Muncitoresc
Român de la stațiunea experimentală a Institutului de
Cercetări Agronomice al României (I.C.A.R.). Dat
fiind faptul că nu era terminat anul de învățământ,
nu se cunoșteau nici rezultatele, însă raportorul se
contrazice pe sine însuși, deoarece imediat va scrie că
„Nu s-au prezentat toți la examen.”
În luna martie și aprilie 1959, la Cenad au avut loc
opt lecții de pregătire militară general, la care a luat parte
majoritatea tineretului din localitate. Mai puțin bătrânii
care, deși chemați pe bază de convocator, nu s-au prezentat
nici la pregătire și nici la executarea tragerii cu pușca de
calibru redus. De mai mult succes s-au bucurat lecțiile
de pregătire ALA (apărare locală antiaeriană), susținute
de cadre didactice în cadrul echipelor și brigăzilor de la
G.A.C., la care au participat peste 1.400 de cenăzeni.
A.V.S.A.P. Cenad avea la data informării un număr
de 198 de membri cu carnet. Aceștia erau încadrați în
diverse cercuri: învățarea conducerii auto, pregătire
militară general, pregătire ALA și pregătire militară
obligatorie, în aceasta din urmă fiind încadrați doar tinerii
incorporabili. Aceste cercuri au funcționat satisfăcător,
cu excepția pregătirii militare obligatorii, la lecții lipsind
nemotivat o serie de tineri.
Raportorul, care era președintele A.V.S.A.P. Cenad
(din document nu rezultă numele acestuia), căutând
cauzele ce au dus la situația nesatisfăcătoare de la lecțiile
de pregătire militară obligatorie, va solicita să fie degrevat
de unele sarcini, el fiind în același timp conducător al
grupei de sprijin pentru grăniceri, instructor la pregătirea
militară obligatorie și membru în comitetul A.V.S.A.P.
pe raionul Sânnicolau Mare, la care se adăugau sarcinile
profesionale. Pe deasupra, Cenadul era o comună mare,
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iar comitetul executiv al organizației dădea dovadă de
indiferență față de aceste activități.
Primul criticat de președinte va fi vicepreședintele
Ioan Marianuț, deci chiar adjunctul său la conducerea
A.V.S.A.P. Cenad, care răspundea în mod direct de
problemele militare și de toate materialele, care „…
motivează totdeauna că nu are timp și că nu e treaba
lui aceasta, iar când am mers duminică la GAC sămi dea diferite scripte să mă pot orienta la întocmirea
prezentului raport, iarăși mi-a spus că nu are timp că
trebuie să supravegheze cum se împarte2 țuica. A ieșit din
birou și a plecat la magazie ca să-și primească țuica, iar
când i-am spus să stea într-o altă oră sau zi să întocmim
împreună raportul mi-a spus: că eu grija numai asta o am
a AVSAP-ului.”
De evidențiat la modul critic nu va scăpa nici Ilie
Vlascici, responsabilul financiar, care timp de șapte luni

nu a reușit să adune nici măcar 100 de lei din cotizații.
„Pozitiv este doar faptul că spune că va face – va încasa”,
va preciza, ironic, raportorul.
De aprecieri pozitive se va bucura Costa Vlascici,
care, deși doar membru al biroului organizației, și-a
îndeplinit în mod conștiincios și disciplinat toate sarcinile
trasate de președinte.
Pentru remedierea lipsurilor, președintele propune
comitetului executiv să tragă la răspundere pentru
neîndeplinirea sarcinilor pe fiecare membru de birou în
parte și să creeze condițiile materiale și fizice conform
instrucțiunilor. Însă aceste instrucțiuni nu se puteau
cunoaște, scria el, fiindcă la Sfatul Popular al comunei
Cenad nu exista o persoană desemnată să păstreze la
arhivă colecțiile de documente primite de la nivel central.
2 În vremea aceea, membrii G.A.C. primeau pentru
munca prestată atât bani, cât și diverse produse: grâu, dar și
țuică și vin (n.n.).
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Va cere ca instructorii A.V.S.A.P. care participă efectiv la
pregătirea tinerilor incorporabili să fie scutiți de la plata
pazei comunale, conform adresei primite de la raion. Iar
pentru absențele nemotivate de la pregătirea militară, cei
în cauză „…să facă o zi la munca patriotică la canal…”.
Desigur, în context este vorba de un canal de desecare pe
teritoriul comunei Cenad.
Președintele îi va
critica pe conducătorii de
instituții și întreprinderi
care îi rețineau duminica
pe tineri de la pregătire.
Nu putea să lipsească
nimeni de la pregătirea
militară fără motive bine
întemeiate (de exemplu
deces în familie sau
deplasare în interes de
serviciu). De asemenea,
constata cu amărăciune:
„Nimeni nu spune un cuvânt tinerilor incorporabili pentru
a le insufla încrederea în instructor, nimeni n-a binevoit
dintre organele de stat și de partid din Cenad să vină la
deschiderea anului de pregătire militară și nici de atunci
nu a găsit de cuviință nimeni să cheme pe un tânăr să-l
întrebe care sunt cauzele că lipsește /cum se desfășoară
practic această pregătire/ sau să meargă la câmp să vadă.”
Ultima frază trădează și ea pesimismul raportorului,
dar și speranța că va scăpa de o serie de sarcini. Și, firește, nu
va uita să se angajeze să îmbunătățească munca A.V.S.A.P.
Acesta este singurul document din arhiva organizațiilor locale ale P.M.R. din Cenad care se referă în mod
concret la activitatea A.V.S.A.P. În alte câteva dări de seamă
trimestriale sau anuale, organizația este doar amintită,
alături de Crucea Roșie și ARLUS (Asociația Română
pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică).
Decretul Consiliului de Stat nr. 135/1962 privind
încetarea activității Asociației voluntare pentru sprijinirea
apărării patriei, în vigoare de la 1 ianuarie 1962 până la 9
octombrie 2000, a fost abrogat prin Legea 121/2000.
Bibliografie:
Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale,
Fond nr. 464 Comitetul Raional P.C.R. Sânnicolau Mare,
inv. nr. 721, dosar nr. 16/1959.
http://negrupealb.ning.com/group/salonulindeletnicirilor-placute-hobby-urilor/forum/topics/istorieprin-insignografie-a-v-s-a-p (accesat la 29 ianuarie 2019).
http://stiri.rol.ro/Gata-pentru-munca-siaparare-19340.html (accesat la 29 ianuarie 2019).

