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Tinerii actori cenăzeni pe urmele strămoșilor lor care au pus bazele Teatrului Național Sârb

Din cuprinsul acestui număr:
l Sărbătorile Anului Bisericesc l Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Cenad l O nouă carte
despre Cenad l Cetatea Morisena-Cenad l Festival de teatru pentru copii l Zilele Minorităților din
România l „Călătoria”. Tinerii artiști cenăzeni într-un film documentar de scurtmetraj l Cenăzeni
de ieri și de azi l Curier juridic l Sfaturi de sezon pentru gospodarii cenăzeni l In memoriam: Dor
de Nero l Plante medicinale, remedii miraculoase (XXV) l Rețete de bucătărie l Hobby: Ziua
Pescarilor Cenăzeni l Sport: Din nou, codași l Turism. Jurnale de călătorie – Budapesta (2) l

Prin premiul I la Festivalulconcurs „Lada cu zestre”
ediția a XIII-a, categoria
„Zestrea Timișului”, acordat
pe 25 mai, la Muzeul Satului
Bănățean din Timișoara,
membrii ansamblului „Mlădițe
cenăzene” dovedesc faptul că
la Cenad se întâmplă lucruri
frumoase și deosebite

Spiritualitate

Sărbătorile Anului Bisericesc
– Lunile septembrie-octombrie –
Foarte puţini creştini cunosc faptul că anul
bisericesc nu începe la aceeaşi dată cu anul civil. Deşi
Biserica săvârşeşte în ziua Anului Nou Te Deum-ul pentru
începutul şi pentru întreaga curgere a anului civil, care
începe la 1 ianuarie, trebuie ştiut faptul că anul bisericesc,
spre deosebire de cel civil, începe la 1 septembrie.
Data de 1 septembrie, ca început al anului bisericesc,
a fost împrumutată de la evrei, care începeau atunci anul
civil, numit şi Indictionul, aşa cum apare menţionat şi
în Sinaxarul din Minei, în ziua de 1 septembrie. Cultul
creştin, având un caracter mixt, iudeo-creştin, şi-a însuşit
în rânduiala sa cadrele exterioare ale Legii Vechi, despre
care Însuşi Mântuitorul Hristos zicea: „N-am venit să stric,
ci să împlinesc“ (Matei 5, 17), adică să desăvârşească
Legea dată prin Moise poporului ales. După cum aflăm din
textul Sinaxarului din Minei, Indictionul era cunoscut şi la
români, care începeau noul an de la această dată.
Nașterea Maicii Domnului – 8 septembrie
Este primul praznic din Anul bisericesc. Fecioara
Maria s-a născut din părinți foarte înaintați în vârstă,
Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunii lor. Tatăl ei era din
seminția lui David, iar mama ei din cea a lui Aaron. Sfânta
Scriptură nu ne oferă informații despre Naşterea Maicii
Domnului. Acest eveniment este relatat numai de Tradiția
Bisericii, consemnată în cărțile de cult și în unele scrieri,
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precum Protoevanghelia lui Iacov, din secolul al II-lea.
Născută în chip firesc din Drepții Ioachim și Ana, Maica
Domnului a fost și rodul rugăciunilor părinților ei. Ea va
fi cea aleasă să dăruiască trup de om lui Dumnezeu-Fiul,
Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Înălțarea Sfintei Cruci – 14 septembrie
Este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii
lemnului sfânt.

În această zi sărbătorim amintirea a două evenimente
deosebite din istoria Sfintei Cruci:
– Aflarea Crucii pe care a fost răstignit
Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului
de către episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziua de
14 septembrie din anul 335;
– Aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni, în
anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care
a depus-o cu mare cinste în biserica Sfântului Mormânt
(a Sfintei Cruci) din Ierusalim. Sfânta Cruce a fost aflată
din porunca Sfintei împărătese Elena, mama Sfântului
Împărat Constantin cel Mare. Datorită acesteia s-au găsit
pe Golgota trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea
pe care a fost răstignit Mântuitorul și care sunt crucile
tâlharilor răstigniți odată cu El, patriarhul Macarie le-a
spus să atingă pe rând crucile de o femeie moartă. Femeia
a înviat în momentul în care a fost atinsă de cea de-a treia
cruce, cea pe care a fost răstignit Hristos. După această
minune, Patriarhul a poruncit înălțarea Sfintei Cruci la
un loc înalt, de unde să o poată vedea tot poporul. Când
împăratul persan Hosroe a cucerit Ierusalimul, a luat cu
el Crucea Domnului în Persia. Sfânta Cruce a rămas aici
timp de paisprezece ani, până când Hosroe a fost învins de
împăratul Heraclie, care a dus Sfânta Cruce în Ierusalim.
Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru că ea ne
aduce aminte de patimile și moartea Mântuitorului.
(Continuare în pag. 13)

Dan Florin Ciurte
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Societate

Hotărâri ale Consiliului Local
al comunei Cenad
De la precedenta apariție a revistei „Cenăzeanul“
și până la predarea la tipar a numărului de față, Consiliul
Local a aprobat următoarele hotărâri:
 Hotărârea nr. 32 din 08.07.2019 privind rectificarea bugetului local Varianta I.
 Hotărârea nr. 33 din 08.07.2019 privind aprobarea angajarii d-nei Ardelean Tünde în funcția de asistent
personal al persoanei cu handicap grav Ardelean MihăițăAndrei.
 Hotărârea nr. 34 din 08.07.2019 privind
aprobarea vânzării terenului înscris în CF 404648
proprietate privată a comunei Cenad, către proprietarii
construcțiilor cumpărate în baza Legii nr. 112/1995.
 Hotărârea nr. 35 din 08.07.2019 privind
aprobarea modificării Agendei cultural-sportive a
comunei Cenad pe anul 2019.
 Hotărârea nr. 36 din 12.08.2019 privind stabilirea taxei de transport cu microbuzul pentru elevii care
frecventează cursurile în localitatea Sânnicolau Mare,
pentru anul şcolar 2019-2020.

O nouă carte despre Cenad
Munca pe documente de arhivă este una istovitoare, de lungă durată, însă cu rezultate excelente
nu doar pentru cercetător, ci și pentru cititori. Aceasta
deoarece, pe de-o parte, demersul se bazează pe surse
primare, iar pe de altă parte, permite comparații, dar și
noi puncte de plecare în cercetare.
Cartea de față este rodul a peste 12 ani de
căutare, studiere și fotografiere la Serviciul Județean
Timiș al Arhivelor Naționale (S.J.T.A.N.), cu sediul la

Cenad, după o ploaie de mai. Foto: Raul-Marius Popa

 Hotărârea nr. 37 din 12.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după
înche-ierea contractelor de achiziție publică la obiectivul
„Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Cenad,
județul Timiș”.
Facem precizarea că documentele în cauză se pot
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad, precum și pe
site-ul oficial al comunei, www.cenad.ro

Miroslav Marianuț
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Timișoara. Cu greu am ales pentru dumneavoastră seria
de documente reproduse în volumul de față dintr-un
număr notabil de materiale fotografiate (peste 120.000),
majoritatea lor aflându-se la baza cărților scrise și
publicate de subsemnatul în ultimii ani. Desigur, dat fiind
faptul că am dorit realizarea unui volum de documente
de arhivă despre Cenad, am luat în considerare doar
dosarele și foile ce se refereau strict la Cenad. Apoi am
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căutat documentele semnificative prin conținutul lor. Și,
evident, nu în ultimul rând, chiar dacă am făcut-o cu
strângere de inimă, a trebuit să triem doar fotocopiile
de calitate. Foarte multe documente de arhivă sunt de
slabă calitate, fie că e vorba de manuscrise greu lizibile,
ilizibile sau deteriorate, fie de acte realizate la mașina de
scris. Din acestea din urmă le-am ales pe cele originale,
redactate la mașini de scris cu panglica sau cu indigoul
neuzate sau cât mai puțin uzate.
La fiecare document în parte am oferit sursa,
astfel ca persoanele interesate să le poată căuta și la
S.J.T.A.N. Am evitat să scriem comentarii, descrieri
etc. la reproduceri din două motive: pentru a nu răpi
din spațiul paginii, majoritatea documentelor fiind scrie
pe coli de format A4 sau A5, respectiv pentru că fiecare
document în parte se susține prin text pe sine însuși.
Ca atare, ne-am mulțumit cu a le ordona pe teme astfel
încât cititorul să poată ajunge cu rapiditate la ceea ce îl
interesează cu precădere.
Atragem de la bun început atenția asupra faptului
că, până în 14 ianuarie 1948, când se va aproba unificarea
și, ca atare, nașterea unei noi unități administrative, Cenad,
pe actualul teritoriu al Cenadului au existat două comune,
respectiv două entități distincte, respectiv Cenadul Mare
și Cenadul Vechi. Prin urmare, documentele emise înainte
de această dată fac referință ori la una, ori la cealaltă,
cititorul fiind astfel rugat să nu trateze cu indiferență acest
subiect. O serie întreagă de informații și date se referă ori
la Cenadul Mare, ori la Cenadul Vechi și nicidecum la
Cenad, așa cum îl știm noi astăzi.
Desigur, o carte pe de-a-ntregul în culori ar fi fost
ceva mai convingătoare, însă resursele financiare nu neau îngăduit un asemenea gest, costul tiparului fiind de
cel puțin două ori mai mare.
În context, trebuie făcută precizarea că volumul
trebuia să apară în 2018, bugetul pentru editare și tipar fiind
prins în „Agenda cultural-sportivă” adoptată de Consiliul
Local Cenad, însă tocmai volumul uriaș de muncă și
dorința de a publica documente de calitate și edificatoare
pentru istoria localității a impus amânarea pentru 2019.
Cartea va fi lansată pe 9 noiembrie a.c., cu prilejul Zilei
Asociației Culturale „Concordia” din Cenad.
Pe masa de lucru autorul are încă două cărți
dedicate Cenadului și cenăzenilor. Prima, „Cenăzeni
de ieri și de azi”, s-ar constitui un fel de „Cine cine-i”
și a ajuns la peste 130 de pagini. Având în vedere rata
neașteptat de slabă de răspuns la solicitările de date din
partea autorului către cenăzeni, se pare că lucrarea va
rămâne în fază de proiect. Prin ricoșeu, tot în faza de
proiect va rămâne și cartea cu titlul „Cultura la Cenad”.
Din păcate, pentru Cenad... Aceasta fiindcă nu toate
cărțile se pot scrie doar pe bază de documente de arhivă.
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Cetatea Morisena-Cenad
Ziua Asociației Culturale „Concordia” Cenad, din 9
noiembrie a.c., la al cărei program deja se lucrează încă
de pe acum, va însemna pentru Cenad și cenăzeni, dar și
pentru toți cei care studiază istoria acestui colț de țară,
clarificarea unui moment din trecutul zbuciumat al satului
fost cândva oraș, unul chiar important pentru Banat.
Istoricul Ioan Hațegan, fiul al Cenadului, va lansa încă o
carte multă vreme așteptată, pentru care Consiliul Local a
adoptat Hotărârea nr. 35 din 08.07.2019 privind aprobarea
modificării Agendei cultural-sportive a comunei Cenad pe
anul 2019: „Cetatea Morisena-Cenad”.

