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Administrație

Hotărâri ale Consiliului Local
al comunei Cenad

Dispoziții ale autorității
executive

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

Începând cu acest număr al revistei „Cenăzeanul”
vom publica dispozițiile autorității executive, respectiv
deciziile primarului comunei Cenad. Acestea se pot citi pe
larg pe site-ul oficial al comunei, respectiv, www.cenad.ro,
în cadrul capitolului intitulat „Monitorul Oficial Local”,
categoria „Dispozițiile autorității executive”.

 Hotărârea nr. 25 din 01.04.2020 privind
rectificarea bugetului local Varianta I, respectiv alocarea
sumei de 50.000 lei din fondul de rezervă al bugetului
local către Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare
 Hotărârea nr. 26 din 28.04.2020 privind analiza
stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al
comunei Cenad pentru trimestrul I al anului 2020 şi
stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
 Hotărârea nr. 27 din 28.04.2020 privind
stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții
săvârșite pe raza administrativ-teritorială a comunei
Cenad, județul Timiș
 Hotărârea nr. 28 din 18.05.2020 privind
rectificarea bugetului local Varianta a II-a
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, în cadrul
capitolului intitulat „Monitorul Oficial Local”, categoria
„Hotărârile autorității deliberative”. Tot pe site se
pot consulta proiectele de hotărâri, precum și, după caz,
diversele documente aferente acestora.
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Dispoziția nr. 23 din 23.03.2020 privind convocarea
Consiliului Local în şedinţă ordinară în data de 30.03.2020,
orele 15°°, la sediul Primăriei comunei Cenad.
Dispoziția nr. 24 din 30.03.2020 privind încetarea
plății ajutorului social pentru familia domnului Calauz
Csaba din comuna Cenad nr. 292.
Dispoziția nr. 25 din 30.03.2020 privind
modificarea contractului individual de muncă nr.
235/29.03.2019 al numitei Stoica Steluța, asistent personal
al persoanei cu handicap Pali Ana.
Dispoziția nr. 26 din 30.03.2020 privind aprobarea plății ajutorului social numitului Pârvan Mircea cu
domiciliul în Cenad nr. 1063.
Dispoziția nr. 27 din 30.03.2020 privind aprobarea
plății ajutorului social numitului Talpă Alexandru cu
domiciliul în Cenad nr. 1010.
Dispoziția nr. 28 din 01.04.2020 privind
convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară
de îndată din data de 31.03.2020, orele 10°°, la sediul
Primăriei comunei Cenad.
Dispoziția nr. din 09.04.2020 privind încetarea
acordării indemnizatiei lunare pe durată nedeterminată a
numitului Mendebaba Liubomir – persoană cu handicap grav.
Dispoziția nr. 30 din 16.04.2020 privind încetarea
plății ajutorului social pentru familia domnului Cristea
Traian din comuna Cenad nr. 1063.
Dispoziția nr. 31 din 16.04.2020 privind încetarea
plății ajutorului social pentru familia domnului Moldovan
Pompei din comuna Cenad nr. 773.
Dispoziția nr. 32 din 21.04.2020 privind încetarea
contractului individual de muncă încheiat pe perioadă
nedeterminată al d-lui Olariu Virgil – muncitor necalificat
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cenad, judeţul Timiş.
Dispoziția nr. 33 din 22 aprilie 2020 privind
suspendarea contractului individual de muncă numitei
Mizu Maricica-Nicoleta în funcția de șef centru din cadrul
Serviciului public fără personalitate juridică Creșa Cenad,
județul Timiș.
Dispoziția nr. 34 din 22 aprilie 2020 privind
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suspendarea contractului individual de muncă numitei
Petrea Ana Maria în funcția de educator puericultor din
cadrul Serviciului public fără personalitate juridică Creșa
Cenad, județul Timiș.
Dispoziția nr. 35 din 22 aprilie 2020 privind
suspendarea contractului individual de muncă numitei
Stolier Giorgiana-Rozalia în funcția de asistent medical
din cadrul Serviciului public fără personalitate juridică
Creșa Cenad, județul Timiș.
Dispoziția nr. 36 din 22 aprilie 2020 privind
suspendarea contractului individual de muncă numitei
Bîntog Mihaela-Mariana în funcția de îngrijitoare din
cadrul Serviciului public fără personalitate juridică Creșa
Cenad, județul Timiș.

Mizu Maricica-Nicoleta în funcția de șef centru din cadrul
Serviciului public fără personalitate juridică Creșa Cenad,
județul Timiș.
Dispoziția nr. 43 din 14 mai 2020 privind
suspendarea contractului individual de muncă numitei
Petrea Ana Maria în funcția de educator puericultor din
cadrul Serviciului public fără personalitate juridică Creșa
Cenad, județul Timiș.
Dispoziția nr. 44 din 14 mai 2020 privind
suspendarea contractului individual de muncă numitei
Stolier Giorgiana-Rozalia în funcția de asistent medical
din cadrul Serviciului public fără personalitate juridică
Creșa Cenad, județul Timiș.

Ploaie torențială la Cenad în iunie 2020. Foto: Elena Rusu.
Gara C.F.R. din Cenad în iunie 2020. Foto: Elena Rusu.