Dușan Baiski
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Fotbal cenăzean acum 60 de ani
Spicuim din caietul de cronicar sportiv al lui Ionel
Crăciun (fost șef la D.R.I.F.O.T1. și viceprimar). Toate cele
scrise sunt ad litteram din însemnările acestuia.
Anul 1959 a fost un nou început pentru fotbalul
cenăzean, cu o conducere nouă, un patron nou și un
„patron” mai implicat în sponsorizare, adică G.A.C.2
Cenad. G.A.C. a plătit și antrenorul și unul bun, adus de
la Timișoara. În persoana profesorului de sport Iosuf Ioan.
– Președintele clubului, dr. Popescu Constantin
– Antrenor Iosuf Ioan
– Organizator competiții Mirciov Ioan (Pick)
– Casier Boldovici Valeriu
– Cronicari sportivi Ionel Crăciun și Constantin
Vlașcici
– Președinte G.A.C. ing. Rusu Ioan
– Spectatori 500-600 (cifra a fost completată la
sfârșitul campionatului). O asemenea medie de spectatori
nu au nici echipele de divizia A, Chiajna sau Voluntari.
Anul competițional a început cu multe meciuri
amicale chiar din luna iulie. Primul meci amical a fost
în data de 12 iulie 1959, în compania echipei Șoimii
Timișoara.
Mureșul Cenad – Șoimii Timișoara 6-2 (4-0).
Formația: Iung Ioan, Crăciun Vasa, Isac Gheorghe,
Radu Nicolae, Onița Gheorghe, Nedelcov Jiva, Martinic
Ioan, Radu Gheorghe, Nyari Ștefan, Jivici Milan, Fazekaș
Ștefan.
Au mai jucat: Vlașcici Nika, Toșici Iovan.
Au marcat: Jivici Milan, Martinic Ioan și Nyari
Ștefan (4 goluri).
S-au evidențiat: Isac, Nyari și Jivici.
În acea perioadă se juca WM austriac în formula
1-3-2-5, un portar, 3 fundași, 2 mijlocași și 5 atacanți.
19 iulie 1959
Recolta Comloșu Mare – Mureșul Cenad
3-5 (3-1)
Meci amical
Formația: Iung, Crăciun, Isac, Radu N., Toșici, Radu
Gh., Nyari, Jivici Milan, Martinic. Căpitan de echipă:
Martinic Ioan.
Au mai jucat: Vlașcici Nika și Fazekaș Ștefan. Au
marcat Toșici, Jivici și Nyari.
S-a evidențiat toată echipa doar în repriza a II-a.
Desfășurarea jocului
Deplasarea la Comloșu Mare s-a făcut cu o mașină
1 Direcţia Regională pentru Îmbunătăţiri Funciare şi
Organizarea Teritoriului ( n.r.).
2 Gospodăria Agricolă Colectivă. În 1966, se transformă în
Cooperativă Agricolă de Producție – C.A.P. (n.r.).

Cenăzeanul nr. 1/2019

Hobby
„ZIS” nr. 26611 TM, timpul a fost favorabil. Arbitru din
Comloșu Mare.
Meciul începe în nota de dominare a echipei
noastre, dar asta durează doar 5 minute, când șutul
puternic al lui Nyari trece lateral cu poarta. Deși jocul se
desfășoară mai mult la mijlocul terenului, pătrunderile
periculoase pe extreme ale gazdelor deschid scorul în
minutul 12. Nu trec nici 10 minute de joc și, datorită
apărării dezorganizate și făcând greșeli elementare și
depășită cu regularitate, gazdele urcă scorul la 2-0.
Jucătorii noștri dau semne de nervozitate, nu leagă
jocul, resimțindu-se și o oarecare oboseală temporară
care va duce și la marcarea unui nou gol al gazdelor,
ducând scorul la 3-0.
Înainte de fluierul final al primei reprize, o
combinație pe aripa stângă, Nyari, Jivici, Martinic,
mingea ajunge în fața porții și Toșici din apropiere
înscrie cu capul, ducând scorul la 3-1. Cu acest gol se
încheie prima repriză, în care au mai ratat copilărește
Jivici de 2 ori și Radu Gh. Singur cu poarta goală, de la
distanța de 7 metri.
Pauza a fost un sfetnic bun, iar cenăzenii zburdând
pe teren înscriu 4 goluri spectaculoase prin Nyari 3 și
Jivici 1. După pauză, în locul lui Nedelcu intră Vlașcici,
Toșici este înlocuit cu Martinic pe extrema dreaptă, iar
extremă stângă în locul lui Martinic intră Fazekas Ștefan.