Desigur, cine a luat de bun conținutul „Listei
monumentelor istorice din județul Timiș1”, unde la poziția
9, cod TM-I-s-A-06055, figurează Cetatea Morisena de la
Cenad, a fost total dezamăgit când pe teren nu a găsit nicio
cetate. Aceasta fiindcă, după cum se vede în imaginea de
mai sus, construcțiile actuale se suprapun peste fundațiile
vechii cetăți. Potrivit planului lui L. F. Marisgli, întocmit
în 1697, cetatea s-ar fi întins pe o suprafață de 13 hectare.
Referiri la cetate există în diverse arhive, cu deosebire
peste hotare. O descriere a acesteia a fost oferită de călătorul
turc Evlya Celebi, textul său fiind publicat inclusiv în cartea
„Cenad – File de istorie” (coordonator: Dușan Baiski)
apărută în 2018, la Ed. Artpress din Timișoara.
Cum nu avem încă la îndemână cartea ori măcar coperta
cărții dr. I. Hațegan, nu vă putem oferi imaginea acesteia. Va
fi însă interesant faptul că, tot pe 9 noiembrie a.c., va fi lansat
și nr. 4/2019 al revistei de cultură istorică „Morisena”, unde
un al istoric bănățean, Sorin Forțiu, ne va oferi articolul cu
titlul „Csanad arx ex pacto Pacis [Carlovitzensis] destructa”
(despre dărâmarea cetății Cenad).

Dușan Baiski

1 Vezi https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMITM.pdf

4

Mlădițe cenăzene

Lada cu Zestre 2019
Ziua de 16 martie 2019 a fost o zi cu emoții și
cu patimă pentru echipa mare de dansatori a comunei
noastre. În această zi, la Dudeștii Vechi, a avut
loc deschiderea marelui festival cu tradiție, Lada
cu zestre, festival la care echipa Mlădițe cenăzene
participă pentru al treilea an consecutiv. Au evoluat pe
scenă ansambluri din localitățile Teremia Mare, Uivar,
Comloșu Mare, Cenei, Iecea Mare, Jimbolia, Dudeștii
Vechi și… noi, Cenadul.

Festival de teatru pentru copii în
limba sârbă „МАЛО ДЕЧИЈЕ
ПОЗОРИШТЕ”, ediția a XXV-a
Ziua de 1 Iunie este o zi mult așteptată atât de cei
mici cât și de cei mari. Este Ziua Copilului, ziua în care
se trezește la viață copilul din fiecare, este ziua în care și
noi, cei aflați cam departe de copilărie, retrăim, cu bucurie,
amintirile de odinioară, atunci când o bomboană pe băț ne
bucura sufletul.
În fiecare an, alături de copiii cu care lucrez,
retrăiesc, cu aceeași bucurie, această zi. Doar simplul fapt
că reușesc să obțin un zâmbet de la fiecare mă face să mă
simt fericită.
Anul acesta, la Casa Tineretului din Timișoara,
de Ziua Copilului, micii actori cenăzeni au tratat cu foarte
mare responsabilitate sarcinile de lucru primite. Invitația
de a participa pentru a doua oară consecutiv la acest festival

Tinerii cenăzeni, la festivitatea de premiere
de la Muzeul Satului Bănățean, 25 mai 2019

Echipa noastră a prezentat un dans sârbesc din
Valea Timocului, un dans care a impresionat juriul.
La coregrafie, din juriu au făcut parte Toma Frențescu,
Nicolae Stănescu și Vasile Peri, iar la muzică, dna Carmen
Popovici Dumbravă, Marius Cîrnu și Remus Vălungan.
Aceste nume grele au considerat că, în acel moment,
echipa noastră s-a prezentat impecabil, drept dovadă
răsplata oferită și anume punctajul maxim, punctaj
care le-a asigurat dansatorilor un binemeritat premiu I.
Trebuie să amintim că în anul 2017, Mlădițele noastre au
fost din nou pe podium, la acea dată cu un premiu II.
Astfel, dansatorii din echipa mare a Mlădițelor
cenăzene au participat la festivitatea de premiere care a
avut loc la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, în
data de 25 mai.
Mulțumim mult și suntem profund recunoscători
Primăriei și Consiliului Local Cenad, precum și dlui
Radovan Iovanov, coregraf al Ansamblului Plavi Delija,
Sânpetru Mare, pentru asigurarea costumelor.

Text: prof. înv. prim. Oana Erdei
Foto: Liliana Berciu
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a fost primită cu mult entuziasm și mai ales cu dorința de
a se afla, din nou, pe podium. Prin muncă, seriozitate,
disciplină, dorința de afirmare, bucuria de a intra în pielea
altor personaje, actorii sârbi ai Cenadului au cucerit, și de
această dată, sufletul juriului, dar și al publicului. Prestația
lor, a ambelor echipe, a fost răsplătită cu locul I.
Uniunea Sârbilor din România organizează
de 25 de ani Festivalul de teatru pentru copii, un festival
primit cu bucurie atât de îndrumători, cât și de copii. Anul
acesta, Cenadul a participat la cele două categorii care se
adresau atât celor mici, din clasele primare, cât și celor mai
mari, din clasele gimnaziale.
La categoria clasele primare, s-a prezentat piesa
Ko je najbolji (Cine e cel mai bun), jucată exemplar de 17
copii minunați. Piesa a primit Premiul I, iar actorii sunt:
Sabou Vera – Mama An
Dragoș Dragana – Iarna
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Sabou Vera – Primăvara
Șuvac Svetlana – Vara
Guga Laura – Toamna
Uncianschi Miroslav – Ianuarie – Cel mai
tânăr actor
Uncianschi Marko – Februarie
Marianuț Svetlana – Martie
Țenț Ionuț – Aprilie
Vlașcici Dragana – Mai
Erdei Bogdan – Iunie
Miocovici Sofia – Iulie – Cea mai tânără actriță
Marcov Mladen – August
Gyurky Izabela – Septembrie
Ilin Slagiana – Octombrie
Ilin Natașa – Noiembrie
Lavrenski Iasen – Decembrie
Premiul II a fost obținut de copiii de la Liceul
Dositei Obradovici, clasa a II-a iar
Premiul III – copiii de la Liceul Dositei Obradovici.
La categoria clasele gimnaziale, s-a prezentat
piesa „Sluškinje i gospođa“ (Servitoarele și stăpâna), o
piesă comică, pentru care s-a primit Premiul I, și a fost
jucată cu talent de:
Marianuț Maia – cocoana
Miocovici Ielena – servitoare – Cel mai bun rol
feminin
Milicici Dariana – servitoare – Cea mai
amuzantă actriță
De asemenea, ambele piese au fost premiate și pentru
Cea mai bună costumație și pentru Cel mai bun decor.
Premiul II a fost obținut de copiii de la Liceul
Dositei Obradovici din Timișoara, clasele V-VIII.
Premiul III a fost obținut de copiii de la Socolovaț.
Un ajutor extrem de valoros l-am primit și din
partea părințiilor copiilor implicați și nu numai. Întreaga
comunitate a pus mână de la mână pentru a realiza un
lucru frumos cu scopul de a oferi o zi de neuitat pentru
copilăria copiilor noștri.
După premiere, participanții au fost răsplătiți cu o
plimbare cu vaporașul pe Bega, după care o masă copioasă
la restaurantul Loyd, din centrul Timișoarei.
Vremea a ținut cu noi, răzleții stropi de ploaie au
însemnat mulțimea de premii cu care cenăzenii s-au întors
acasă. Emoția participării și bucuria premiilor au făcut ca
această zi de 1 iunie să fie de neuitat.
Mulțumim Uniunii Sârbilor din România pentru
invitație și oportunitate, dar și părinților pentru implicare,
susținere și încredere.

Text: prof. înv. prim. Oana Erdei
Foto: Liliana Berciu
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Zilele Minorităților din România
2 iunie 2019 a fost o zi cu mare fast la Muzeul
Satului din Timișoara. În această zi călduroasă a verii
s-au sărbătorit Zilele Minorităților din România, echipa
noastă reprezentând etnia sârbă. Îmbrăcați în straie de
sărbătoare, dansatorii cenăzeni au amenajat curtea casei de

la Muzeul Satului cu obiecte țărănești întâlnite din ce în ce
mai rar prin curțile sătenilor, au îmbrăcat patru manechine
în porturi specifice românilor din Serbia, precum și al
sârbilor din România, oaspeții fiind întâmpinați cu pâine și
sare, așa cum este obiceiul.
În acest an, nașii acestei ediții au fost cei de etnie
rromă. Obiceiul este ca nașii să meargă din casă în casă
și jucând alături de gazdă o horă specifică naționalității
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vizitate. După joc, gazda se alătură alaiului de musafiri
și, împreună, merg în vizită La noi acasă, au venit toate
naționalitățile invitate la program, și germani, și slovaci, și
bulgari, și împreună am plecat la vecinii unguri, iar de aici,
împreună, întreg alaiul îndreptându-se spre scenă unde s-a
desfășurat programul.
A fost un program deosebit, fiecare naționalitate
străduindu-se să ofere publicului cele mai bune momente
pregătite cu multă muncă și seriozitate.

Echipa noastră, Čanadske Zvezdice, a urcat
pe scenă două echipe, echipa mijlocie 1, dansatori
cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani, și echipa mare de
dansatori, ambele prezentând două frumoase dansuri din

zona Šumadia (Serbia). Echipa mijlocie, fiind vizibil
emoționată, a fost încurajată și susținută cu multă răbdare
și înțelegere de colegii lor mai mari, cei care, acum treipatru ani, erau încercați de aceleași emoții.
Alături de noi au fost și reprezentanții Uniunii
Sârbe din România, dna Zlatiborka Markov, dl Ognean
Cârstici, dl Borco Iorgovan, dl Goran Goga Pantin.
Le mulțumim pentru invitație, susținere și
încurajări!

Text: prof. înv. prim. Oana Erdei
Foto: Liliana Berciu
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„Călătoria”.
Tinerii artiști cenăzeni într-un
film documentar de scurtmetraj
În data de 23 august 2019, la Punctul de Trecere a
Frontierei Lunga, jud. Timiș, polițiștii de frontieră au sprijinit
realizarea unui scurtmetraj intitulat Călătoria, parte din

proiectul cultural Cămine în mișcare/Moving Fireplaces,
Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii,
produs de Asociația Prin Banat, cofinanțat de Consiliul
Județean Timiș și Primăria Municipiului Timișoara. Acest
scurtmetraj este realizat în contextul împlinirii a 100 de ani
de la împărțirea regiunii istorice a Banatului între România,
Serbia și Ungaria.

Cenadul a răspuns prezent invitației dlui părinte Călin
Cojocaru din Comloșul Mare de a participa la acest amplu și
frumos moment istoric desfășurat în localitatea lor. Pe lângă
momentul artistic pregătit de dansatorii echipei Mlădițe
cenăzene, aceștia s-au implicat și în memorabilul moment
de primire a invitațiilor din Serbia și anume Ansamblul Kud
Izvor, Nakovo (Serbia). Alături de Ansamblul „Iorgovan”
din localitatea Comloșul Mare, românii și sârbii au ridicat
granița, la propriu, de la punctul de frontieră Lunga, pentru
a se uni în cântec, joc și voie bună.
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Scena a fost frumos amplasată într-un parc, astfel că razele
soarelui nu au putut împiedica buna dispoziție a dansatorilor și
spectatorilor, dansându-se pe toate aleile acestuia.

Timp de trei zile, 23-24-25 august 2019, localitățile
Comloșul Mare, Lunga, Lenauheim și Comloșul Mic au
fost gazde autentice, cu spectacole de teatru, concerte,

momente pe ritmuri de fanfară, expoziții, un târg al
producătorilor locali, mâncare și multă voie bună.