Dispoziția nr. 37 din 22 aprilie 2020 privind
suspendarea contractului individual de muncă numitei
Jivici Iasmina-Cristina în funcția de îngrijitoare din cadrul
Serviciului public fără personalitate juridică Creșa Cenad,
județul Timiș.
Dispoziția nr. 38 din 22.04.2020 privind
convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară în data de
28.04.2020, orele 15°°, la sediul Primăriei comunei Cenad
Dispoziția nr. 39 din 30.04.2020 privind aprobarea
plății ajutorului social numitului Cirimpei Benoni cu
domiciliul în Cenad nr. 1906.
Dispoziția nr. 40 din 30.04.2020 privind
modificarea cuantumului alocației de susținere pentru
domnul Radu Dan din Cenad nr. 1853.
Dispoziția nr. 41 din 11.05.2020 privind
convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară în data de
18.05.2020, orele 15°°, la sediul Primariei comunei Cenad
Dispoziția nr. 42 din 14 mai 2020 privind
suspendarea contractului individual de muncă numitei
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Dispoziția nr. 45 din 14 mai 2020 privind
suspendarea contractului individual de muncă numitei
Bîntog Mihaela-Mariana în funcția de îngrijitoare din
cadrul Serviciului public fără personalitate juridică Creșa
Cenad, județul Timiș.
Dispoziția nr. 46 din 14 mai 2020 privind
suspendarea contractului individual de muncă numitei
Jivici Iasmina-Cristina în funcția de îngrijitoare din cadrul
Serviciului public fără personalitate juridică Creșa Cenad,
județul Timiș.
Dispoziția nr. 47 din 19.05.2020 privind
încuviințarea vânzării cotei de 3/8 din imobilele înscrise
în C.F. nr.404661-Cenad și C.F. nr.404644-Cenad, de
către minorul Terzeu Alexandru-Lucian, având CNP
50912188XXXXX, domiciliat în comuna Cenad, nr.1511,
județul Timiș.
Dispoziția nr. 48 din data de 20.05.2020 privind
actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul
U.A.T. Cenad, județul Timiș.

Miroslav Marianuț
Cenăzeanul nr. 3/2020

Amalgam

Gânduri la margine de viață
Pare imensă distanța în ani între glasul cristalin al
copilului de altădată și vocea răgușită a bătrânului înțelept
de astăzi, retrăind amintiri ale întâmplărilor din vremuri
îndepărtate și făcând, poate, ultimii pași prin viața pe care
și-ar fi dorit-o altfel. Mai senină, mai plină de bucurii și
fără atâtea lipsuri, din necesități sau din dorințe. Ceea
ce și-a dorit cu atâta ardoare cândva nu mai are aceeași
valoare acum și privind în urmă vede atâtea lucruri de care
s-ar fi putut lipsi. A rămas doar el și Dumnezeu. Dacă s-ar
putea juca cu stelele pentru o clipă...
Oamenii sunt educați să pună ziduri între ei și ceea
ce i-ar putea incomoda. La tot pasul se izbesc de limite pe
care sunt învățați constant să le respecte. Din ce în ce mai
disprețuitori cu natura, plini de idei și de învățături despre
ceea ce ar trebui să facă mereu alții, dar cât se poate de
îngăduitori cu ceea ce nu fac ei. Justificări care de care mai
neînsemnate își fac loc cu fermitate printre și peste dojana
celor care văd altfel o situație. Pe alocuri, tot mai des în
ultimii ani, e la mare modă lipsa tot mai acută de respect
pentru ceea ce înseamnă viața, prin alegerea a ceea ce este
considerat mai ușor pentru a fi transformat într-o altfel de
responsabilitate. Se urmează cu ușurință standarde fixate,
adoptând comportamente recomandate dacă nu chiar
impuse, în unele cazuri imoralități programate să distrugă
și ultima fărâmă din demnitatea umană.
Ar fi oamenii dispuși să facă orice de dragul vieții?
S-a ajuns în punctul de saturație al consumerismului și
nu se mai știe de ce este nevoie pentru a fi fericit? Până
în ce limita este necesară cunoașterea atâta timp cât nu
pare să se știe a aprecia cât din tot ceea ce se cunoaște
este util? Ar ști oamenii să trăiască în completă armonie,
fără atâtea orgolii? Ce ar trebui să se întâmple că să
nu mai fie atâta dezbinare? Ce ar face puterile lumii în
fața longevității umane? Dacă oamenilor li s-ar cere să
aleagă între pace dumnezeiască și dragoste pământească,
ce ar alege? La ce duce una și la ce duce cealaltă? Cu
ce și-ar umple timpul un om dacă ar fi nemuritor? Cu
eternitatea atâtor vieți în memorie, i-ar încăpea în suflet
atâtea generații cu propriile gene? Lucruri, întâmplări,
prezențe, zâmbete, adierea vântului sau zborul păsărilor
sunt doar câteva din lucrurile care contribuie la liniștea
sufletului. Și ce este mai important, credință! Infinită
limită a gândului la oamenii care au uitat să râdă pentru
o vreme și care se simt mai fericiți când redescoperă
zâmbetul din colțul inimii...
„Întunericul și moartea nu au ultimul cuvânt” a
spus Papa Francisc în discursul făcut în biserica goală de
credincioși, la Paștile din 2020. Lumina este și în noi, nu
doar în flacăra candelei aprinse. O ușă închisă lasă uneori
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deschisă o fereastră prin care se vede albastrul cerului.
Blândețea omului se află în privire, în suflet, în gesturi, în
fapte. Dacă ar putea să zboare până la cer și înapoi, el cu
puterea gândului său ar fi nostalgic la întoarcere sau s-ar
simți recunoscător?
Nu avem nevoie să știm tot, avem nevoie de
credință! Să credem că ziua de mâine va fi la fel de bună
ca și cea de azi și să știm să ne bucurăm dacă va fi sau nu
la fel, să știm să ne facem viața frumoasă!
21 iunie 2020