Gheorghe Anuichi

Expoziție la Sombor
În perioada 24-27 ianuarie 2019, la hala orășenească
„Mostonga” din Sombor (Serbia) a avut loc o expoziție
de păsări și animale organizată de Asociația crescătorilor
de animale mici „Sombor 1871” din localitate. A fost
într-adevăr o manifestare deosebită, în special acum, în
condițiile în care Serbia se află în recesiune, iar numărul
crescătorilor se diminuează simțitor, la fel ca în toată
lumea. S-au expus: peste 2.000 de porumbei, peste 500 de
găini, 400 de păsări de ornament și 200 de iepuri de rasă.
De ani buni, în Serbia nu a mai fost o expoziție de
asemenea anvergură și în condițiile în care când și la ei,
ca și-n România, există două-trei federații columbofile ce
se luptă pentru supremație. De altfel, România, Serbia și
Spania sunt țările cu câte două-trei federații, țări ce riscă
să fie excluse din organizația europeană de profil dacă
federațiile nu se unifică într-un timp cât mai scurt posibil.
Nu cunosc stagiul unificării în celelalte două state, dar în
România lucrurile sunt foarte tulburi, iar unificarea greu
de realizat deoarece sunt doi căpoși care nu cedează și
termenul-limită se apropie.
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În cadrul sectorului de porumbei au fost expuse
aproximativ 70 de rase și au fost organizate două standuri
specializate, unul cu Gușați de Pomerania și unul cu
Zburători de Sombor. Este o treabă excelentă cu aceste
expoziții specializate, deoarece e ceva superb să vezi
300-400 de porumbei din aceeași rasă, de diferite culori.
Dacă la zburători nu ai ce admira, în schimb la Gușații de
Pomerania ai, fiindcă este o pasăre mare și impunătoare, de
o frumusețe aparte.
Țara vecină deține supremația europeană la rasa
Gușați de Pomerania, iar crescătorul Zoran Ćavić are patru
titluri europene la activ.
Au expus crescători și din Croația și Ungaria. Din
păcate, România nu a fost invitată, relațiile răcindu-se
după scindarea vechii asociații de profil din țara noastră.
Și la sectorul de găini s-au expus peste 45 de rase
și subrase, unele văzute în premieră într-o expoziție din
Balcani. La standul specializat de la sectorul avicol s-au
expus păsări din rasa Brahma, cu peste 300 de exemplare în
14 culori, cu o frumusețe plăcută ochiului, știut fiind faptul
că rasa Brahma este una mare, frumoasă și impunătoare.
N-au lipsit nici rasele pitice, precum Csamo sau Mii de
flori, în diferite culori.
Secția de iepuri a fost mai slab reprezentată și din
cauză că expunerea lor necesită condiții speciale, aceste
animale lăsând o mizerie mai mare în urma lor. Evident, la
iepuri au predominat rasele grele precum Albastrul vienez
sau Marele gri german și belgian, dar n-au lipsit nici rasele
pitice, în frunte cu Cap de leu.
La păsări și păsărele au fost expuse câteva zeci de
rase, începând cu Perușii și terminând cu Ara. La sectorul
de papagali sau turturele, de asemenea. La sectorul de
porumbei sălbatici au fost prezente și câteva rase de
fazani, începând cu cel comun și terminând cu fazanul
de Himalaia, o pasăre cu o frumusețe deosebită, foarte
rară, ceea ce o face și foarte scumpă și greu văzută pe la
expozițiile din Europa.
Locul expoziției a fost sala orășenească „Mostonga”,
o clădire impunătoare care, pe lângă sala cu terenul de sport
(baschet și handbal) mai are încă cinci încăperi adiacente,
în care s-au expus păsărele, iepuri și găini, iar porumbeii
au fost în sala mare, pe arena de sport.
Evident, o asemenea expoziție s-a completat cu un
târg pe măsură. Însă spațiul expozițional fiind limitat, fără
posibilități de extindere, a fost deosebit de aglomerat.
La vânzare s-au găsit de la iepuri, porumbei, papagali
și fazani până la reptile, porci de Guineea sau Vietnamezi.
Această manifestare se ține de 70 de ani la aceeași
dată: ultima duminică din luna ianuarie.

Gheorghe Anuichi
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Legislație

Curier juridic
În acest număr voi încerca să vă prezint caracteristicile contractului de locațiune
sau, cum este mai cunoscut, de
închiriere.
Locațiunea sau închirierea este contractul prin care
locatorul se obligă să asigure
locatarului sau chiriașului folosința unui bun pentru o perioadă
de timp în schimbul unei chirii.
Locațiunea poate avea ca
obiect bunuri imobile sau bunuri
mobile, când se numește închiriere, sau bunuri și terenuri
agricole, când se numește arendare. Prețul locațiunii se numește
chirie sau arendă în cazul terenurilor agricole și constă într-o
sumă de bani sau alte bunuri ori prestații. Locațiunea este un
contract sinalagmatic care dă naștere la obligații reciproce
între părți, este cu titlu oneros deoarece ambele părți au un
interes patrimonial din încheierea contractului. Locațiunea
este un contract consensual care, de regulă, se încheie prin
acordul părților, fără o altă formalitate, dar pentru a dovedi
contractul de locațiune este necesară încheierea unui înscris,
iar în unele cazuri legea solicită încheierea contractului într-o
anumită formă și înregistrare la o instituție.
Locatorul nu trebuie să fie obligatoriu proprietarul
bunului închiriat, dar trebuie să aibă dreptul de a închiria
bunul respectiv.
De regulă, contractul de locațiune se încheie pe o
perioadă determinată, dar nu mai mult de 49 de ani. Dacă
părțile nu au stabilit o durată a închirierii, aceasta se consideră
încheiată pentru o perioadă de un an în cazul locuințelor
nemobilate sau a spațiilor comerciale, sau pe durata pentru
care s-a calculat chiria în cazul camerelor mobilate.
Obligațiile locatorului sunt să predea bunul dat în
locațiune, să mențină bunul în stare corespunzătoare de
folosință pe toată durata locațiunii și să asigure folosința
liniștită și utilă a bunului de către locatar. Locatorul mai are
obligația să efectueze toate reparațiile care sunt necesare
pentru menținerea în stare corespunzătoare a bunului
închiriat, iar locatarul trebuie să facă reparațiile locative
de întreținere curentă, rezultate din folosința obișnuită a
bunului. Dacă locatorul nu efectuează reparațiile care sunt
în sarcina sa, acestea pot fi făcute de locatar, dar locatorul
este obligat să plătească contravaloarea reparațiilor.
Locatarul este obligat să anunțe de îndată locatorul când
apare necesitatea unor reparații care sunt în sarcina
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locatarului. Locatorul este obligat să îl garanteze pe locatar
pentru orice tulburare din partea unui terț care pretinde un
drept asupra bunului.
Locatarul este obligat să ia în primire bunul închiriat,
să plătească chiria în cuantumul și la termenul stabilit,
să folosească bunul cu grija unui bun gospodar potrivit
destinației sale și să îl restituie la sfârșitul contractului.
Dacă părțile nu au stabilit data plății chiriei, aceasta se
plătește în avans pentru toată durata contractului dacă nu
depășește o lună de zile, în prima zi lucrătoare a fiecărei
luni pentru luna în curs dacă durata este între o lună și un
an, și în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru dacă durata
este mai mare de un an.
Contractele de închiriere încheiate în formă scrisă și
înregistrate la organele fiscale sau cele încheiate la notariat
sunt titluri executorii pentru plata chiriei. Pe de altă parte,
dacă locatarul modifică bunul închiriat sau destinația
acestuia ori îi aduce stricăciuni, locatarul poate cere
rezilierea contractului și plata de despăgubiri. Locatarul
este obligat să permită locatorului să verifice starea bunului
închiriat la termene rezonabile.
Locatarul are dreptul de a încheia, la rândul său, un
contract de locațiune pentru bunul primit în chirie, dacă
acest lucru nu i-a fost interzis în mod expres prin contractul
de locațiune.
Contractul de locațiune încetează la expirarea
termenului convenit de părți fără a fi necesară o notificare
prealabilă, iar la încetarea contractului locatarul este obligat
să restituie bunul închiriat. Dacă, după împlinirea termenului
pentru care a fost încheiat contractul de locațiune, locatarul
continuă să folosească bunul și să plătească chiria, fără o
opoziție din partea locatorului, intervine așa numita tacita
relocațiune și se consideră încheiată o nouă locațiune în
condițiile celei inițiale, dar va fi pe durată nedeterminată dacă
părțile nu au stabilit un alt termen.
Dacă locatorul înstrăinează bunul închiriat, dobânditorul trebuie să respecte dreptul de locațiune al
locatarului în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară dacă
contractul de locațiune a fost înscris în cartea funciară ori
dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară dacă contractul
de locațiune este anterior înstrăinării.
Dacă contractul de închiriere a fost încheiat pe durată
nedeterminată, oricare dintre părți poate cere încetarea
contractului printr-o notificare comunicată celeilalte părți,
cu acordarea unui preaviz rezonabil. Dacă una dintre părțile
contractului de închiriere nu respectă obligațiile asumate,
cealaltă parte poate cere rezilierea contractului și plata de
despăgubiri. Dacă bunul care face obiectul locațiunii este
(Continuare în pag. 23)