Cenăzeni de ieri și de azi *
ANUICHI, Gheorghe
– S-a născut la Cenad, la 23
august 1945, fiu al lui Ion
și Sofia Anuichi, rădăcinile
strămoșilor săi pe linie
parternă fiind undeva în Munții
Meglenului. După absolvirea
școlii din localitatea natală, se
califică la Arad în meseria de
tâmplar de mobilă. Lucrează
o perioadă la I.P.R.O.F.I.L.
„Gheorghe Doja“, iar în
paralel urmează cursurile
serale ale Liceului „Moise Nicoară“ din Arad, pe care îl
absolvă în 1966.
O scurtă perioadă este contabil la fosta Gospodărie
Agricolă de Stat (G.A.S.) din localitatea Pordeanu. Pleacă la
Școala Tehnică C.F.R. din Timișoara, unde dobândește titlul
de impiegat de mișcare, care îi permite să activeze la stațiile
C.F.R. din Sânnicolau Mare, Dudeștii Vechi, Tomnatic.
În 1969 se întoarce definitiv la Cenad, la stația
C.F.R., unde va activa până la pensionare, în calitate
de șef de gară (1 octombrie 1995). În tinerețe, a
jucat fotbal, formându-se ca atare la U.T.A., însă
reîntoarcerea în satul natal nu-i va mai permite să intre
în echipa mare a clubului, dar va continua să practice
acest sport la Sânnicolau Mare și Cenad. De altfel, în
noua sa calitate, de redactor la revista „Cenăzeanul“,
va scrie zeci și zeci de pagini dedicate fotbalului.
Marile sale pasiuni sunt și filatelia, numismatica și
columbofilia, el participând la zeci și zeci de concursuri
și obținând, la fel, zeci și zeci de diplome și medalii pe
plan regional, național și internațional. Este maestru
emerit al sportului columbofil.
ARDELEAN, Vasilie – A fost învățător la școala
confesională greco-catolică din Cenad (1921). În urma
etatizării școlii, a devenit învățător de stat.
AUBERMANN, Johann – Primar.

Mulțumim Primăriei și Consiliului Local Cenad
pentru pentru că au făcut posibilă implicarea noastră la
acest eveniment.

AUBERMANN, Nikolaus – Născut la Cenad, la
data de 28 februarie 1874, fiul lui Anton și Anna Pinnel.
A urmat cursurile liceale la Timișoara, în perioada 18841892, iar apoi, între anii 1892-1897, teologia la Szeged.
Doctor în teologie. A slujit în Ungaria (1901-1944),

Text: prof. înv. prim. Oana Erdei
Foto: Liliana Berciu

* Fragmente din cartea în lucru „Cenăzeni de ieri și
de azi” a lui Dușan Baiski
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Germania (1944-1949) și Canada (Montreal, 1949-1962).
În 1962 s-a reîntors în Germania, unde va și deceda, la 5
iunie 1964.
BABA, Dumitru – Erou, mort în cel de-al Doilea Război
Mondial (1940-1945).
BALTHASAR, Johann - S-a născut la Cenad, la 29
noiembrie 1961, fiul lui Peter și Iuliana Balthasar. În perioada
1968-1976 urmează cursurile școlii generale din localitatea
natală, iar între 1976-1980 liceul la Sânnicolau și un trimestru
la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara. Este licențiat al
Institutului Politehnic „Traian Vuia“ din Timișoara, în calitate
de inginer mecanic agricol. În
timpul studenției, a obținut de
două ori locul III pe țară la
concursul de traduceri În 1992,
obține diploma de translator,
devenind ulterior membru
al Uniunii Traducătorilor
din Baden-Württenberg.
Pasionat de istoria șvabilor
cenăzeni, a scris prefața la
cartea lui Brunhilde Hinkel,
„Ortssippenbuch der katholischen Pfarrgemeinde Tschanad/Cenad im Banat 1764-2007“. De asemenea, a scris un
dicționar al cuvintelor din graiul șvabilor din Cenad. Are ca
hobby-uri grădinăritul, pescuitul și culesul de ciuperci. Din
1990, s-a stabilit definitiv în Germania.
BARNA, Gheorghe – Erou, mort în Primul Război
Mondial (1914-1918).
BAȘIU, Ion – Învățător la școala confesională
greco-catolică din Cenad, în anul 1871.
BÂRZAC, Ioan, zis și Mladen – Născut pe
25 august 1929, la Cenad, ca fiu al lui Tănase și Ielița,
cu domiciliul stabil în aceeași localitate. De profesie,
agricultor. Reținut de Parchetul Militar Timișoara la data
de 25 august 1952 (coincidență cu data nașterii), în baza
mandatului de arestare nr. 4941/1952 pentru uneltire
împotriva orânduirii sociale (art. 209 din Codul Penal).
Condamnat de Tribunalul Militar Timișoara la 15 ani de
muncă silnică pentru favorizarea infractorului (casa lui
a fost loc de întâlnire conspirativ pentru cei care au fost
condamnați ca titoiști), în baza Decretului 199/1950. Și-a
ispășit pedeapsa la Timișoara, Jilava, Aiud, Ocnele Mari,
Baia Sprie și Pitești. A fost grațiat și eliberat la 16 aprilie
1964, în baza Decretului nr. 176/1964.
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Curier juridic
În acest număr voi
prezenta câteva considerații
privind societățile comerciale.
În România înființarea
și funcționarea societăților
comerciale este reglementată
de Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale. Potrivit acestei legi, în România
dreptul persoanelor fizice și
al persoanelor juridice de a
se asocia și constitui societăți
comerciale nu poate fi
îngrădit. Astfel orice persoană, de principiu, poate fi asociată
sau acționară într-o societate comercială. Legea nr. 31/1990
reglementează cinci tipuri de societăți comerciale și anume:
societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă,
societatea pe acțiuni, societatea în comandită pe acțiuni și
societatea cu răspundere limitată.
Societatea în nume colectiv este o societate în
care asociații răspund nelimitat și solidar pentru datoriile
societății, adică persoana fizică care este asociată într-o astfel
de societate răspunde pentru datoriile societății inclusiv cu
averea personală, motiv pentru care acest tip de societate
comercială este foarte rar întâlnită în țara noastră.
Societatea în comandită simplă este o societate în care
avem două tipuri de asociați și anume asociații comanditați
care sunt și administratorii societății și care răspund cu
averea personală pentru datoriile societății, și asociații
comanditari, care figurează ca niște finanțatori ai societății
și răspund pentru datoriile acesteia doar în limita aportului
lor la capitalul social al societății.
Societatea pe acțiuni, este o societate comercială de
capitaluri, asociații acesteia, denumiți acționari, răspund
doar cu aportul lor la capitalul societății, adică doar cu
bunurile sau sumele pe care le-au pus la dispoziția societății,
iar capitalul social al societății pe acțiuni este divizat în
cunoscutele acțiuni.
Societatea în comandită pe acțiuni este o societate în
comandită în care capitalul social este divizat în acțiuni ca și
la societatea pe acțiuni.
Societatea cu răspundere limitată, sau S.R.L. cum
este cunoscut, este cea mai frecventă formă de societate
comercială, în care persoanele asociate răspund doar în
limita capitalului social adus ca aport și nu răspund cu
averea personală.
În toate cazurile, însă, dacă societatea ajunge în
faliment, administratorul sau asociatul poate răspunde și cu
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averea personală dacă se constată că falimentul societații
s-a produs prin fapte imputabile săvârșite cu rea credință ale
asociatului sau administratorului.
Deci în cazul societății în nume colectiv și asociaților
comanditați în societatea în comandită simplă sau în
comandită pe acțiuni, asociații răspund cu averea personală
pentru datoriile societății, iar creditorii societății trebuie să
ceară plata datoriilor inițial societății, iar dacă aceasta nu
achită datoriile în termen de 15 zile vor putea cere plata
datoriei din averea persoanală a asociaților.

Cenadul în viziunea unui artist plastic amator, care a ținut
să-și păstreze anonimatul.

Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă
se constituie prin încheierea unui contract de societate,
iar societatea pe acțiuni, în comandită pe acțiuni și cea cu
răspundere limitată, se constituie prin încheierea unui contract
de societate și a unui statut, dar acestea pot fi încheiate sub
forma unui singur înscris denumit act constitutiv. Societatea
cu răspundere limitată este singura ce se poate constitui de o
singură persoană, în celelalte cazuri este necesar acordul de
voință al cel puțin două persoane. Persoanele care semnează
actul constitutiv se numesc fondatori, iar aceștia nu pot
fi persoane incapabile sau condamnate pentru gestiune
frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune,
delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită și
alte infracțiuni prevăzute de lege.
Actele constitutive ale societăților comerciale se
încheie prin act autentic în fața notarului public.
Actul constitutiv al societății în nume colectiv, în
comandită simplă sau cu răspundere limitată trebuie să
cuprindă: numele și prenumele precum și datele de naștere,
cetățenia și domiciliul asociaților persoane fizice, iar în
cazul persoanelor juridice sediul și naționalitatea asociaților;
forma, denumirea, sediul societății; obiectul de activitate al
societății, capitalul social subscris și vărsat cu specificarea ca
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pentru fiecare tip de societate există un capital social minim,
adică o sumă minimă de bani sau bunuri ce trebuie aduse
ca aport la constituirea societății; numele administratorilor;
partea fiecărui asociat în societate, sediile secundare ale
societății dacă este cazul; durata societății și modul de
dizolvare și de lichidare al societății.
Actul constitutiv al societății pe acțiuni sau în
comandită pe acțiuni va cuprinde: numele și prenumele,
precum și datele de naștere, cetățenia și domiciliul
actionarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor
juridice sediul și naționalitatea acționarilor; forma,
denumirea, sediul societății; obiectul de activitate al
societății, capitalul social subscris și vărsat; valoarea
bunurilor constituite ca aport în natură în societate, modul
de evaluare și numărul de acțiuni acordate pentru acestea,
numele și prenumele ori denumirea precum și datele de
naștere, cetățenia și domiciliul sau sediul administratorilor;
numele si prenumele ori denumirea precum și datele de
naștere, cetățenia și domiciliul sau sediul cenzorilor;
clauze privind conducerea, funcționarea, administrarea
și controlul gestiunii societății; durata societății; modul
de distribuire al beneficiilor și de suportare a pierderilor,
sediile secundare ale societății dacă este cazul; avantajele
rezervate acționarilor fondatori; acțiunilor comanditarilor
în societatea în comandită pe acțiuni; operațiunile încheiate
de asociați în contul societății ce se constituie și pe care
acesta urmează să le preia, precum și sumele ce trebuie
plătite pentru aceste operațiuni; și modul de dizolvare și de
lichidare al societății.
Capitalul social minim al unei societăți pe acțiuni
sau în comandită pe acțiuni este de 90.000 lei și numărul de
acționari nu poate fi mai mic de 5, iar în cazul societății cu
răspundere limitată capitalul social minim este de 200 lei și
nu poate avea mai mult de 50 de asociați.
O persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic
decât într-o singură societate cu răspundere limitată, iar o
societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat
unic o altă societate cu răspundere limitată alcătuită dintr-o
singură persoană. Aporturile în numerar sunt obligatorii la
constituirea oricărei formă de societate, iar aporturile în
natură, adică în bunuri sau alte valori, sunt admise la toate
formele de societăți comerciale.
Înregistrarea societăților comerciale se face la
Oficiul National al Registrului Comerțului existent în
fiecare județ, iar înainte de demararea întocmirii actelor
constitutive este necesară verificarea disponibilității
denumirii societății deoarece nu este permis să existe două
societăți cu același nume.
În numerele următoare voi dezvolta modul de
funcționare al societăților comerciale.