Elena Flonta-Rusu

Ziua Eroilor, cinstită la Cenad
prin depunere de coroane

Și în acest an, la 28 mai, Ziua Eroilor a fost cinstită
din nou la Cenad așa cum se cuvine. Depunerile de
coroane, la care au luat parte reprezentanții administrației
locale și preoții ortodocși român și sârb, au avut loc la
monumentele eroilor cenăzeni din cele două războaie
mondiale, aflate în curțile bisericilor ortodoxe română
și sârbă, la monumentul ostașilor sovietici, precum și la
monumentul comun aflat în centrul comunei.

4

Carte

Istoria Episcopiei RomanoCatolice de Cenad
Cenadul s-a îmbogățit, iată, cu încă o carte dedicată
istoriei sale. Autor este prof. dr. Ioan Hațegan, fiu al
Cenadului, iar cartea poartă titlul „Episcopia RomanoCatolică de Cenad în Evul Mediu: secolele XI-XVI”,
apărută fiind la Editura Banatul și Editura Artpress,
Timișoara, 2020. Iată ce scrie autorul în prefață:

episcopii de Cenad a influențat nu numai existența
localității, ci și a unui spațiu mult mai extins, atât în zona
mureșană, cât și europeană.
Paginile ce urmează sunt rodul unei cercetări de
durată asupra istoriei localității Cenad, materializată până
acum într-o monografie a așezării și o istorie a cetății
Morisena-Cenad.
Cercetarea sistematică a documentelor și a
materialelor edite a condus la o bibliografie complexă,
aproape exhaustivă.
O mare parte se referă la episcopia romanocatolică de Cenad în evul mediu. Paginile ce urmează nu
se doresc o istorie a episcopiei, ci au darul de a aduce
informații edite și, posibil, cvasi-inedite, sau puțin
cunoscute, despre existența și activitatea episcopiei în
perioada secolelor XI-XVI.

Suprapunerea bisericilor medievale din Cenad – variantă.

„Despre episcopia latină/romano-catolică de Cenad
s-au scris aproximativ o sută de cărți precum și sute de
studii și articole. Unele au tratat la modul general, altele
la modul special, fie întreaga istorie, fie părți ale acesteia.
Printre cele mai dezbătute au fost anul înființării, viața și
activitatea primului episcop Gerardo (Gerhard, Gellert).
Și în viitor se vor mai scrie articole, studii, cărți, se vor
desfășura sesiuni științifice, pentru că existența acestei
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Începutul episcopiei de rit latin (viitor romanocatolic) se produce în prima treime a secolului al XIlea, prin numirea ca episcop a lui Gerardo. Din datele
legendei cunoaștem faptele acestuia și răspândirea
credinței apusene în Banat.
Secolele următoare duc la creşterea importanţei
acestei episcopii până la 1241 atunci când tătarii năvălesc,
cuceresc Cenadul şi-l devastează cumplit. Se reface în
timp, dar importanța episcopiei începe să scadă.
Atacurile repetate ale turcilor otomani și luptele
interne sunt urmate de o nouă distrugere a Cenadului de
către trupele țăranilor răsculați sub Gheorghe Doja la 1514,
de jaful protestantului Tőrők în 1528 și de incursiunea
otomană a lui Bali beg din anul următor.
În anul 1537 la moartea unui episcop, urmașii
acestuia se vor intitula de Cenad, dar vor locui în alte
locații. Vor fi așa numiții episcopi sufragani de Cenad.
Cu aceasta, prezența nominală a episcopilor romanocatolici de Cenad încetează.”

Dușan Baiski
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Amintiri

Activitatea mea la Şcoala
Generală din Cenad
Începând cu anul şcolar 1971/72 am fost repartizat
pentru doi ani ca profesor suplinitor la Şcoala Generală din
Cenad. În acelaşi timp, am predat istorie la secţia germană a
Liceului din Sânnicolau-Mare, orarul fiindu-mi astfel fixat la
Cenad încât puteam pleca din comună în aşa fel încât să ajung
la orele 12 la Sânnicolau-Mare, unde orele de curs începeau
tot la 12 şi se teminau după una sau două ore de predare.