Avocat Dan Muntean
Cenăzeanul nr. 1/2019

Agricultură

Sfaturi de sezon
pentru gospodarii cenăzeni
În această perioadă
de sfârșit de iarnă și început de primăvară, aspectul culturilor care au fost
însămânțate în toamnă este
unul deloc îmbucurător. Din
cauza precipitațiilor scăzute
din toamna lui 2018, ce au
totalizat în lunile favorabile
semănatului mai puțin de 10
l/mp (în trei luni), răsărirea
a avut loc în condiții foarte
dificile. Cea mai afectată
cultură a fost, desigur, cea de rapiță, care a trebuit să fie
întoarsă pe mai mult din jumătatea semănată. Aceasta
implică desigur alte cheltuieli, care le dublează practic pe
cele inițiale. În mare măsură au fost afectate și culturile
de cereale păioase din toamnă, care nu au răsărit aproape
deloc. Răsărirea s-a produs cu mare întârziere în luna
decembrie, sub zăpadă. Mai sunt și în acest sens culturi
de grâu mai ales în curs de răsărire. Răsărirea tardivă a
redus substanțial capacitatea de înfrățire și chiar dacă la
unele soiuri cu capacitate de înfrățire mai mare apar frați,
nu există garanția că frații aceștia vor fi și fertili. Sporirea
fertilizării în primăvară cu îngrășăminte pe bază de azot
(70-80 kg/ha) mărește șansa înfrățirii și ajungerea la
maturitate a fraților fertili. Referitor la densitate, în acest
an au avut mare noroc cei care au mers cu cantități maxime
de sămânță la semănat.
Pentru întreținerea culturilor de cereale păioase
curate de buruieni amintim câteva erbicide puse la
dispoziție de magazinele de specialitate: Granstar – 20 g/
ha – 38 lei, Rivol Super Star – 20 g/ha – 41 lei, Mustang –
0,5 l/ha – 20 lei/l, SDMA – 1 l/ha – 28 lei.
Desigur că pe măsura încălzirii timpului și zvântării
terenului, se trece la semănarea culturilor de primăvară.
În primă urgență, imediat ce se poate ieși în câmp, se vor
semăna grâul și orzul de primăvară, ovăzul, mazărea,
lucerna, trifoiul, iar în momentul când avem în sol 5-6° C,
se va semăna sfecla de zahăr, urmată de floarea soarelui.
Când temperatura solului ajunge la 8° C, începe semănatul
soiei, urmat de porumb și fasole.
În grădina casei, imediat ce terenul permite, se
trece la plantarea usturoiului, cepei, la semănatul salatei,
spanacului, mazărei, ridichilor, morcovului și pătrunjelului.
Mai târziu se pot semăna fasolea verde, dar și cea uscată,
dovlecelul și dovleacul de copt.
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La sfârșitul lunii aprilie se poate ieși în câmp cu
răsadurile de roșii, ardei, iar mai târziu cu vinete.
Din experiență vă pot spune că după data de 25
aprilie nu mai vin înghețuri sau brume de noapte.
La pomii fructiferi se cotinuă plantările începute o
dată cu dezghețarea solului, până la pornirea în vegetație
a acestora.
Dintre tratamentele ce se execută în perioada de
repaos vegetativ a pomilor fructiferi amintim în ordinea
executării lor următoarele:
1. Zeamă bordeleză – 3%, se execută în zilele
însorite, când temperatura aerului este mai mare de 5° C.
2. Confidor Oil – 1,5%, care este un insecticid
uleios, cu efect mixt, atât de contact, cât și pelicular (prin
asfixiere), la o temperatură mai mare de 5° C.
3. La faza de buton a florilor se execută un tratament
cu zeamă bordelezeă în concentrație de 1%.
Menționăm că aceste tratamente se execută fără a
face economie de soluție, adică pomul trebuie bine îmbăiat
(atât ramurile, cât și tulpina). Pe lângă efectul împotriva

bolilor, piatra vânătă are și efect de dezinfecție și cicatrizare a
rănilor. Magazinele ne pun la dispoziție zeamă bordeleză gata
preparată, la prețul de 35 lei/kg, sau plicuri de 50 g la prețul de
5 lei/plic, și Confidor Oil la 32 de lei/l și 20 lei/0,5 l.
O altă lucrare caracteristică perioadei este tăierea
de rodire a pomilor. Cu această ocazie se îndepărtează
ramurile uscate, rupte sau rănite și, de asemenea, se
echilibrează ramurile de rod prin rărirea acestora. Tăierile
de rodire se încep cu sămânțoasele (măr, păr etc.) și se
continuă cu sâmburoasele (prun, piersic etc.). menționăm
că în perioada de primăvară nu se fac tăieri la cireș și nuc,
acestea efectuându-se în vegetație (luna iulie), pentru o
mai bună vindecare a rănilor. La ramurile mai groase care
au fost tăiate, pe secțiunea tăieturii se va aplica un strat
subțire de vopsea de lemn, pentru a împiedica pătrunderea
uscăciunii în interior.
La vie se fac plantările de primăvară și este bine
ca atunci când aplicăm ratamentul cu zeamă bordeleză –
concentrație de 3% la pomii fructiferi –, să dăm și pe vița
de vie, mai cu seamă pe tulpină și coardele principale.