Av. Dan Muntean
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Vara anului 2019 a fost
una deosebită mai ales prin
prisma temperaturilor ridicate
înregistrate pe perioade lungi.
Astfel, au fost înregistrate
temperaturi de 33-35° C mai
multe săptămâni la rând. Din
punct de vedere al precipitațiilor
căzute, dacă acestea au fost
deficitare în primăvară, până la
sfârșitul lunii aprilie totalizând
doar 22 l/mp plus zăpada
căzută în iarnă, începând din
luna mai acestea au venit
foarte des, culminând cu ploaia căzută în noaptea de 22-23
iunie, care a depășit 50 l/mp. Atât acestea, cât și ploile căzute
în luna iulie, au îngreunat campania de recoltare a păioaselor.
Când am vorbit în acea vreme cu dl Viorel Matei, acesta mi-a
spus că pur și simplu se scufundă combinele în lan. Pe lângă
dificultățile de recoltare, ploile căzute au dus și la scăderea
greutății hectolitrice, dar și a conținutului de gluten. Desigur că
aceste dificultăți au dus și la pierderi cantitative prin scuturare,
dar și prin îmburuienirea lanurilor.
Deci, una peste alta, producția obținută în anul 2019 a
fost, atât la orz cât și la grâu, mai mică decât în 2018. Cu toate
greutățile întâmpinate începând de la răsărirea culturilor de
toamnă, care majoritatea au răsărit sub zăpadă, prețul oferit
de cumpărători nu s-a ridicat la nivelul așteptat, acesta fiind
în jur de 0,62 lei/kg. Aceasta mai ales din cauza importurilor
din Rusia și Ucraina.
Ca și lucrări caracteristice lunilor septembrie și
octombrie, cele mai importante sunt arăturile superficiale,
pregătirea terenului și semănatul cerealelor păioase de
toamnă. Semănatul orzului se poate începe în ultima decadă
a lunii septembrie, iar apoi se continuă cu semănatul grâului
toată luna octombrie. O importanță deosebită o are încadrarea
semănatului acestor culturi în perioada optimă. Aceasta, în
cazul unei umidități suficiente în sol, ar duce la o răsărire,
respectiv la o înfrățire uniformă.
Foarte importantă este și pregătirea terenului, care e
bine să fie cât mai bine mărunțit pentru o încorporare uniformă
a semințelor. O răsărire timpurie lasă timp de creștere pentru
intrarea în iarnă și cu doi-trei frați formați.
Pregătirea terenului după culturile care eliberează
târziu terenul (de exemplu floarea-soarelui sau porumbul)
se poate face prin arătură superficială, pentru a nu scoate
bolovani, sau cu grapa cu discuri. De asemenea, pot fi folosite
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utilaje complexe, formate din freză și combinator, care,
la o trecere, mobilizează și mărunțesc terenul. Pregătirea
semințelor pentru semănat constă în tratamentul aplicat
pentru prevenirea bolilor și dăunătorilor. În general, dacă
urmează grâu după grâu, se va utiliza la tratarea semințelor
un insecto-fungicid. Printre fungicidele folosite mai des la
tratarea semințelor amintim: Oriusz WS 1,5 kg/t, la prețul
de 79,50 lei/kg; Oriusz 6 FS – 0,5 l/t, preț 112 lei/l. Dintre
insecto-fungicide amintim: Yunta 246 FS – 2 l/t, preț 178,70
lei/l; Kinto Duo – 1,5 l/t, preț 88 lei/l, Celest Top – 1,5 l/t, preț
335 lei/l.
Cantitatea de sămânță la hectar se stabilește în așa fel
încât să se asigure 50-55 de boabe germinabile/mp. Pentru
culturile de prășitoare putem spune că vremea în anul 2019 a
fost favorabilă mai ales din punct de vedere al precipitațiilor.
Aceste culturi promit producții bune în anul curent.
În această perioadă se încheie recoltatul florii-soarelui
și se începe cel al porumbului, în funcție de gradul de coacere.
Dacă se recoltează sub formă de știuleți, se poate începe
recoltatul mai devreme, întrucât sub această formă se poate
depozita chiar și la o umiditate în jur de 30%. La recoltatul în
boabe se așteaptă până ce umiditatea scade sub 20%, în caz
contrar dacă este depozitat în strat gros existând pericolul de
autoaprindere sau mucegăire.
În grădină se recoltează ultimele fructe la roșii, ardei,
vinete, dar și rădăcinoasele. Se continuă udările la varză și
conopida de toamnă, la care, în caz de necesitate, se aplică și
tratamente fitosanitare pentru boli și dăunători, de exemplu:
Decis Mega 0,03% + Dithane M 45 0,2%. Se adaugă
obligatoriu adeziv (aracet, 25 ml/10 l de apă), dar se poate
folosi și zahăr sub formă de sirop, 100 g/10 l de apă.
În luna octombrie se seamănă spanac, ceapă verde
și salată pentru cultura de primăvară. La salată se face în
prealabil răsad, care se plantează când are 3-5 frunze, spre
sfârșitul lui octombrie. În afară de aceste culturi se poate
planta usturoiul de toamnă, dar și cel de primăvară, care dă
producții superioare dacă este plantat în toamnă.
În livadă se fac ultimele recoltări de fructe, mai ales
prune, dar și merele de toamnă. O parte din producția de fructe
se pune la fermentat și se consumă sub formă de distilat, știut
fiind că iarna este deosebit de lungă.
Ramurile rănite, bolnave sau rupte se îndepărtează, de
asemenea și fructele mumificate, atacate de monolioză. Rănile
provocate de tăierea ramurilor se ung cu mastic de altoit, vopsea
de ulei, sau se poate face un tratament la răni, dar și pe tulpină,
cu Captadin – 0,5% sau zeamă bordeleză – 0,5%, după care se
badijonează rănile cu balegă proaspătă de vacă.
În vie, în septembrie se începe recoltatul strugurilor
pentru vin. Se urmărește calitatea mustului, acesta trebuind să
aibă minimum 180 g/l zahăr, care garantează că rezultatul va
fi un vin bun, ce poate fi păstrat.

Ing. George Ivașcu
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Dor de Nero
Au trecut deja mai bine de șapte luni de când ne-a părăsit
Ion Savu, zis Nero, și parcă nu-mi vine a crede că a plecat așa
de tânăr, dar viața e nedreaptă cu unii dintre muritorii de rând și
Nero a fost un năpăstuit al soartei.
În anul 1980, la terenul de fotbal din Cenad, la un
antrenament unde eu, cal bătrân (35 de ani atunci), făceam și
pe antrenorul adjunct, s-a prezentat și Nero. Eu, văzându-l mai
„negricios”, am exclamat: „Doar țigan nu avem în echipă și
avem de toate națiile din Cenad (erau în echipă români, sârbi,
nemți și unguri)”. Probabil m-a auzit și a venit în fața mea și
s-a prezentat: „Sunt locotenent-major de grăniceri Savu Ion și
sunt repartizat la pichetul Begova din Cenad, iar dacă sunt mai
negru se datorează faptului că rafinăriile din Prahova înnegresc
populația (el fiind născut și crescut în județul Prahova).”
La vorbele sale despre rafinăriile prahovene mi-am adus
aminte de un alt prahovean, dr. Adrian Saică. La rândul său, și
acesta mi-a oferit aceeași explicație referitoare la tenul închis al
populației din această zonă românească.
Deci din 1980 și până la moartea sa am fost implicați în
cam toate activitățile culturale și sportive ale comunei.
Dacă era lăsat de superiori, putea juca în echipa de fotbal
a Cenadului fără probleme, deoarece avea viteză, centra foarte
bine și avea o ambiție fantastică, de fapt tot ceea ce făcea, în toate
acțiunile colective, o făcea cu ambiție și punea mult suflet.
Fotbal am jucat împreună la meciurile de minifotbal atât
între cenăzeni, cât și în meciuri cu diferite comune din vecinătate.
Diferența de vârstă nu a contat și ne-a legat o prietenie care nu s-a
erodat în timp. Între noi era o diferență de 13 ani.
Pe lângă activitățile cultural-sportive din comună era și
un mare iubitor de natură, iar drumețiile prin țară erau ceva ce
nu putea lipsi din preocupările sale.
Mi-e dor de meciurile de fotbal între „Lupii galbeni”
de la Ploiești și „Câinii roșii” de la Dinamo București, meciuri
cu prelungiri terminate cu un inevitabil scor egal. Referitor
la echipa Petrolul, o echipă de legendă în România, Nero
avea fulare, pliante, insigne și, mai presus de toate, era foarte
bine informat și se constituia într-o adevărată enciclopedie a
fotbalului de pe Valea Prahovei.
Eu puteam doar să-l combat prin faptul că marea echipă
a Petrolului din anii 1960 am văzut-o pe viu la Arad, la meciul
cu U.T.A., și puteam să-i explic cum jucau Sfetcu, Fronea,
Pahonțu sau fragii gemeni Munteanu, care semănau între ei ca
două picături de apă, astfel încât dacă se schimbau la pauză nu
se sesiza nimeni.
Îmi e dor de serile muzicale pe care le petreceam la el
acasă, cu picup și plăci mai noi și mai vechi și avea muzică
de toate tipurile și pentru toate vârstele. Știu că și eu i-am
împrumutat niște discuri de prin 1960 și aveam o placă cu
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Beatles, formație în vogă, și cineva i-a subtilizat-o, iar el și-a
cerut scuze și a vrut să mi-o plătească, ceea ce am refuzat
deoarece chiar intenționasem să-i dăruiesc discul cu pricina.
A fost un familist convins și se mândrea cu fiul său,
Andrei, care participa la seratele muzicale cântând la vioară
(sper că nu am supărat-o pe Rozica).
Cu toate că nu a fost cenăzean, s-a implicat efectiv
în toate activitățile din comună, fie ele culturale, sportive
sau turistice. Mi-e dor de flash-urile din revista noastră,
„Cenăzeanul”, semnate Colț Alb, sau de articolele sportive din
aceeași publicație.
Țin minte că un număr al revistei n-a mai fost sponsorizat
de Asociația „Morisena”, iar el a venit cu ideea de a-l plăti
din propriul buzunar noi, redactorii, cei patru: Gheorghe
Anuichi, Gheorghe Doran, Ion Savu și Ion Strungariu, banii
nemairecuperându-i vreodată.
Mi-e dor de zilele petrecute în corul Bisericii Ortodoxe
Române, când în toate duminicile și sărbătorile eram măcar
câte două ceasuri împreună.
Corul a luat ființă tot la ideea lui Nero, împreună cu
preotul Gheorghe Covaci și fie iertatul Ioan Radu, acesta din
urmă fiind pe-atunci secretarul Primăriei Cenad. În pauzele
dintre slujbe ieșeam la fumat și, văzând Nero gardul din spatele
lăcașului de cult, a venit cu ideea de a-l reconstrui noi, coriștii,
evident prin contribuția fiecăruia cu bani, la care tot el, Nero,
dovedindu-se atunci și cel mai darnic.
De asemenea, tot din inițiativa lui Nero, coriștii au fost
nașii rugii bisericii, unde din nou cel mai darnic prin contribuție
a fost Nero. Așadar, drumurile ni se intersectau în mai toate
domeniile de activitate socială a comunei și el făcea totul cu
pasiune și punea mult suflet în tot ceea ce făcea.
Eu fiind singur la părinți, am fost și sunt foarte atașat
de prieteni și, spre norocul meu, Dumnezeu mi-a hărăzit mulți
prieteni și pot spune prieteni adevărați. Dar, din păcate, mulți
m-au părăsit plecând din această lume, primul plecând când
aveam amândoi 17 ani. Iar acum, într-un interval de 15 luni,
am pierdut trei prieteni foarte buni, unul la Cluj, unul la Cenad
și unul în Germania. Într-un asemenea ritm voi rămâne „orfan”,
dar mă gândesc că se apropie și rândul meu să mă duc să-i
întâlnesc în lumea de dincolo.
Nero a fost atașat și de prieteni, iar când l-am anunțat
că a murit prietenul nostru comun Olimpian Haiducu, a
plâns ore-n șir. Îmi reproșez toată viața că, el bolnav fiind
(în special în ultimii doi-trei ani), nu l-am vizitat mai des, dar
în mod tacit și eu și el parcă nu mai doream să ne întâlnim
ca mai înainte, cu toate că el doar fizic era dărâmat, însă ca
intelect nu era afectat. Iartă-mă, prietene, poate într-o altă
viață ne vom întâlni și vom continua discuțiile despre sport
și vom asculta muzică retro.
Fie-i țărâna ușoară!