Prof. Ion Strungariu, la ora de curs

Naveta la distanţa de doar 6 km între Cenad și
Sânnicolau-Mare era totuşi anevoioasă: dimineaţa, la ora
6, ajungeam cu o cursă din Sânnicolau-Mare la Cenad ca
să-mi încep orele la 8, iar după amiază – dacă nu plecam
la Sânnicolau-Mare deja pe la ora pânzului (orele la liceu)
– aveam de multe ori de aşteptat ca să ne reîntoarcem
cu cursa (autobuzul, n.r.), orele de circulație ale acesteia
depinzând de schimburile de la Fabrica de Ciorapi din
Sânnicolau-Mare, deoarece transporta oamenii de la
şi la fabrica din acest oraș. Scriu la plural deoarece cu
mine mai făcea naveta din Sânnicolau-Mare colegul Lică
Tomi, profesor de sport.
Când ajungeam dimineaţa, pe la 6, la Cenad,
mai moţăiam cu capul pe masa sălii profesorale sau ne
deplasam vizavi – la cofetărie –, unde consumam cafea
tip „Ness”, adică solubilă, din Cuba. La fel, după amiază,
când aşteptam cursa.
Rareori, prof. Mircea Zamosteanu ne lua la întoarcere,
după amiază, în maşina dumisale, „Trabant”.
Uneori, pe timp frumos, când sculatul de dimineaţă
era problematic, parcurgeam distanţa cu bicicleta. Astfel, ca
ciclist, şi vestimentaţia era cam îngrădită.
Şcoala Generală din Cenad funcţiona pe patru secţii:
română, germană, maghiară şi sârbă (doar clasele I-IV).
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Îmi aduc aminte că am predat obiectele franceză la secţiile
română, germană, maghiară, iar româna la secţiile germană
şi maghiară. Într-un an am predat și istoria la unele clase
germane. Exact nu-mi mai pot aduce aminte ce obiecte am
predat şi la ce clase.
De istorie ştiu că într-un extemporal (lucrare de
control din lecția curentă) un elev mi-a relatat – fiind vorba
de armata Imperiului Roman – că n-a avut în dotarea ei
tunuri şi tancuri – lucru, de altfel „corect”, dar cam straniu!!!
Altă dată, m-am trezit de dimineaţă – la orele 8 –
cu o comisie de inspecţie de la Ministerul Învăţământului
din Bucureşti, care urmărea desfăşurarea orelor de limba
română la secţia maghiară.
Şi cum în seara de dinainte am luat parte la o petrecere
a colectivului profesoral, care s-a întins până spre dimineaţă,
am apărut în faţa clasei cam obosit, însă concentrat la maxim;
inspectorii n-au avut nimic de obiectat referitor la felul meu
de predare. După analiza orei, m-au întrebat cum de am fost
atât de obosit şi, cu sinceritate, le-am comunicat cauza. Miraţi,
m-au întrebat, cum de n-au fost invitaţi şi dumnealor la acest
„chef“ – cum l-am numit noi. Le-am răspuns că nu ştiam de
existenţa lor la Cenad că altfel erau, desigur, bine primiţi în
rândurile noastre. Dar astfel stau lucrurile când inspectorii vor
să-şi facă apariţia prin surprindere… Le-am sugerat ca data
viitoare să-şi anunțe prezenţa ca să-i putem invita la o acţiune
asemănătoare… dacă va fi cazul.
Fiind vorba de asemenea petreceri, la Cenad au
avut loc deseori acţiuni corespunzătoare însă, de fiecare
dată, legate de un „eveniment” interşcolar ca de exemplu:
meciuri de fotbal între colectivele didactice de la diferite
şcoli. Astfel, într-o sâmbătă după amiază, era organizat un
meci între noi și colegii de la Igriş, altădată între cei din
Sânnicolau-Mare sau Tomnatic şi colegii cenăzeni.
Bineînţeles că la aceste meciuri au fost incluşi şi
inginerii de la C.A.P. şi GOSTAT (G.A.S.), precum şi
personalul de la conducerea Sfatului (Consiliului) Comunal,
secretarul Ion Mirciov, zis și Hans Pick, ceea ce a înlesnit o
pregătire optimă a „concluziilor“ după activitatea sportivă,
care concluzii, se întindeau, de obicei, până dincolo de
miezul nopţii…
De reţinut ar fi că la aceste petreceri, la care au luat
parte şi alte persoane invitate, totul a decurs fără probleme,
ca între oameni civilizaţi… iar noi, cadrele didactice
necenăzeni, am avut ocazia să-i cunoaştem şi mai bine pe
localnicii din afara colectivului profesoral.
Din cadrul acestuia făceau parte colegii localnici
şi noi – necenăzenii – din Sânnicolau-Mare, Dudeştii
Vechi (Beşenova Veche), Timişoara, Reşiţa ş.a. Pe unii
foşti colegi din timpul liceului din Sânnicolau-Mare
i-am reîntâlnit acolo ca de exemplu pe Gheorghe (Gyuri)
Velciov, Lică Tomi ş.a.
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Pe vremea aceea, directorul şcolii era domnul Ion
Sarafolean, pe care îl cunoşteam încă din timpul când era
responsabil la Organizația de pionieri, Secţia raională
din Sânnicolau-Mare – aşa îmi aduc aminte – sau cam
aşa ceva. Era un om blând, cu care n-am avut niciodată
probleme şi care-mi dădea câte o zi liberă când aveam
ceva de rezolvat la Timișoara.
Un alt personaj, fostul şef al Secţiei Raionale de
Cultură din Sânnicolau-Mare, era Mircea Zamosteanu, care
predase istoria şi era un om cam rezervat. De aceea, noi,
tinerii din Sânnicolau-Mare, nu prea îndrăzneam să apelăm
la bunăvoinţa dumisiale de a ne transporta cu „Trabantul”,
iar dacă am apelat a fost totuși foarte rar.
La secţia română îmi aduc aminte de Gheorghe
Doran, Ileana Frunză, Ion Strungaru, Lucian Dunea, Mara
Cirin, Dișici Delia (matematică-fizică), Daniţa Rujici (rusă).
Margareta Velciov, Dinjes Rozalia şi Doran Elena
activau la secţia maghiară.
La secţia germană au predat Franz Klein (matematică),
Erwin Martin care, în 1971, a fost transferat ca profesor
de germană la Secția germană a Liceului din SânnicolauMare, apoi Toni Burger (germană) Franz Kahles (geografie)
Rosina Klein (biologie), Helmut Faller (sport), Ernst Schön
(fizică) ş.a. Petrov Liuba, Cirin Mara și Petrovici Zlata au
predat la secția sârbă.
La clasă, totul funcţiona strună: elevii erau interesaţi,
silitori şi nu produceau probleme de niciun fel: cel puţin numi aduc aminte să le fi avut cândva cu cineva. De atfel, nu
am fost diriginte la vreo clasă. Recreaţiile au decurs în mod
ordonat; nu era cazul să intervin vreodată undeva când eram
de servici în timpul pauzelor.
Îmi aduc aminte de aşa numite „lucrări practice“ cu
elevii în domeniul agriculturii, când am fost la recoltarea
roşiilor, a sfeclei de zahăr etc. pe terenurile CAP-ului şi/sau
ale GOSTATULUI
Cu vreo zece ani în urmă, călătorind din Viena
în Banat, intram în ţară prin punctul de frontieră Cenad
unde, la un ghişeu de schimb valutar, doamna de la ghişeu,
văzându-mi paşaportul, mi-a zis: „Mi-aţi fost profesor“… şi
şi-a rostit numele de fată.
Bineînţeles că în decurs de cinci decenii au trecut
prin mâna mea nenumăraţi elevi şi studenţi atât în ţară,
cât şi la Viena şi nu-mi mai aduceam aminte de numele
dumneaei… cum nu-mi mai amintesc de numele elevilor
și elevelor de la Cenad.
Îmi aduc cu drag aminte de cei doi ani petrecuţi ca
profesor la şcoala din Cenad, alături de colegi amabili şi
binevoitori, iar – pe de altă parte – lucrând în procesul
de instruire, cu elevi harnici, doritori să-şi lărgeasca
orizontul cultural.