Ing. George Ivașcu
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Spiritualitate

Sărbătorile...
(Urmare din pag. 2)
un eveniment care se petrece cu o săptămână înainte de
Patimile Sale. Din această zi începe Săptămâna Patimilor,
iar în biserici se săvârșesc în fiecare seară Deniile.
Domnul intră în Ierusalim călare pe un mânz de asin.
Intră smerit, arătându-le celor de față că nu este o persoană
care a venit să stăpânească această lume. Această intrare
este drumul spre moartea de bunăvoie. Chiar dacă moartea

Sa a fost hotărâtă de conducătorii cărturarilor și fariseilor,
Sfântul Ioan Evanghelistul vorbește de ea ca fiind o jertfă
de bunăvoie. Hristos, deși avea puterea de a-i înfruntă pe
cei care îi doreau moartea, căci era și Dumnezeu, nu fuge de
moarte. Dimpotrivă, o primește pentru a o birui din interiorul
ei. Astfel, intrarea Sa în Ierusalim este o anticipare a biruinței
asupra propriei Sale morți. Ramurile de salcie care sunt
binecuvântate și dăruite credincioșilor exprimă tocmai această
biruință asupra morții. Într-o predică rostită în duminică
Floriilor, Sfântul Chiril al Alexandriei spunea: „Ieri, Hristos
dăruia viață unui om, adică lui Lazăr, iar astăzi, El însuși vine
spre moarte. Ieri îl învia pe mortul de patru zile, astăzi vine în
Ierusalim ca să învieze din morți după trei zile”.
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Această intrare a Domnului în Ierusalim a fost
vestită de proroci cu mult timp înainte de a se petrece. De
aici reiese că ea face parte din planul de mântuire a lui
Dumnezeu. Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim
este o sărbătoare a bucuriei pentru că ea descoperă biruință
lui Hristos asupra morții lui Lazăr și prefigurează biruința
Lui asupra propriului Său trup mort.

Învierea Domnului – 28, 29, 30 aprilie
Nici un evanghelist nu descrie Învierea Domnului,
deoarece nu au fost martori la această minune. Evangheliștii
consemnează numai ceea ce s-a petrecut după ce Hristos
a ieșit din mormânt. Din evanghelii aflăm că în prima zi
a săptămânii, duminică, femeile mironosițe au venit cu
miresme la mormântul lui Hristos, cu care aveau de gând
să ungă, după obicei, trupul lui Iisus. Maria Magdalena,
venită cu celelalte femei, ajunge prima la mormânt și,
uimită de vederea pietrei ridicate și a mormântului gol, nu
le mai așteaptă pe celelalte femei și aleargă să le vestească
apostolilor cele petrecute. Pe când femeile mironosițe
mergeau către apostoli să vestească cele întâmplate, sunt
întâmpinate de Hristos cu următoarele cuvinte: „Bucurațivă” și „Nu vă temeți”. El le repetă îndemnul dat de înger:
„Duceți-vă și vestiți fraților Mei, să meargă în Galileea și
acolo mă vor vedea”. La mormânt ajung și Ioan și Petru.
Deși Ioan sosește primul, el intră în mormânt după Petru.
În afară de prezența giulgiului și a mahramei, care indicau
că Hristos a înviat, apostolii au văzut în mormânt ceva
minunat. A fost o experiență învăluită în taină, care a
constituit o adevărată iluminare. Din această clipă, Ioan a
crezut fără șovăială în Învierea lui Hristos. Cei doi apostoli
vor merge să vestească și celorlalți Învierea lui Hristos.
Maria Magdalena, care îi urmase pe cei doi ucenici, nu
pleacă de la mormânt, rămâne aici să plângă. Gândul ei era
că trupul lui Iisus fusese furat. Pe când plângea, potrivit
Scripturii, i se arată doi îngeri. După puțin timp, i se arată și
Hristos, pe care Îl aseamănă pentru început cu un grădinar,
căruia îi cere să-i spună unde a fost pus Hristos. După ce
are loc recunoașterea lui Hristos, primește misiunea să
meargă și să vestească ucenicilor: „Mergi la frații Mei și le
spune: Mă voi sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru”.  
Învierea lui Hristos nu este o simplă revenire la viața
pământească, ci începutul altei vieți: viață veșnică, în care
trupul omenesc nu mai este supus stricăciunii. De aceea,
Biserica Ortodoxă cântă în ziua de Paști: „Prăznuim astăzi
omorârea morții și începutul unei alte vieți, veșnice”.
În încheiere vă îndemn să veniți la Sfânta Biserică,
unde ne vom întâlni cu Hristos și vom putea fi părtași cu
toții la bucuria Învierii.
Hristos a Înviat!
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Farmacie