Gheorghe Anuichi
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Sărbătorile...
(urmare din pag. 2)
Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș – 15
septembrie
S-a născut în 1568, în orașul Raguza din Dalmația.
După moartea tatălui său, s-a mutat împreună cu mama
sa în Ohrida, la sud de Dunăre. Când a împlinit vârsta de
15 ani a intrat în mănăstirea Maicii Domnului din Ohrida.

După cinci ani de viețuire în această mănăstire, ajunge
în Muntele Athos, la Mănăstirea Pantocrator. Aici s-a
călugărit și a primit numele de Iosif. La cererea patriarhului
de Constantinopol este trimis egumen pentru marea lavră
a Sfântului Ștefan din Adrianopol, iar după șase ani este
pus egumen în marea lavră românească Cutlumus. Este
trimis de patriarhia din Constantinopol ca mitropolit
al Timișoarei. Așezarea în scaun a fost săvârșită pe 20
iulie 1650. În anul 1653 s-a retras la Mănăstirea Partoș,
aproape de Timișoara. Aici a mai viețuit trei ani și apoi
și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Potrivit Tradiției, în
momentul trecerii sale la cele veșnice, clopotele mănăstirii
au început să bată singure. A fost înmormântat în naosul
bisericii mănăstirești. În anul 1956, moaștele sale au fost
strămutate în Catedrala mitropolitană din Timișoara. A fost
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trecut în rândul sfinților de către Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române pe 28 februarie 1950.
Acoperământul Maicii Domnului – 1 octombrie
Este sărbătoarea rânduită de Biserică în amintirea
arătării Maicii Domnului în biserica din Vlaherne. Pe 1
octombrie 911, se făcea priveghere în această biserică,
pentru salvarea cetății, care era asediată. La ora patru
dimineață, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului,
stând în văzduh și rugându-se cu lacrimi. Sfântul
Acoperământ era ținut în mâini deasupra capetelor
credincioșilor. În jurul ei se aflau apostolii, sfinții și
mucenicii. Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos
a zis către ucenicul său iubit, Epifanie: „O vezi, frate,
pe Împărăteasa și Doamna tuturor cum se roagă pentru
întreagă lume?” Iar Epifanie a zis: „O văd, Părinte, și mă
minunez!”. Acesta este evenimentul pe care îl prăznuiește
Biserica astăzi, spre a ne aminti că prin nevoință și
rugăciune putem primi și noi, în greutățile vieții noastre,
neîncetatul ajutor al Maicii Domnului.
Sfânta Cuvioasă Parascheva – 14 octombrie
S-a născut în secolul al XI-lea, în satul Epivat
din Tracia, pe țărmul Marii Marmara, în apropiere de
Constantinopol (azi Istanbul). Se spune că pe când avea 10
ani, Cuvioasa Parascheva a auzit într-o biserica cuvintele
Mântuitorului: „Oricine voiește să vină după Mine să se
lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie” (Marcu
8, 34). Aceste cuvinte o determină să-și dăruiască hainele
sale săracilor. După o vreme se retrage în pustie. Urmând
sfaturile unor vietuitori aleși, se îndreaptă spre ținutul
Pontului, oprindu-se la mănăstirea Maicii Domnului din
Heracleea, unde va rămâne cinci ani. De aici a plecat
spre Țară Sfântă, în dorința de a-și petrece restul vieții în
locurile sfinte. După ce a văzut Ierusalimul, s-a așezat într-o
mănăstire de călugărițe în pustiul Iordanului. Din puținele
știri privitoare la viața ei, aflăm că într-o noapte, pe când
avea 25 de ani, un înger i-a spus în vis să se reîntoarcă
în locurile părinteșți. Sfântul Varlaam scrie în Cazania sa:
„Să lași pustia și la moșia ta să te întorci, că acolo ți se
cade să lași trupul pământului și să treci din această lume
către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”. Din Constantinopol
s-a îndreptat spre Epivat, fără să spună cuiva cine este
și de unde vine. Aici, împăcată cu sine, cu oamenii și cu
Dumnezeu, și-a dat sufletul. A fost îngropată ca o străină.
Potrivit tradiției, se spune că un marinar a murit pe o corabie,
iar trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au aruncat
la țărm, iar un sihastru, care trăia acolo, a rugat pe niște
creștini să-l îngroape după rânduiala creștinească. Săpând
deci o groapă, au aflat trupul Prea Cuvioasei neputrezit și
plin de mireasmă. Cu toate acestea, au pus alături de ea și
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trupul corăbierului. Dar în noaptea următoare, unuia din
creștinii care săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i s-a
arătat în vis o împărăteasă, șezând pe un scaun luminat
și înconjurată de îngeri, iar unul dintre aceștia îl mustră
pentru că n-a scos din groapă trupul Cuvioasei Parascheva.
Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis „și care nu era alta
decât Cuvioasa Parascheva” i-a poruncit să ia degrabă
trupul ei și să-l așeze undeva la loc de cinste. Credincioșii
au înțeles că este un semn dumnezeiesc, fapt pentru care
au luat trupul Cuvioasei din mormânt și l-au așezat în
biserica Sfinții Apostoli din Kallicrateia. Îndată au avut
loc vindecări minunate în urmă rugăciunilor care se făceau
lângă cinstitele sale moaște.
Strămutarea moaștelor Cuvioasei Parascheva la
Iași – Vasile Lupu ctitorind la Iași biserica „Sfinții Trei
Ierarhi” și amintindu-și de Ioan Asan, care la vremea
sa a strămutat moaștele Prea Cuvioasei Parascheva de
la Epivat la Tarnovo, de Alexandru cel Bun care a adus
moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la
Suceava, a făcut demersurile necesare la Patriarhia din
Constantinopol ca moaștele Sfintei Parascheva să fie
strămutate la Iași. Plătește toate datoriile Patriarhiei
Ecumenice și, astfel, patriarhul Partenie I și membrii
Sinodului au hotărât să-i ofere, drept recunoștință,
moaștele Cuvioasei. Moaștele Cuvioasei Parascheva au
fost aduse în Moldova de domnitorul Vasile Lupu (16341653) și așezate pe 14 octombrie 1641, în Mănăstirea
„Sfinții Trei Ierarhi“. În anul 1887, moaștele Sfintei
Cuvioase Parascheva au fost mutate în Catedrala
mitropolitană din Iași.
Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir – 26
octombrie
A trăit în timpul împăraților Dioclețian (284-305)
și Maximian (286-305). Din viața sa, înscrisă în Sinaxare,
aflăm că a fost fiul prefectului din Tesalonic. După moartea
tatălui său a fost numit guvernator al Tesalonicului. Ținând
seama de faptul că Dimitrie nu a ascuns că este creștin, a
fost întemnițat. În vremea aceea, creștinii erau trimiși să
lupte cu gladiatorii. În aceste lupte, creștinii erau victime
sigure. Potrivit tradiției, Nestor – un tânăr creștin, cere
binecuvântarea de la Sfântul Dimitrie să-l omoare pe Lie,
gladiatorul favorit al împăratului, pentru a pune capăt
luptelor sângeroase. Dimitrie îl va însemna cu semnul
sfintei cruci pe frunte și îi va spune: „Du-te și pe Lie îl
vei birui, iar pe Hristos Îl vei mărturisi”. Prin rugăciunile
Sfântului Dimitrie, Nestor reușește să-l străpungă cu
lancea pe Lie. La finalul acestei lupte, împăratul Maximian
poruncește ca lui Nestor să i se taie capul, iar Dimitrie să
fie străpuns cu sulițele. Din trupul lui Dimitrie nu a curs
sânge, ci mir tămăduitor de boli.
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Sfântul Dimitrie a fost martirizat la Sirmium
(Sremska Mitrovica, în Serbia), iar moaștele sale au fost
aduse în Tesalonic, pe 26 octombrie 413. Biserica actuală
în care se află moaștele Sfântului Mucenic Dimitrie a fost
construită la puțin timp de la incendiul bisericii ridicate de
guvernatorul Leontie, din anii 626-634. A fost transformată
în moschee în anul 1493 și redată cultului creștin în 1912.
Sfântul Dimitrie Basarabov – 27 octombrie
Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov este sărbătorit
pe 27 octombrie. S-a născut în satul Basarabi, la sud de
Dunăre (în Bulgaria). A trăit în secolul al XIII-lea, în
timpul „imperiului” vlaho-bulgar de la Tarnovo, întemeiat
de frații Petru și Asan. Iubind viață ascetică, se va retrage
într-o peșteră. Nu știm cât timp s-a nevoit în această
peșteră și nici când a trecut la cele veșnice. Tradiția spune
că, înainte de a muri, s-a așezat singur între două lespezi
de piatră, ca într-un sicriu, fiind acoperit în timp de apele
râului. Moaștele sale au rămas multă vreme sub ape,
până când o copilă care pătimea de duh necurat a avut o
revelație: i s-a arătat Sfântul Dimitrie Basarabov, care i-ar
fi spus: „Dacă părinții tăi mă vor scoate din apă, eu te voi
tămădui”. Părinții vor merge la locul indicat în vis, lângă
râul Lom, și vor găși trupul neputrezit al sfântului între
două pietre. Moaștele Cuviosului Dimitrie vor fi duse și
așezate în biserica din Basarabi. În tradiția bisericească,
un domnitor al Țării Românești, al cărui nume nu este
menționat, a plătit o suma mare de bani pentru aducerea
moaștelor Cuviosului Dimitrie în București. Delegația
nu a reușit să între în acest oraș, deoarece caii nu au vrut
să mai meargă. În această situație, membrii delegației au
hotărât să tragă la sorți, pentru a stabili drumul pe care
vor merge cu moaștele Sfântului Dimitrie. La sorți a
căzut drumul spre Basarabi și, astfel, moaștele au fost
reașezate în biserica din Basarabi. Au stat în această
biserică până în timpul războiului ruso-turc (1768-1774),
când generalul rus Petru Salticov, trecând prin satul
Basarabov, a luat moaștele cu intenția de a le trimite în
Rusia. Însă, la rugămintea lui Hagi Dimitrie, negustor
de origine macedo-română, precum și a mitropolitului
Grigorie II al Țării Românești, le-a dăruit poporului
român. Moaștele au fot așezate cu cinste, în iunie 1774,
în actuala catedrală patriarhală din București.
Credincioşilor ortodocşi anul bisericesc le oferă
posibilitatea trăirii trecutului, prezentului şi viitorului în
prezentul continuu al Sfintei Liturghii săvârşite în fiecare
zi. De aceea revin cu îndemnul meu către dumneavoastră
de a participa activ la Sfintele slujbe, în Sfânta Biserică,
unde putem să ne rugăm și să-I mulțumim Creatorului
nostru pentru toate binefacerile cu care ne binecuvântează
în fiecare zi a vieții noastre.
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Farmacie
leurdă se folosesc în bronșite, astm alergic, gripă, este un bun
expectorant. Compușii pe bază de sulf, alicina și seleniul au
efect antitumoral.
Frunze de leurdă în stare crudă se folosesc în salate,
sucuri.
LEURDA
În farmacii leurda se găsește sub formă de comprimate,
capsule, tinctură.
Allium Ursinum
Tinctura de leurdă este o soluție hidroalcoolică obținută
prin prepararea la rece din frunzele proaspete ale plantei.
(usturoiul sălbatic, usturoiul ursului, ai
Tinctura administrată zilnic câte o linguriță, diluată în 50 ml
cioresc, ai de pădure, usturoiță)
apă și administrată de 3 ori pe zi înainte de mese, contribuie
la: fluidificarea sângelui, menținerea tendinței de coagulare
Leurda a fost folosită din timpuri străvechi de daci și în limite normale, eliminarea disconfortului care apare la
romani pentru bolile de rinichi și detoxifierea organismului. nivelul sistemului venos al membrelor inferioare, venelor
Leurda este o plantă erbacee care crește în zona hemoroidale, detoxifierea organismului, eliminarea lichidelor
alpină sau în câmpie în tufișuri și în păduri de foioase, pe reținute în exces în corp, protejarea celulelor împotriva stresului
soluri ușor acide, bogate în humus; se dezvoltă foarte bine în oxidativ, menținerea concentrației normale a colesterolului
locurile umbroase și umede; planta seamănă cu lăcrămioara în sânge, protejarea vaselor capilare sanguine, menținerea
de pădure, dar se recunoaște după mirosul specific de usturoi. tensiunii arteriale în limite normale.
Leurda apare primăvara devreme, imediat după ghiocei.
Capsulele și comprimatele se administrează de 3 ori
Planta are în pământ o rădăcina fibroasă. Tulpina pe zi câte 2 înainte de mese, în cure de 10 zile, cu 7 zile
subterană este sub formă de bulb mic din care pornesc pauză, având același efect ca și tinctura.
frunzele lanceolate, lung pețiolate, lucioase și tulpină
„ANGHINARE-LEURDĂ-RIDICHE NEAGRĂ”
floriferă. Florile sunt decorative, mici, albe, de aceea pot comprimate este un produs natural recomandat pentru
fi amplasate în spațiile umbroase și umede din grădini și menţinerea în limite normale atât a ţesutului adipos, cât şi a
parcuri. Leurda face parte din speciile melifere din flora colesterolului şi grăsimilor în sânge.
spontană. Fructele de leurdă se recoltează verzi, înainte de
Primăvara devreme, când organismul iese din iarnă
a ajunge la maturitate și se conservă în oțet cu sare.
cu o imunitate scăzută, o cură cu leurdă este foarte benefică,
În scop terapeutic se folosesc frunzele proaspete tonifiind organismul și eliminând toxinele acumulate
culese primăvara, înainte de înflorit, și bulbii, care se în timpul iernii. Se poate prepara salată de leurdă simplă
recoltează în lunile august-septembrie-octombrie, când sau în combinație cu spanac, avocado, sos de leurdă cu
conținutul de principii active este mare.
usturoi, ciuperci cu leurdă. Se poate folosi și la asezonarea
Principiile active conținute de frunze sunt sulfura preparatelor împreună cu frunzele de pătrunjel.
de alil (cea care dă mirosul specific și nu se metabolizează
Deși cu rubrica de rețete de bucătărie este responsabilă
în corpul uman, fiind eliminată prin transpirație și doamna Cornelia Varga, vă sugerez o rețetă pe care o
respirație), săruri minerale de calciu, fier, sodiu, fosfor, folosesc în fiecare primăvară:
seleniu, cupru, vitamina A, C, ulei eteric, alicină (care
1 avocado
este un antibiotic natural), adenozină. Leurda este unul
1 lingură zeamă de lămâie, care se pune imediat după
dintre cele mai puternice remedii pe care ni le oferă ce se curăță avocado, pentru a nu se oxida.
natura. Se folosește ca atare, proaspătă, în salate, sucuri,
1 legătură de leurdă
infuzie, decoct, tinctură, ulei. Trebuie menționat faptul că
2 linguri ulei de măsline
prin uscare își pierde proprietățile.
sare
Leurda are un efect depurativ, detoxifiant, antiviral,
semințe de chia
antitumoral.
Se curată avocado, se pasează cu furculița sau cu un
Leurda ca atare și preparatele obținute se utilizează blender, se adaugă leurda tăiată fideluță, uleiul de măsline
pentru prevenirea accidentelor vasculare și reducerea și sarea. Se folosește blenderul pentru a obține o pastă
tensiunii arteriale, principiile active din leurdă au rol de a reda omogenă, se adaugă semințe de chia.
elasticitatea arterelor, combaterea aterosclerozei coroniene,
Consumul de leurdă este contraindicat mamelor
tonifierea mușchiului inimii, ajută la funcționarea normală a care alăptează deoarece modifică gustul laptelui matern și
sistemului digestiv. Alicina și adenozina conținută în leurdă   provoacă colici sugarului.
ajută la fluidificarea sângelui, reduc valorile colesterolului și
Farmacist Rodica Pitic
trigliceridelor. Alicina are proprietăți antivirale. Preparatele din