Hans Dama
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Patru ani frumoși
la Cenad (1967-1971)
Ca tânăr profesor (în 1966 terminasem Institutul
Pedagogic de trei ani în Timișoara) am avut norocul să
mă încadrez la Școala Generală din Cenad în calitate de
profesor de limba germană și franceză la secțiile germană
și română. Elevii mei au fost, în amintirea mea, interesați
de școală și disciplinați. Colegii mei, în diferite specialități,
au fost corecți și bine pregătiți.
Orele de curs s-au desfășurat fără probleme, iar
în afara programului școlar elevii și cadrele didactice au
ajutat în special toamna la recoltarea bunurilor de pe câmp
la C.A.P. și G.A.S. În amintiri mi-au rămas gustoasele
fructe de piersici și țuica de asemenea de piersici.
Activitățile pionierești le-am desfășurat în școală
sau vara în pădurea din Cenad. Viața mea în această
perioadă a decurs foarte frumos, în special fiindcă aici
am cunoscut-o, într-o minunată seară în luna mai, cu
mireasmă de salcâm, pe soția mea cu care trăiesc și acum
de peste 48 de ani, cu care am doi copii. În iulie 1985 neam stabilit definitiv în Germania.
Ceva deosebit de neuitat în memoria mea a rămas o
zi rece de iarnă, la recensământul animalelor. În fiecare an,
în luna ianuarie, mergeam cu un delegat din partea Sfatului
Popular în fiecare gospodărie să numărăm animalele de
casă. Astfel, în sectorul meu trebuia să mă deplasez cu
o căruță specială, cu un delegat și un vizitiu, la câțiva
kilometri de Cenad, într-o gospodărie destul de mare. Din
păcate, nu mai rețin numele gospodarului respectiv. După
ce am terminat lucrarea, a trebuit să ne întoarcem. Fiind
târziu și aproape întuneric, vizitiul a propus întoarcerea pe
o scurtătură necunoscută de noi. Am mers cât am mers, dar
deodată am ajuns în fața unui canal de apă cu o adâncime
de 1,5 m. O ieșire pe lângă canal nu a fost posibilă, astfel
că am intrat cu căruța și caii în canal. Era o zi destul de
friguroasă și întunecată. Caii au intrat în apă, dar s-au oprit
aici, lăsându-ne câteva minute într-o stare de frică. Nu
știu ce s-ar fi întâmplat dacă ne-ar fi lăsat caii în apă, în
mijlocul iernii.
Cu multă finețe și răbdare, vizitiul a reușit după
câteva minute de încordare să ne elibereze dintr-o
situație deosebit de periculoasă. După ieșire din
blocada neprevăzută am ajuns seara acasă, mulțumind
lui Dumnezeu că nu a trebuit să facem cunoștință cu
intemperiile iernii. Astfel, iată, am putut să contribui și
eu la istoria Cenadului din anii 1967-1971.

Erwin Martin, pensionar din Karlsruhe
Cenăzeanul nr. 3/2020
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Cenăzeni germani uciși
de militari sovietici
Civilii din Cenad au resimțit din plin greutățile
celui de-al Doilea Război Mondial, ca, de altfel, întreaga
populație românească, însă ororile abia la final, în toamna
anului 1944, la retragerea armatelor germane și maghiare,
urmărite de cea sovietică. Atunci când însuși Cenadul a
devenit, pentru ceva vreme, linie de front. Și eu ca și copil,
împreună cu familia mea, am stat în față unei mitraliere.