Plante medicinale,
remedii miraculoase (XXII)
Iedera
(Hedera helix)
Iedera este o plantă mereu verde, care a fost
cunoscută și folosită din antichitate de greci și romani.
Multe din monedele antice grecești aveau pe ele frunze de
iederă. Planta a constituit întotdeauna un simbol al vieții
și al muzelor în artă, poeții purtând coronițe de iederă. De
asemenea, a simbolizat viața infinită și nemurirea sufletelor,
ea fiind folosită la decorarea bisericilor și a mormintelor.
Grecii denumeau iedera „kissos”, consacrând-o
zeului Dionysos, zeul vinului. Așa se explică de ce în cele
mai vechi reprezentări Dionysos poartă pe cap o coroană din
viță-de-vie și iederă. Zeul era numit kissostephanos, adică
cel încoronat cu iederă. Iedera le era dedicată și altor zei ai
pământului, precum Demeter, zeița recoltei, sau Pan, zeul
pădurilor. Tot grecii atribuiau iederei proprietăți mistice,
folosind-o în diverse ritualuri magice. Hipocrate este cel
care a pus pentru prima dată în valoare potențialul iederei,
recunoscută ca remediu oficial pentru afecțiunile respiratorii
în secolul al XVI-lea. De-a lungul timpului, iedera a evoluat,
de la stadiul de tratament în medicina populară pentru
tratarea răcelilor, reumatismului, afecțiunilor ginecologice,
la un medicament modern, cu efect demonstrat.
Iedera este un arbust veșnic verde, care prezintă de-a
lungul tulpinei sale lungi numeroase rădăcini aeriene, cu
ajutorul cărora se prinde de diferite suporturi: stânci, ziduri,
tulpinile arborilor. Se dezvoltă bine în locuri umede, ferite
de razele soarelui. Pe tulpini se dezvoltă frunzele, care sunt
romboidale, lucioase, de culoare verde-închis, cu nervuri gălbui
sau ruginii. Pe ramurile sterile se găsesc frunze 3-5 lobate.
Părțile folosite în scop terapeutic sunt frunzele și
ramurile tinere, care se pot recolta tot timpul anului. Se
usucă la umbră, în locuri bine aerisite.
Principiile active din frunzele de iereră sunt
saponine, glicozizi, uleiuri eterice, flavonoide, taninuri,
minerale și acizi organici. Aceste substanțe conferă
preparatelor farmaceutice obținute din frunze acțiune
expectorantă, antispastică, analgezică, antireumatică,
antinflamatoare, cicatrizantă.
Datorită saponinelor extractul din frunze de iederă are
acțiune mucolitică (lichefiază mucusul din bronhii, care poate
fi eliminat mai ușor), calmează tusea, care dispare treptat,
pe măsură ce mucusul este eliminat, ușurează respirația prin
acțiunea antispastică asupra musculaturii bronșice, căile
aeriene îngustate dilatandu-se, este antiinflamator, acționând
împotriva agenților patogeni care provoacă tusea.
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Extractul uscat din frunză de iederă se utilizează
atât în formele acute ale tusei, cât și în bolile inflamatorii
bronșice cronice atât la copii, cât și la adulți. Extractul este
eficace chiar și în cazul tusei convulsive. Efectul benefic al
iederii asupra căilor respiratorii este potențat prin asocierea

cu lemnul dulce și florile de primulă, plante care conțin
de asemenea cantități apreciabile de saponine; acestea se
găsesc în diferite ceaiuri combinate. Totodată, o combinație
cu efecte expectorante este formată din iederă, isop, cimbru
și muguri de plop negru.
Infuzia de iederă se prepară din 2 lingurițe de frunze
uscate, mărunțite, și 250 ml apă, care se infuzează 15 min;
se beau 2-3 cești de ceai pe zi.
În tusea convulsivă se folosește tinctura de iederă,
care se prepară din 25 g frunze și 100 ml alcool de 70 de
grade, care se macerează 10 zile, timp în care se agită
de 2-3 ori pe zi.
Planta intră și în compoziția ceaiurilor detoxifiante,
antibronșitice.
În bolile reumatismale, în diferite forme de nevralgii
și chiar în caz de migrenă, se folosește intern tinctura, care
are efect antiinflamator și analgezic, iar extern se folosesc
cataplasme sau comprese. În durerile reumatice se folosesc
cataplasme cu făină de in amestecată cu frunze proaspete
de iederă mărunțite. Preparatul se pune cald și se lasă să
acționeze la locul dureros jumătate de oră. Compresele cu
tinctură de iederă diluată (30 picături în 300 ml apă ) sunt
eficace în cazul durerilor de articulații.
Decoctul din frunze de iederă (1 lingură de frunze
mărunțite la 1 litru de apă) este eficace în cazul respirației
urât mirositoare. Cu acest preparat se face gargară.
(Continuare în pag. 23)

Farmacist Rodica Pitic
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Rețete de bucătărie

Supe deosebite
Este drept că supele de pasăre sau vită au
efect terapeutic în perioadele în care ne confruntăm
cu diverse viroze asociate cu febră, dar merită să
încercăm și alte variante ale supelor, mai puțin
obișnuite în zona noastră.
Supele de mai jos sunt specifice landului
Baden–Wurttenberg din Germania, dar ingredientele
se găsesc și la noi în comerț, chiar dacă sunt uneori
surprinzătoare.

Supă de păstrăv

Ciorbă de varză acră cu cârnați, vin și
struguri (de la Offenburg)
Ingrediente:
• 2 cepe
• 2 mere
• 1 lingură grăsime de gâscă
• 500 grame de varză murată
• 750 ml vin alb
• 1 cățel de usturoi
• 2 morcovi
• chimion
• 400 grame cârnați
• 175 grame struguri fără sâmburi
• sare, piper
Se curăță ceapa și merele, se taie felii subțiri și se
călesc în grăsimea de gâscă aproximativ 5 minute.
Varza murată se taie fideluță (dacă nu este gata
tăiată), se adaugă la ceapa și merele călite. Se toarnă vinul
până acoperă varza, se adaugă condimentele și cei doi
morcovi tăiați cubulețe.
Se vor tăia cârnații în cubulețe, se adaugă în supă
împreună cu strugurii, lăsând încă aproximativ 5 minute
la fiert. Se potrivește gustul de sare și se mai adaugă piper
proaspăt măcinat.