Plante medicinale,
remedii miraculoase (XXV)
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Rețete de bucătărie

Rețete de august
De această dată vă voi propune rețete care fie
se pot pregăti repede, fie „se pregătesc singure”, în
timp ce noi ne ocupăm cu altceva, rețete care redau
gustul marii varietăți de legume ce se găsesc din
abundență pe piață, conțin vitaminele și mineralele
atât de necesare organismului. Este drept că în prezent
găsim și în lunile de iarnă o sumedenie de legume și
fructe, însă conținutul în vitamine al acestora ridică
multe semne de întrebare. În opinia mea, trebuie să
profităm de aceste luni de vară pentru a acumula
cât mai multe din elementele vitale pentru sănătatea
noastră, din surse sigure și locale.

Ciorbă de măcriș

Ingrediente:
aproximativ 300 de grame de măcriș
două linguri de unt topit
30-50 grame orez
o lingură de făină
sare
câte un ou întreg pentru fiecare persoană
smântână.
Măcrișul proaspăt se curăță de codițe, se spală
temeinic în mai multe ape și se călește în untul topit.
Volumul mare de la început va scădea la aproximativ 1/10
după călire. După ce s-a călit se adaugă făina și se amestecă
rapid pentru a nu forma cocoloașe. Se toarnă aproximativ
1,5 litri apă, se adaugă sare și orezul spălat. Se fierbe la foc
mic până când orezul înflorește, apoi se lasă în supă unul
câte unul ouăle întregi și se fierb aproximativ 2-3 minute.
Înainte de servire se adaugă smântână în fiecare farfurie.

Cotlet cu praz

Ingrediente:
1 kg cotlet cu os feliat
Vegeta
piper, 4 buc. de praz
o căpățână de usturoi.
Se cumpără cotlet cu os, acesta fiind mult mai
gustos decât cel dezosat. Se taie rondele 4 bucăți de praz
și se așează într-o tavă unsă cu ulei sau untură de porc.
Deasupra se pun cotletele asezonate cu Vegeta și piper.
Usturoiul de desface în căței, se face un mujdei și se toarnă
deasupra cotletelor. Se acoperă cu folie de aluminiu și se
lasă la cuptor până carnea devine moale. Se scoate folia și
se mai lasă la cuptor cca. 10 minute pentru a căpăta culoare
apetisantă. Se servește alături de prazul ce se află dedesubt
și care formează un sos.
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Garnitură universală cu multe legume

Ingrediente:
4 cartofi
un cartof dulce mai mare
1 legătură de ceapă verde sau 1 praz
un dovlecel
câteva roșii cherry
2 ardei Kapia
măsline
300 grame ciuperci Champignon
ulei de măsline
condiment mediteraneean
sare
smântână.
Se curăță legumele și se taie rondele, cu excepția
roșiilor cherry. Se amestecă, se adaugă sare, condimente
mediteraneene (un amestec de busuioc, oregano și cimbru),
uleiul de măsline și smântână. Se pun toate într-o tavă, se
acoperă cu folie și se coc în cuptor până toate legumele
se pătrund bine în suc propriu. Se scoate folia și se mai
lasă câteva minute pentru rumenire. Se poate servi ca atare
pentru vegetarieni sau ca garnitură atât lângă carne, cât și
lângă pește.

Înghețată de casă

Poate doar înghețata italiană originală se compară
cu cea pregătită în casă, fiindcă aceasta conține ingrediente
puține, dar naturale, iar acest lucru se simte.
Ingrediente pentru înghețata de bază:
6 gălbenușe de ou
8 linguri de zahăr
800 ml frișcă lichidă Dorna.
Se mixează gălbenușele cu zahărul, se adaugă
frișca lichidă și se pune la fiert în bain Marie sau într-o oală
specială de fiert laptele și se fierbe cu grijă până când se
îngroașă (dar nu se brânzește). Se lasă la răcit și se pune la
congelator sau în mașina de înghețată, dacă există în dotare.
Pentru a obține înghețată de vanilie se adaugă o
păstaie de vanilie sau zahăr vanilat, pentru cea de cafea,
1-2 linguri de cafea solubilă, pentru înghețată de ciocolată
o bucată de ciocolată rasă, toate bineînțeles cât timp
compoziția de bază e caldă.
Înghețata de fructe se prepară și mai simplu, la
rece, amestecând fructele date prin blender, zahăr pudră
după gust și frișcă lichidă. A nu se înlocui în niciun caz
frișca naturală cu cea vegetală.
Înghețata se servește în formă de globuri, decorată
cu frunze de mentă, pișcoturi sau fructe.

Cornelia Varga
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Ziua Pescarilor Cenăzeni
Deja intrată în tradiția locală, Ziua Pescarilor
Cenăzeni a fost sărbătorită și pe 30 iunie 2019. Astfel,
manifestarea a ajuns la cea de-a VII-a ediție, fiind
organizată de Primăria Cenad și Asociația Culturală
„Concordia” Cenad. Încă de la început aș vrea să amintesc
de participarea slabă a pescarilor, numărul celor care
s-au întâlnit fiind de numai 18. Aceasta s-a datorat lipsei
de interes a pescarilor pentru activitățile social-culturale
și sportive din comuna noastră, dar poate și datorită
mijloacelor slabe pentru mobilizare.

Popa, care deja în timpul mesei festive a dăruit fiecărui
participant câte o poză în mod gratuit.
Partea a doua a manifestării a avut de data aceasta o
altă locație și anume Clubul Sârbesc al Bisericii Ortodoxe
Sârbe din localitate. Schimbarea locației obișnuite,
respectiv Casa Germană, s-a datorat trecerii în neființă
a amfitrionului nostru obișnuit, Aurel Boureanu (Hertzi)
care ne-a găzduit în fiecare an cu deosebită amabilitate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Costel Varga (Combl) cu crapul chinezesc de 15 kg prins pe
râul Mureș.

Radoliub Filipov (Rade), în mijloc, în tricou alb, cu somnul
de 19 kg prins la Dunăre.