Krischan (născut pe 15 august 1015, la Jimbolia)
și, respectiv, preotul romano-catolic Josef Pettla
(născut la Bacova la 5 februarie 1912), acuzați fiind
de moartea a doi ostași sovietici uciși de un proiectil
de tanc în spatele ușii de acces în turnul Bisericii
romano-catolice din Cenad. Învățătorul Krischan a
fost împușcat pe loc, însă preotul Pettla a scăpat grație
intervenției preotului ortodox sârb Iovan Dragoievici
(preot paroh la Biserica ortodoxă sârbă din Cenad în
perioada 1941-1951), care l-a înduplecat pe soldat, în
limba rusă, să-l cruțe pe preot.
Din nefericire, nu toți au avut șansa lui J. Pettla.
Registrul matricol cu decedații al Bisericii romanocatolice din Cenad se încheie la 21 septembrie 1944,
al doilea începând pe 5 octombrie 1944, adică după
trecerea frontului. În acesta din urmă, preotul Pettla
va înregistra pe toți cei morți între 21 septembrie și
5 octombrie, printre aceștia fiind mulți șvabi civili
cenăzeni uciși de Armata Roșie.
Astfel, fiindcă în fața casei sale a fost găsit un soldat
sovietic mort, a fost executată Balthasar Elisabeth (născută
Jung, născută la 22.08.1911). Locuind în aceeași casă cu ea,
a fost executat și Harrar Nikolaus (născut la 19.06.1884).
Balthasar Nikolaus (născut la 18.07.1906) a fost împușcat
în față porții de la stradă. Iar Schütz Elisabeth (născută la
28.07.1942) copil de doar doi ani, a fost împușcată sub
ochii mamei sale.
Împușcați au fost și următorii: Lessl Josef (născut
la 06.02.1929); Pauli Anton (28.04.1875); Waltrich Georg
(22.01.1870); Klemens Nikolaus (13.09.1899); Kühn
Peter (14.10.1892); Kopp Josef (23.10.1871); Kopp
Barbara (născută Jung, la 18.10.1878); Wolf Nikolaus
(12.02.1874).
Toți aceștia au fost înmormântați în data de 8
octombrie 1944. Au existat însă și alte victime colaterale,
destui cenăzeni fiind răniți de la grenade aruncate în
adăposturi ori surprinși de gloanțe în schimburile de focuri
dintre beligeranți.

Brunhilde Hinkel*

Turnul Bisericii romano-catolice din Cenad deteriorat de
proiectile în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Au vrut să ne omoare, dar în vecini a fost un ofițer rus, care
a auzit gălăgie și ne-a salvat viața. Ostașii (sovietici, n.n.)
au fost beți au vrut mâncare, dar cine a înțeles ce vroiau”,
mi-a spus bunica. În fața unui pluton de execuție ad-hoc
s-au găsit la un moment dat învățătorul șvab Gabriel