Supă cremă de hrean
Sursa foto: s2.ziareromania.ro

Ingrediente:
• 1 legătură de zarzavat pentru supă
• 1 foaie de dafin
• 1 buc. cuișoară
• 1 buc. păstrăv proaspăt curățat
• 500 ml smântână proaspătă
• sare, piper
• 1 gălbenuș de ou
• 1 fileu de păstrăv afumat
• mărar proaspăt
Într-o oală cu apă rece se pun zarzavaturile curățate
și tăiate felii, păstrăvul proaspăt, dafinul și cuișoara. Se
lasă la fiert timp de 20 de minute, la foc potrivit.
Se scoate peștele, legumele se trec prin sită sau
prin blender, apoi se pune supa din nou pe foc. Se adaugă
smântâna amestecată cu gălbenușul de ou și se potrivește
gustul de sare. În fiecare farfurie se pun bucăți egale din
peștele fiert și din cel afumat, se toarnă deasupra supa
fierbinte și se decorează cu mărar proaspăt.
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Ingrediente:
• 4 felii de pâine tip toast
• 80 grame unt
• 75 grame hrean proaspăt ras
• 2 linguri făină
• 750 ml supă de zarzavat strecurată
• 175 ml smântână proaspătă
• 75 ml vin tip Riesling
• zeamă de lămâie
• sare după gust
• 1 legătură de ceapa ciorii
Pâinea se taie cubulețe și se prăjește uniform în 40
grame unt până devine aurie, apoi se dă deoparte. Hreanul se
curăță, se dă pe răzătoarea fină. Restul de unt se încălzește,
se adaugă făina, se prăjește ușor, apoi se adaugă supa de
legume, amestecând continuu. Se lasă aproximativ 15
minute la fiert, după care se adaugă hreanul ras, smântâna
și vinul și se oprește focul. Se potrivește gustul de sare și,
eventual, se mai adaugă puțină zeamă de lămâie.
Se spală o legătură de ceapa ciorii (sau ceapă verde),
se taie mărunt și se presară deasupra supei. La servire, în
fiecare farfurie se pun câteva cuburi de toast.

Pagină realizată de Cornelia Varga
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Turism

Jurnale de călătorie 10 Ţări (X)
Şi iată-ne ajunşi la cea din urmă filă a jurnalului de
călătorie intitulat 10 Ţări, fila cu numărul 10, cea referitoare
la cele două castele bavareze, Castelul Neuschwanstein şi
Castelul Hohenschwangau, castele ce am avut ocazia să
la vizitez nu o dată, ci de două ori şi pe care le recomand cu
cea mai mare căldură. Cu siguranţă, decorul de poveste şi
mai ales Castelul Neuschwanstein, considerat a fi „Castelul
Frumoasei din Pădurea adormită” sau „Castelul de basm”,
considerat de unii cel mai frumos castel din lume, cel care
l-a inspirat pe Walt Disney, vă vor încânta.

Castelul Neuschwanstein este un castel în stil
romantic-renascentist combinat cu neogotic, construit la
sfârșitul secolului al XIX-lea pe un deal accidentat aflat
deasupra satului Hohenschwangau (în apropierea fortăreţei
cu acelaşi nume) de lângă Füssen (în sud-vestul Bavariei,
în Germania). Palatul a fost comandat de regele Ludovic
al II-lea al Bavariei, considerat la vremea respectivă drept
„Regele nebun”, ca un refugiu și ca un omagiu adus lui
Richard Wagner, compozitorul preferat al acestuia
În pădurile Bavariei, la o altitudine de 1.000 m, se
înalță castelul, o minunăţie arhitectonică, la mai puţin
de 100 m de fortăreaţa Hohenschwangan, unde a crescut
Ludovic al II-lea şi de unde observa construcţia „delirului”
său. Inspiraţia i-a venit regelui în timpul unei vizite în
Franţa, unde a văzut castelul Pierrefonds. Castelul a fost
construit într-o epocă în care castelele şi fortăreţele nu erau
necesare din punct de vedere strategic. Acesta a fost creat
din pură fantezie: o romantică şi frumoasă compoziţie de
turnuri şi ziduri în perfectă armonie cu munţii şi lacurile din
împrejurimi. Pereţii interiori ai castelului Neuschwanstein
sunt acoperiţi cu fresce, care ilustrează scene din operele
de poveste ale lui Wagner, tot interiorul fiind fascinant prin
frumuseţea detaliilor. În planurile lui Ludovic, coloanele
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din galeria Casei Cavalerilor erau formate din trei trunchiuri
și capitelurile corespunzătoare. Un donjon de 90 de metri
înălțime era planificat în curtea de sus, sprijinindu-se pe
o capelă cu trei nave, dar care nu a mai fost ridicat. Sala
tronului, care nici ea nu a mai fost terminată, poate fi
considerată drept cea mai impresionantă încăpere din castel,
loc care pe timpul verii este vizitat de peste 6.000 de turişti
zilnic, deşi Ludovic al II-a nu intenţiona nici un moment
să permită accesul publicului în castelul său. Deşi interiorul
spațiului de locuit regal din palat a fost finalizat în cea mai
mare parte în 1886, mare parte din sălile dorite de rege nu
au fost finalizate aşa cum el şi-ar fi dorit, şi anume: Sala
maură (planificată sub Sala Tronului), Baia Cavalerilor
(care, modelată după Baia Cavalerilor de la Wartburg, s-ar fi
încercat să aducă un omagiu cultului cavalerilor, ca o baie de
botez medievală), o Cameră a miresei, camerele de oaspeți
de la primul și cel de-al doilea etaj al palatului și o sală mare
de banchet au fost alte proiecte abandonate.
În anul 1886 Ludovic al II-lea este declarat incapabil
să mai conducă Bavaria şi intră sub control psihiatric.
Ludovic a fost pus sub supravegherea lui Gudden, iar pe
13 iunie, amândoi au murit în circumstanțe misterioase
în apa puțin adâncă a lacului Starnberg, din apropierea
Castelului Berg.
Dacă vă faceţi planuri să vizitaţi acest castel, trebuie
să vă organizaţi foarte bine ziua pentru că în cumpărarea
biletelor există o rigurozitate tipic germană, dictată în
primul rând de numărul foarte mare de turişti de pe tot
mapamondul (aproximativ 1,3 milioane anual), dar pot fi
făcute şi rezervări, iar de acolo doar să se ridice biletele.
Oricum ar fi, intrarea este strict controlată şi nu poţi sub
nici o formă să intri la o altă oră decât cea înscrisă pe
bilet. Pentru cei obişnuiţi cu zborul cu avionul, biletele
de intrare la cele două castele seamănă cu un board-ing
pass. Deşi din exterior se pot face oricâte fotografii doriţi,
şi aici recomand să ajungeţi pe Marienbrücke, un pod
construit peste defileul Pöllat, numit după regina Maria a
Prusiei și care este un minunat punct de belvedere pentru
Neuschwanstein, de unde se poate admira şi grandiosul
defileu, dar este şi cea mai bună perspectivă asupra
întregului castel, în interior fotografiatul este interzis.
Totuşi, pe timp de iarnă, porțiunile din lemn ale podului
pot fi acoperite de gheață şi, indiferent de anotimp, cei
cu vertigo nu se vor simți tocmai confortabil pe el, podul
aflându-se la o înalțime de 90 m deasupra defileului și are
doar suporți de sprijin în ambele părți ale muntelui, fără
a fi susținut și de alte elemente pe toată lungimea. Totuşi,
panorama asupra castelului este unică.
Castelul Hohenschwangau sau Schloss Hohenschuangau este un palat sau mai bine zis o fortăreaţă,
construit în secolul al XIX-lea în Regatul Bavariei, reședința
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Amalgam
din copilărie a lui Ludovic al II-lea, regele al Bavariei, și
a fost construit de tatăl său, regele Maximilian al II-lea
al Bavariei, în stil neogotic. Castelul Hohenschwangau
a fost construit pe ruinele cetății Schuangau, care a fost
menționată pentru prima dată în registrele istorice datând
din secolul al XII-lea. Cetatea medievală a fost construită
de o familie de cavaleri și a servit ca reședință a seniorilor
din Schwangau (al căror simbol era lebăda), motiv pentru
care lebăda este întâlnită destul de des, fie ca simbol ce
veghează Castelul Hohenschwangau de pe acoperiş, fie în
picturile ce decorează încăperile castelelor, fie în obiecte
de decor sau suvenire. De altfel, cuvântul „schwan”, care
apare în construcţia numelor castelelor, înseamnă „lebădă”.
Acest castel a
fost reședinţa oficială
de vară şi de vânătoare
a regelui Maximilian al
II-lea al Bavariei şi a
soţiei acestuia, regina
Maria de Prusia. Cei
doi fii ai lor: Ludovic
(devenit regele Ludwig
al II-lea al Bavariei) şi
Otto (devenit Otto I al
Bavariei) şi-au petrecut
multe veri din copilăria
şi adolecenţa lor în acest
castel, loc unde, mama
lor, regina Maria de
Prusia, crease o minunată grădină cu flori şi plante adunate
din toată regiunea Alpilor.
Deşi Castelul Hohenschwangau se află la doar 30 de
minute de mers pe jos de Castelul Neuschwanstein sau la 10
minute de mers cu autobuzul turistic, el nu este atât de vizitat
ca şi mult mai faimosul său vecin, numărul vizitatorilor
anuali fiind sub 0,5 milioane de turişti, totuşi este un mare
păcat ca odată ajunşi aici să rataţi şi acest castel. Condiţiile
de intrare sunt la fel de stricte şi de riguroase referitor la ora
de intrare şi este foarte bine să fie achiziţionat un pachet de
bilete pentru ambele castele.
În zona dintre cele două castele, pe lângă tradiţionalele
şi nelipsitele suveniruri se poate servi şi masa de prânz,
necesară pentru refacerea energiei consumate cu vizitarea
celor două castele şi anume un faimos şi uriaş şnitel vienez
ori diferite tipuri de wurst (cârnat) fiert, prăjit sau pe grătar,
alături de o bere (WeissBier) de grâu, nefiltrată, galbenaurie şi cu un gust subtil de drojdie fermentată, iar la sfârşit
un deliciu dulce, un ştrudel cu mere (Apfelstrudel) cu sos
de vanilie. Poftă bună şi cât mai multe fotografii reuşite!