În prima parte, duminică, 30 iunie 2019, ora 17,
pescarii s-au întâlnit la Biserica Ortodoxă Română din
Cenad, fiecare aducându-și o parte din ustensilele de pescuit
pentru binecuvântare. După această binecuvântare, s-au
făcut rugăciuni de mulțumire și sănătate pentru pescari,
iar la final rugăciuni de pomenire a pescarilor trecuți în
eternitate. Slujba a fost făcută de preotul ortodox român
Gheorghe Covaci și de protopopul de la Sânnicolau Mare.
După slujba religioasă din biserică, s-a făcut
tradiționala poză de grup de către fotograful Raul-Marius
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De pregătitul mesei s-a ocupat, ca de obicei,
Dorin Dronca, acesta fiind ajutat de Octi. La început s-a
servit țuică de o excelentă calitate, pusă la dispoziție, în
mod tradițional, de dl primar Nicolae Crăciun, căruia îi
mulțumim și pe această cale.
De asemenea, îi mulțumim d-lui Gheorghe Anuichi,
care a sponsorizat manifestarea cu 10 sticle de vin de
Recaș. După urările de bun venit s-a trecut la meniul cu
specific pescăresc: ciorbă de pește și pește prăjit.
Datorită participării reduse, cantitatea de pește pe
cap de participant a fost peste posibilitățile de consum,
depășind un kilogram/persoană. În final, peștele a înotat în
vin sau bere, după preferința fiecăruia în parte.
Le mulțumim celor prezenți pentru participare și
sperăm la un număr mai mare la ediția de anul viitor a
acestui deja tradițional eveniment din viața comunității
(Continuare în pag. 18)

Ing. George Ivașcu
Cenăzeanul nr. 4/2019

Amalgam

Din nou, codași
Conform unui celebru citat care spune că un lucru
început rău se termină și mai rău este valabil și pentru
echipa cenăzeană de fotbal.
Debutul în actualul campionat a fost cu un 0-8 la
Timișoara, cu Universitatea de Vest, și a culminat cu o
contraperformanță istorică, o înfrângere pe teren propriu
cu 1-11 în fața aceleiași echipe.
Dacă în istoria fotbalului ne mândream cu o victorie
de 20-0 în fața echipei din Valcani, cu prilejul împlinirii
a 10 ani de la înființarea Gospodăriei Agricole Colective
(mai apoi Cooperativa Agricolă de Producție), a venit încă
o „minune”, acea înfrângere rușinoasă cu 1-11.
După 60 de ani de la victoria amintită, a survenit un nou
record, de data aceasta negativ și, evident, rușinos și degradant.

Drept e că am prins un „fazan” în echipa din Bencec,
căruia i-am dat o căruță de goluri, dar în condițiile în care
aceștia n-au avut un portar de meserie și pe parcursul
meciului au schimbat trei portari dintre jucătorii de câmp.
Dacă la golaveraj cu un minus de 33 de goluri
stăm „rău” și din cauza golurilor primite, avem un pasiv
de 3,8 goluri/meci, o contraperformanță greu de egalat
în viitorul apropiat.
Atacul, cu 2,39 de goluri/meci și-a făcut datoria și
sperăm să și-o facă tot așa.
În acest campionat au fost două echipe care au arătat
ceva fotbal, aici le-am numit pe Universitatea de Vest
Timișoara și echipa din Comloșu Mare, 5-6 echipe foarte
slabe, iar restul toate o apă și-un pământ.
Golaverajul echipelor fruntașe a fost făcut pe spatele
echipelor din subsolul clasamentului.
Sper și speră toată suflarea fotbalistică din Cenad
că din toamnă să fie un nou început, iar rezultatele să ne
bucure ca pe vremuri, exceptând, evident, ultimii doi
ani deplorabili.

Gheorghe Anuichi

Ziua...
(urmare din pag. 17)

De ani de zile am participat ca jucător sau susținător
al echipei cenăzene, dar ca acești ultimi doi ani nu mai
țin minte să fi văzut o asemenea echipă. Poate subțirimea
lotului, poate lipsa de experiență din pricina tinereții
jucătorilor, dar ceva deranjant au fost lipsa de implicare și
blazarea unor jucători.
Se știe că lipsa valorii se poate parțial reface prin
implicarea totală a jucătorilor și a juca cu inima și a da
totul pe teren.
O asemenea evoluție am observat-o la meciul
de acasă în compania echipei din Comloșu Mare, meci
lamentabil și, evident, cu o înfrângere rușinoasă și la un
scor de maidan.
Și anul trecut remarcam tinerețea lotului și a
subțirimii atât din punct de vedere numeric, cât și și
a celui valoric, însă rezultatele sunt aproape identice,
adică o clasare în subsolul clasamentului, la 6 puncte de
la retrogradare.
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noastre. Este însă îngrijorător faptul că dintr-un număr de
195 de pescari cu acte în regulă din Cenad au participat la
Ziua Pescarilor Cenăzeni doar 18.
În continuare, vreau să vă arăt câteva din capturile
cu care se pot lăuda pescarii cenăzeni în anul 2019 (până la
data apariției revistei „Cenăzeanul”). Dacă ar fi să alcătuim
un top, acesta ar arăta astfel:
Locul I. Radoliub Filipov (Rade) – somn de 19 kg
prins la coropișniță, pe Dunăre;
Locul II. Pavel Dogojie (Păvăluț) – somn de 18 kg
prins la peștișor, pe Mureș;
Locul III. Costel Varga (Combl) – crap chinezesc
de 15 kg prins la prună, pe Mureș;
Locul IV. Gheorghe Baba – crap chinezesc prins la
prună, pe Mureș;
Locul V. Ionel Cârpă (Jojo) – somn de 9 kg prins la
coropișniță pe Dunăre, în zona Divici;
Locul VI. Ovidiu Popa – crap chinezesc de 7 kg
prins la prună, pe Mureș.
Desigur că mai există și alte capturi notabile ale
pescarilor cenăzeni, de care nu avem momentan cunoștință.
Le vom menționa în viitor. De menționat ar fi faptul că
pe amenajarea Buciuman din Sânnicolau Mare, unde am
organizat concursurile de pescuit în ultimii ani, a fost
capturat un somn de 55 kg în luna iunie a.c.
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Turism

Jurnale de călătorie – Budapesta (2)
Cred că cea mai vizitată piaţă din oraş e Hősök
Ter sau Piaţa Eroilor, chiar la intrarea în parcul oraşului
Budapesta (Városliget) în partea de sud a Bulevardului
Andrássy, zonă care este în patrimoniul mondial UNESCO.
Piața este organizată în jurul esplanadei Monumentului

cele mai mari spaţii verzi din oraş, rivalizând cu Insula
Margareta atât în dimensiune, cât şi în magnetismul
turistic pe care îl are. Cel mai faimos obiectiv din el îl
reprezintă însă Castelul Vajdahunyad, construit, în forma
sa prezentă, nu mai devreme de 1908, însă edificiul iniţial
a fost încheiat în 1896 cu scopul de a servi ca și galerie
de prezentare pentru aşa-numita Expoziţie Milenară
organizată în 1896. Pentru cei dintre dumneavoastră care
aţi vizitat Castelul Corvinilor din Hunedoara (pe care eu

Hősök Ter sau Piaţa Eroilor

Mileniului, construit pentru a celebra o mie de ani de
la așezarea ungurilor în câmpia Panoniei. Monumentul
a fost construit între anii 1896 și 1906. El este compus
din două colonade semicirculare pe care se află statui ale
principalilor suverani din istoria maghiară, unde găsim şi
statuia lui Matei Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara, dar
şi a acestuia din urmă, pusă la loc de cinste. Ansamblul
este dominat de o coloană impunătoare de 45 m înălțime,
ce are în vârf pe Arhanghelul Gabriel. În piață se mai află
și o statuie ecvestră a ducelui Árpád înconjurat de alți șase
șefi ai triburilor fino-ugrice. Piaţa este mai mereu plină de
turişti, dar şi locul de unde se pot lua celebrele autobuze
turistice double deck (Hop on, Hop off), prezente în toate
marile oraşe ale Europei şi, deşi par destul de scumpe la
prima vedere, merită a fi folosite pentru simplul motiv că
traseele pe care circulă sunt optimizate pentru a cuprinde
cât mai multe obiective de interes, au explicaţii în mai
multe limbi de circulaţie internaţională (în Budapesta este
şi în limba română) şi odată plătit biletul poţi să urci şi
să cobori ori de câte ori vrei. Plus de asta, faptul că sunt
double deck (supraetajate) şi descoperite te ajută să vezi şi
să admiri mult mai uşor frumuseţea oraşului.
Piaţa Eroilor este foarte aproape de alte atracţii ale
oraşului, aşa cum am mai amintit, de Parcul oraşului şi
de Grădina Zoologică, dar şi de Baia Szechenyi. Vorbind
de parcul oraşului din Budapesta, acesta este unul dintre
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Castelul Vajdahunyad

îl cunosc foarte bine, fiind foarte aproape de oraşul meu
natal), o să vă sară imediat în ochi faptul că acest Castel
Vajdahunyad seamănă izbitor de mult cu celebrul castel
hunedorean, doar că este la o scară mai mică. Cu începere
din 1897, castelul adăposteşte Muzeul Agriculturii
Maghiare, cel mai mare muzeu de agricultură din Europa,
iar în apropierea sa se regăseşte statuia lui Anonymus, cel
mai probabil cronicarul regelui Bela. Parcul oraşului este
locul unde se desfăşoară multe din târgurile găzduite de
capitala ungară (într-una din vizitele mele în Budapesta
locuind chiar aproape de parcul oraşului, am avut norocul
să prind un asemenea târg şi vreau să vă spun că mâncarea
servită acolo a fost absolut delicioasă).
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Turism
Aşa cum aminteam, în apropiere se găseşte şi
Grădina Zoologică şi Botanică, numită simplu Zoo,
a cărei ratare ar fi o mare pierdere, mai ales atunci când
faceţi vizita împreună cu copiii. Fiind un mare amator de
natură şi de animale, sigur că nu am ratat nici eu ocazia de
a o vedea într-una din vizite. Şi nu am regretat. Oricum,
să nu vă gândiţi că o veţi termina în câteva ore, Zoo
probabil că vă va ocupa aproape toată ziua, fiind nu numai
una dintre cele mai vechi din Europa (1866), dar şi una
dintre cele mai mari. Încă de la intrare, impresionează
Poarta Principală, renumită în toată lumea pentru motivele
sale decorative în formă de elefant, dar şi nu mai puțin
celebrele pavilioane art-nouveau, Casa Elefanţilor şi Casa
Maimuţelor. Amplasată pe o suprafaţă de peste 10 hectare,
grădina zoologică adăposteşte o mare varietate de animale,
de la nevertebrate la peşti şi animale mari. Sunt deosebit

Keleti, aceasta fiind cea mai mare şi importantă gară a
capitalei Ungariei, locul de unde se fac legăturile feroviare
cu principalele oraşe din Ungaria, dar şi din Europa,
fiind construită între anii 1881 şi 1884, anumite secţiuni
ale sale fiind ridicate urmând proiectele lui Mór Than şi
Feketeházy János. Stilul arhitectural poate fi cel mai bine
descris ca eclectic, întrucât se pot distinge pletora de
influenţe şi de elemente împrumutate din diverse curente
arhitecturale. Faţada impresionantă se ridică la 43 de metri
în înălţime, fiind jalonată, chiar deasupra intrării, de două
statui ce îi reprezintă pe James Watt şi George Stephenson,
nume importante pentru istoria transportului feroviar.