Cenăzeanul nr. 3/2020

Brunhilde Hinkel, (născută Gilot) a văzut lumina
zilei la Cenad, la data de 24 aprilie 1940, fiind fiica
lui Johann și Magdalena Gilot. După o îndelungată
și costisitoare documentare, a scris și publicat în
2007, sub egida Comunității Germanilor din Cenad
(Heimatortsgemeinschaft Tschanad / Cenad) o lucrare
monumentală, în două volume, pentru istoria șvabilor
din localitatea sa natală și anume arborele genealogic al
familiilor germane din Cenad, cu titlul „Ortssippenbuch
der katholischen Pfarrgemeinde Tschanad/Cenad im
Banat 1764-2007“ (n.r.).
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În pregătire, revista „Morisena”
nr. 3 (19)/2020
Se află aproape
de finalizare numărul 3
(19)/2020 al revistei cenăzene de cultură istorică
„Morisena”, periodic trimestrial sponsorizat de
Primăria Cenad și Consiliul Local Cenad.
Dacă această așa-zisă
pandemie de coronavirus
a „înghețat” cam toate
celelalte activități cuprinse
în agenda cultural-sportivă
a comunei, pe motiv
de pericol de virusare
datorat socializării, modul de lucru (la distanță) permite
însă redactarea celor două publicații cenăzene chiar și
de la domiciliu. Cel puțin cât ne mai permite dicatura
medicală, că, cine știe, poate va fi posibilă contaminarea
cu coronavirus și prin Internet...
Iată cuprinsul (la această dată):
Constantin-Tufan Stan – Constantin Rădulescu jr –
Eminentul chirurg lugojean al Bucureștilor
Tiberiu Ciobanu – De ce l-a trădat Matia Corvin pe
Vlad Țepeș?
Daniela Curelea, Dragoș Curelea – Protoiereul Ioan
Dăncilă, un preot militar astăzi aproape uitat: contribuții
parțiale la o bio-bibliografie
Valentin Bugariu – Tiparul şi cartea bisericească în
vremea lui Constantin Vodă Brâncoveanu
Gabriela Șerban – Oameni de ieri și de azi (5): Ion
Cocora
Daniela Curelea, Dragoș Curelea – Considerații
privind Asociațiunea Transilvană în serviciul pedagogiei
sociale și al educației adulților între 1931-1946/1947 (II)
Iancu C. Berceanu – Comunitățile etnice minoritare
maghiare din județul Timiș – perspectivă istoricogeografică
Dumitru Tomoni – Dascăli bănățeni la Alba Iulia
(partea a III-a): Dănilă Iliţiescu (1885-1958)
Florin Zamfir – Participarea românilor din
comitatul Timiș la alegerile parlamentare din anul 1881
Gheorghe Moldovan – Un atlas geografic desenat
manual de surdomuții din Timișoara în anii 1895-1896
Ionel Bota – Oraviţa şi Țara Caraşului în vremea
administraţiei otomane (1552–1718).
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Liste cu dispăruți în U.R.S.S.
La 75 de ani de la terminarea celui de-al Doilea
Război Mondial (1945), desecretizarea diverselor
documente de arhivă aduce în prim-plan lucruri neștiute
până acum, dar dă naștere și la tot soiul de revizionisme.
Potrivit diverselor surse, pe Frontul de Est, au
pierit peste 140.000 de militari români, printre care și
cenăzeni. Până nu demult, aceștia nu au avut parte de
niciun monument în actuala Federație Rusă, Statul român
fiind preocupat de cu totul alte probleme, nicidecum
de recunoștință față de cei care și-au jertfit viața pentru
România Mare. Iată însă că s-a încheiat recent un proces
care a durat 10 ani de cercetări efectuate de Ambasada
României la Moscova în principalele arhive ruse: Arhiva
de Stat a Federației Ruse (GARF – Государственный
архив Российской Федерации / ГА РФ), Arhiva Militară
de Stat Rusă (RGVA – Российский Государственный
Военный Архив / РГВА), Arhiva de Stat Istorico-Militară
Rusă (RGVIA – Российский государственный военноисторический архив / РГВИА), Arhiva de Stat Economică
Rusă (RGAE – Российский государственный архив
экономики / РГАЭ), Arhiva Rusă de Stat pentru Istoria
Social-Politică (RGASPI – Российский государственный
архив социально-политической истории / РГАСПИ),
Arhiva Centrală a Serviciului de Securitate a Rusiei (ȚA
FSB – Центральный архив ФСБ России / ЦА ФСБ),
Arhiva Centrală a Ministerului Apărării Federației Ruse
(ȚA MO – Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации/ЦА МО РФ) ş.a.
Pe site-ul Ambasadei puteți citi (și descărca)
următoarele documente finale:
– Lista nominală, întocmită în ordine alfabetică,
a celor 20.718 militari prizonieri de război şi civili
„internaţi” români decedaţi şi înhumaţi în Rusia, listă
însoțită de anexa „Locurile de amplasare a cimitirelor
multinaţionale de pe teritoriul actualei Federaţii Ruse, în
care sunt înhumaţi prizonieri de război și «internați» civili
români decedați în anii 1941-1956”;
– Monografia „Deportarea în fosta URSS a etnicilor
germani din România. Argumente arhivistice ruse”,
apărută în decembrie 2019 (Editura Honterus Sibiu);
– „Prizonieri de război români în Uniunea Sovietică
– Documente 1941-1956”;
– Lista prizonierilor de război români decedaţi în
Lagărul NKVD nr. 99 de la Spassk, Karaganda (Kazahstan)
(1941-1950);
– Monumente comemorative de război românești în
Federația Rusă.