Tiberiu-Ioan Bociat
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Plante medicinale...
(Urmare din pag. 20)
Produsele obținute din iederă ajută la eliminarea
apei din țesuturi, relaxează tegumentele și redau suplețea
pielii. Datorită acestor proprietăți se folosesc în tratarea
celulitei și vergeturilor. Se utilizează sub formă de
cataplasme, geluri, tinctură. În farmacii se găsește extract
de iederă, tinctură, ceai, HederaTis gel cu Iederă, Crema
anticelulitica cu iederă și arnică, Crema celulita flască cu
ardei iute și iederă, Gel anticelulitic cu Iederă, Arnică și
complex Cafeină, Crema-Balsam iederă cimbrișor șovârf
și gălbenele, Ulei Masaj Anticelulitic, iederă, cimbrișor,
gălbenele etc.
În tratamentul simptomatic al afecțiunilor inflamatorii
(acute și cronice) ale tractului respirator se găsesc în farmacii
siropuri care conțin extract de iederă singur sau combinat
cu alte extracte de plante: Herbaflu® Iederă sirop, Herbion
iederă sirop, Prospan sirop, Elidor sirop de iederă, Revigrip
sirop de tuse, Meltus sirop expectolin etc., tablete Prospan,
picături Prospan.
Se recomandă consumarea exclusiv a preparatelor
diponibile în farmacii deoarece dozajul în toate preparatele
trebuie foarte bine stabilit. Trebuie menționat faptul că
frunzele proaspete și sucul acestora provoacă reacții alergice
ale pielii, iar fructele plantei sunt toxice și pot provoca stări
de greață, diaree și vomă.

Curier...
(urmare din pag. 17)
distrus și nu mai poate fi utilizat, contractul încetează de
drept. Locațiunea nu încetează prin moartea locatorului sau
a locatarului. Cu toate acestea, moștenitorii locatarului pot
denunța contractul în termen de 60 de zile, dar moștenitorii
locatorului trebuie să respecte în continuare contractul
încheiat de antecesorul lor.
La sfârșitul locațiunii, locatarul trebuie să restituie
bunul în starea în care l-a primit și răspunde pentru degradarea
bunului închiriat.
În cazul închirierii locuințelor pe o durată nedeterminată, chiriașul poate denunța contractul cu respectarea
unui termen de preaviz, care nu poate fi mai mic de un sfert
din intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei.
Dacă contractul de închiriere a unei locuințe
este încheiat pentru o perioadă determinată, locatarul
poate denunța contractul cu un preaviz de 60 de zile. La
încheierea unui nou contract de închiriere în condiții egale,
chiriașul are un drept de preferință față de alte persoane
care doresc să închirieze.
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Copiii Cenadului sărbătorind Marea Unire
Miercuri, 28 noiembrie 2018, la Școala Gimnazială din localitate

Foto: Elena și Sorin Rusu