Gara de Est sau Gara Keleti

de interesante bazinele cu pinguini, dar şi ţarcurile cu
girafe, lei, elefanţi, diferite specii de maimuţe, de la cele
mai mici până la uriaşele gorile, la drăgălaşii canguri,
păsări flamingo sau leneşi. Nu are rost să fac o listă a
tuturor speciilor de animale şi plante care pot fi regăsite
în Zoo, spun doar că ar fi o pierdere să o rataţi într-o vizită
efectuată în Budapesta.
Baia Szechenyi este unul dintre cele mai mari
centre spa din Ungaria. Dincolo de acest aspect, se afirmă
ca unul dintre cele mai ample centre spa din întreaga
Europă, stabilimentul constă din 5 piscine pentru înot şi
din 13 băi termale, despre care nu vă pot spune însă prea
multe întrucât nu le-am vizitat.
La plecarea din Piaţa Eroilor, în drum spre alte
obiective de importanţă din oraş, merită să vă opriţi un pic
şi să admiraţi (chiar să şi vizitaţi), Gara de Est sau Gara
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Basilica Sf. Ştefan

Tot pe Bulevardul Andrassy (un fel de Champ
Elysee al Budapestei), se află şi clădirea Operei, una
dintre cele mai mari clădiri din oraş, construită după
planurile arhitectului Miklós Ybl, între anii 1875 şi 1884,
lucrările fiind finanţate de către Primăria oraşului dar şi de
împăratul Franz Josef, fiind realizată în stil renascentist, cu
elemente decorative de inspiraţie barocă.
Alte două obiective turistice de neratat în Budapesta
sunt Basilica Sf. Ştefan şi Marea Sinagogă.
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Turism
Basilica Sf. Ştefan este cea mai importantă biserică
din toată Ungaria, întrucât aici se găsește brațul drept
al regelui Ștefan cel Sfânt, fondatorul statului ungar.
Această bazilică a fost finalizată în anul 1905, după 54
de ani de la primele schițe ale arhitectului Miklós Ybl.
Stilul arhitectonic este neoclasicismul, iar planul bazilicii
este în cruce greacă. Fațada este încadrată de două mari

Marea Sinagogă din Budapesta

clopotnițe. Clopotnița din partea de sud a bazilicii are un
clopot de 9 tone, fiind cel mai mare clopot din Ungaria.
Interiorul bisericii este unul monumental, impresionant,
caracteristic marilor catedrale catolice, cu coloane din
marmură roşie, dar şi ornamente aurite, iar ferestrele sunt
împodobite cu vitralii deosebite. În basilică, într-una din
capelele din stânga altarului se regăseşte Mâna Sfântă,
unul dintre simbolurile cele mai venerate de poporul
ungar şi anume antebraţul drept (mumificat) al Sfântului
Ştefan, fondatorul statului ungar. Intrarea în basilică
este gratuită, iar turiştii se pot bucura şi de priveliştea
panoramică a oraşului şi a Dunării, dacă se urcă într-una
din clopotniţele basilicii, dar şi de minunate concerte de
orgă, acustica basilicii fiind una deosebită.
Marea Sinagogă este considerată ca fiind una
dintre cele mai frumoase din lume şi a doua ca mărime
(după cea din New York), realizată într-un stil bizantin
fascinant, care aminteşte de farmecul orientului. Ceea ce
te poate trezi la realitate este (probabil) doar preţul destul
de pipărat al intrării şi a tuturor suvenirurilor pe care
te-ai gândi să le cumperi din interiorul ei (de exemplu
o vedere costa aproape dublu decât în orice altă parte a
oraşului) şi cozile foarte mari de la intrare, politicile de
securitate fiind foarte stricte. Dar, odată intrat, te bucuri
de interiorul foarte bogat decorat (o singură coloană înaltă
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de 12 metri susţine cupola), cu bănci din lemn la parter
(pentru bărbaţi), candelabre uriaşe şi balcoane generoase.
Interesant este faptul că această sinagogă are şi o orgă, deşi
acest instrument muzical este specific bisericilor creştine,
în special celor catolice, dar acustica deosebită a sinagogii a
cerut parcă instalarea unui asemenea instrument. Sinagoga
fiind situată în Cartierul evreiesc al oraşului, în apropierea
sa se regăseşte un muzeu al Holocaustului, care are acelaşi
orar de vizitare ca şi sinagoga, dar şi o expoziție în aer
liber cu obiecte ce au aparţinut evreilor. Referitor la evrei
şi la prigoana acestora în timpul celui de al Doilea Război
Mondial, este de văzut şi poți face și o plimbare de-a lungul
promenadei Dunării, unde sunt așezate 60 de perechi de
pantofi din fier în memoria victimelor Holocaustului.
Memorialul se numește „Shoes on the Danube Bank” și
se află între Parlament și Podul cu Lanțuri.
Foarte interesant de vizitat mi s-a părut şi Piaţa
Acoperită (Központi Vásárcsarnok), un loc fascinant,
plin de culoare, agitaţie, zgomote, mirosuri, dar şi locul
unde poţi încerca şi bucura de bucătăria tradiţională ungară,
la preţuri mai mult decât accesibile, fiind considerată
şi Piaţa Centrală, sau cea mai mare piaţă a oraşului. La
parterul pieței se vând doar produse proaspete, inclusiv
carne şi brânzeturi. Aici se găsesc, de fapt, cele mai multe
măcelării din capitala Ungariei. Subsolul pieţei este ocupat
de magazine de peşte, un magazin asiatic, un supermarket
şi de o mică farmacie. Tot la subsol, cumpărătorii pot găsi
legume murate, în special varză acră. La etaj e plin de mici
restaurante (mai mult fast food) unde se poate încerca
delicioasa bucătărie ungară. Piaţa este deschisă zilnic, cu
excepţia zilei de duminică.
În numărul viitor, voi scrie despre dealul
Castelului Buda, Bastionul Pescarilor, Băile Termale,
insula Margareta şi, sper, şi despre podurile Budapestei,
cele care au făcut celebru oraşul.

Tiberiu-Ioan Bociat

Erată
Dintr-o regretabilă eroare, în cadrul
articolului „Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe”
din pag. 4 a numărului 3 (147) al revistei
„Cenăzeanul”, semnat de Vasa Stefanovici, au
fost publicate fotografii realizate de Raul-Marius
Popa la ediția din 2018 a acestei manifestări, drept
pentru care ne cerem scuzele de rigoare. Pe coperta
IV a numărului de față publicăm două imagini de
la ediția din 2019, realizate tot de R.-M. Popa.
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Geo Galetaru

Poezii
Lucrurile sunt inventate
Sunt așa până când trece și el, nu ne separăm.
Lucrurile sunt inventate: inventăm case și
paradigme cu o grimasă indestructibilă pe chip.
Dar este al nostru? Stăm la aceeași masă,
ne ucidem cu aceeași tandrețe de duminică?
Pur și simplu, gargariseală decodată în
locuri și gesturi care nu ne mai modelează, nu
ne mai ascultă.
Singurătatea este un aer mai simplu.

Chipuri și vocale
Pentru tot ce s-a întâmplat și
locul e șters, aidoma rolului avut
de congregația fierului. Fierbinte
ca această utilitate
vestimentară. Chipuri și vocale,
chipuri ale unei expuneri curajoase,
jos, lângă textul meu abandonat.
Apoteoze ciclice, vom inventa
o viață care nu se vede.

Eu încerc să spun ceva
Spectrele, de aceea va fi această luminiscență
tardivă. Suntem buni, escrocăm fără
pudoare, până aici se poate și nu știm
sterilitatea grilei. Am fost chemați să
jucăm un rol, ei și? Vi se pare corect?
Vi se pare o vivisecție la locul ei? Cât
adevăr și când aruncăm oprobiul asupra acestui
cerc vicios? Dar asta e o problemă reală,
inhalăm realitatea și realitatea e o expectorație
dincolo de lucruri, în interiorul unei
onomatopei serioase. Va veni lumea la noi,
în noi, sau cum? Verticalități drăgălașe,
acești omuleți cu saci subțiri în spinare, unde
ne-a invitat melancolia. Eu încerc
să spun ceva, sunt tot aici, pedeapsa
nu e ușoară, dar încă nu simt
strălucirea ta de aproape. Poate în
creierele goale ajunge liniștea? Vedem
cum cineva se salvează și cineva urăște.
Oare nu e totuna? Am întrebat, nici tu
nu ai răspuns încă.

Numai în pauze

Ana Maria Suciu de la Școala Gimnazială Cenad –
Premiul I pentru pictură la Concursul național „Imagini
rurale și urbane în contextul actual”, organizat de Școala
Gimnazială Dumbrava și Palatul Copiilor Lugoj, 24
februarie 2019.
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Am fost perturbat, am înțeles că
ei trec, dar nu în acest interval. El spune:
un viitor e la mijloc și perfect asigurat,
perfect asimetric din partea care nu se vede.
El simbolizează ceva, el construiește
viciul în simbioza sa: vor fi schimbări,
dar nu pe cât se prevede, contractele vin
mai târziu.
De ce se teme el, originea e singulară,
mașinile parchează și omul mulțumește
pentru tot. Aproape același plan,
o simulare care comprimă aparențele.
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Literatură
Se duc și iarăși sunt spirale
ca niște onomatopei de circumstanță.
Un moment și noi considerăm o superioritate tristă,
cu nori și atavisme ca în marile ambianțe.
Sau cinic. Sau fără entuziasmul tău de prisos.
Gândirea de la margine, se poate și așa,
dar numai în pauze, când nu așteptăm nimic.

până aici cicatricile tac.
Dispunem fără simplități abstracte,
asta e,
supunerea se realizează în iarnă
și altfel sunt emoțiile, descrierile
exacte.
Dar nu avem nevoie,
lovitura se simte în ape, de sus,
un vertij colorat.
Am inventat, am văzut anticiparea,
căutăm explicații și
conturul ne părăsește.
Vigilența se măsoară, dar
nu contează. Locul se duce
către ceea ce este.

Da
Da, să începem,
el apasă încet, aduce descrieri în
pauzele imaculate: un cerc și
dispersările de ieri. De atunci?
Ceea ce se produce e atât,
nu în argint sau calcar stă patosul dimineții,
oricât am încerca, oricât de partea cealaltă.
Pentru retrageri avem o mână de semințe,
o mână puternică ar însemna ceva,
să celebrăm destinul translucid.
Sau negru, fără foc și limite,
așa credeam în timpurile care nu se vindecă.
Da, vom răspunde mai rar
și nu vom urî cicatricile.

Va fi cum a fost
Marissa Naizăr de la Școala Gimnazială Cenad, locul II la
secțiunea pictură cu lucrarea „Somnoroase păsărele”, la
Concursul internațional „Dor de Eminescu”, desfășurat
în Atena (Grecia), la 4 ianuarie 2019, în organizarea
Asociației Interculturale Româno-Elene „Dacia”.

Către ceea ce este
Aducem
așa cum am spus
și
un pahar se lovește,
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Am ajuns
și cândva va fi cum a fost,
dar nu începeți, nu începeți.
Oricum acolo e un experiment,
și visul, trecerile în penumbre
subțiri, cineva e acasă.
Un pas mai departe
și riscul de-a fi printre ei,
nevăzuți, nenumiți. Doar ei.
Un corp se va umple de umbre
și cândva va fi cum a fost,
dar nu începeți, oh, nu începeți.
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Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Cenad, 22 mai 2019

Foto: Raul-Marius Popa