Dușan Baiski
Cenăzeanul nr. 3/2020
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Stațiunea de Selecțiuni dela
Cenadul Mare a Soc. „Semința”*
Joi, 12 iulie
Încă de cu sara
trecută ne așteaptă la
școala de agricultură
din Sân- Nicolaul Mare
un șir întreg de trăsuri
și dokcare, care de care
mai curate, mai ușoare
și mai frumoase, aproape
toate vopsite în galben,
cele mai multe atașate
cu catâri, pentru ca să
ne ducă să vizităm două
mari ferme în jurul cărora
se vorbește atât de mult
încât suntem nerăbdători să ajungem mai repede a le vedea.
Convoiul celor 12 trăsuri s-a pus în mers încă de
dimineață, pe răcoarea uneia din cele mai frumoase zile, și
după o oră de mers s-a ajuns la Cenad.
Într-adevăr, ceiace am putut vedea acolo merită să
rețină atențiunea tot atât de încordată ca și numele unei
localități istorice însemnată, pentru că munca pusă în
serviciul agriculturii și mai ales știința aplicată a fost cu
atâta succes încununată, încât nicăiri aiurea pe pământul
de azi al țării nu s-a ajuns până unde s-a mers aci.
Ferma Cenad este instalată pe moșia proprietate a
d-nei Contese San. Marco-Nacu, care a fost expropiată în
mare parte.
S-au lăsat proprietății numai conacul, pădurile,
inventarul și 200 jug., restul marelui domeniu a fost
expropiat.
Ferma are arendate dela Stat 1500 jug. din porțiunea
expropiată, iar dela d-na Contesă cele 200 jug. și conacul.
Inventarul a fost în întregime cumpărat de soc. Semința.
Stațiunea de Selecțiuni există de mai multă vreme
decât soc. „Semința” și anume: La 1908 Timar-senior a
întemeiat o stațiune de selecție la Belinți, în Banat, lângă
Lugoj. În urma războiului, Timar și-a mutat Stațiunea
la Cenad, făcând contract personal cu d-na Contesă
San-Marco-Nacu; în urmă, din cauza expropierii și prin
faptul nevoii de a se mări activitatea și a se dispune de
capital, contractul a fost trecut Soc. „Semința”, la care
d-na Contesă a devenit acționară, iar Timar, acționar și
selecționist, angajat cu contract (cu plată fixă și tantieme1).
* Fragment din lucrarea nesemnată, cu titlul „Călătoria
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Nu de mult, cu 2 săptămâni înainte de vizita
noastră, fusese înmormântat cu mare cinste cel ce a fost
marele selecționist Timar, rămânând însă fiul său, eruditul
selecționist Ion-Timar-junior, care deja de câțiva ani
conducea lucrările personal, sub supravegherea tatălui
său. Actualul selecționist de la Cenad, d. Ion Timar, are
selecțiuni proprii, avansate, unele deja lansate, începute cu
semințe aduse dela Szekacs sau obținute de Timar-Senior.
Ferma Cenadul Mare a soc. „Semința” are angajate
în cultură, cum am spus, 1700 jug., plătind anual în natură,
câte 80 kg. grâu de sămință pentru fiecare jugăr.
Ferma dispune de cea mai frumoasă și bogată
instalație de clădiri, grajduri, magazii, remize, puțuri
arteziene și de întreg vechiul inventar al moșiei, sporit cu
mașinele, uneltele și aparatele necesare selecției.
Are instalată pe întreaga lungime a moșiei o linie
ferată decauville și se reazimă în cea mai mare parte pe
cultura mecanică (plug cu abur, tractoare etc.) cum și pe
o puternică gunoire (la fiecare 4 ani) făcându-se orice
sacrificii pentru obținerea unei cantități cât mai mari de
gunoiu.
O carieră de nisip, scos din stratul de jos al solului,
satisface nevoile de întreținere a liniei ferate și ale
construcțiunilor.
Pe moșie sunt instalate 120 de familii de lucrători,
care asigură în mare parte contingentul necesar al
permanenților și mare parte din ziuași (femei și copii).
Solul este destul de roditor: o aluviune nisipoargiloasă, bogată în compuși de fer2.)
Pe lângă acest utilaj atât de bogat, ferma posedă:
120 cai și boi pentru lucru (boi ungurești);
21 epe de prăsilă;
50 vaci cu lapte, rasă pură Simmenthal;
50 scroafe de matcă, rasă Mangalița.
Fără posibilitatea de a intra în detaliile unei anchete,
vom înșira pe scurt numai notițele fugare adunate dela
vizitarea acestei vaste ferme.
de studiu din anul 1923, cu studenții Școalei Superioare de
Agricultură dela Herăstrău”, apărută în Buletinul agriculturii,
Anul 4, Vol. IV. – 1923 – OTCOMBRIE-DECEMBRIE. – No.
10-12, București, Atelierele „Adeverul” S.A., 1923.
1 Sumă de bani încasată de membrii unui consiliu de
administrație sau de funcționari superiori ai unei societăți
comerciale (din beneficiul net al acesteia) pentru participarea la
conducerea ei. 2 Comision procentual acordat mijlocitorilor de
afaceri. 3 Onorariu acordat (în trecut) unui autor dramatic sub
forma unei cote din încasările obținute la reprezentarea pieselor
sale (n.n., DEX on-line).
2 Solul dela Cenad este un cernoziom subțire, puțin
levigat, format pe nisip. Orizonturile sunt bine aparente și subțiri.
Orizontul B are și puține concrețiuni feruginoase. (Caracterizare
făcută de d. Profesor Ionescu-Sișești.)
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Închinată selecției de semințe, ferma a împins
selecțiunea vitelor până la o perfecționare care-i dă dreptul
oricând să schimbe titlul de selecție a semințelor tot așa de
bine cu cel al selecțiunei animalelor.
Așa spre exemplu:

zilnic:

Vacile de lapte
Dela 28 capete de vaci ce se mulg acum, se obțin

La mulsul de dimineață ..................125 litri lapte
.................”... seara........................ 12 ........”.......
Vițeii sug (control prin cântărire)... 66,7 ......”........
Total .............................................. 312,7 litri zilnic
În medie revin câte 11,17 litri lapte pe zi dela fiecare
vacă. Distribuția alimentelor se face în raport cu producția
fiecărui individ – rație individuală – administrânduse cantitatea cu ajutorul unui dispozitiv de grătar, pus
peste iesle, care nu mai permite ca o vacă vecină, ce ar fi
terminat tainul, să poată apuca din hrana vecinei care, dând
un rendement mai mare de lapte, primește o rație mai mare
și este rămasă în urmă cu consumațiunea.
Selecțiunea constă în a se urmări pe lângă forme
corporale mărimea trupului, facultatea de îngrășare și
producția laptelui, mai ales raportul acestei producțiuni
față cu rația alimentară cea mai economică, eliminânduse tipurile oricât de frumoase dacă nu satisfac din punct
de vedere al exploatării un venit net socotit minim, dela
care se pleacă.
Se pune mare preț pe valoarea părinților care se
examinează cu multă atențiune, viața întreagă, conform
dictonului:
„Uită-te la mamă, ca să cunoști fata.”
Porcii
De 90 ani se urmărește la ferma Cenadul Mare
selecțiunea Mangaliței și cu drept cuvânt se spune că s-a
ajuns a se obține tipuri care să întreacă pe cele mai de samă
ale crescătorilor din Jugo-Slavia.
S-a ajuns uneori la 8-9-10 purcei la o singură fătare,
ceiace este foarte greu la rasa Mangalița.
Se selecționează însă numai produși din tipurile cari
dau 4-5 purcei, maximum 6.
Pentru împrospătarea sângelui se va recurge la
aducerea altor vieri, probabil dela crescătoria d-lui C.
Garoflid, dela Țintești, jud. Buzău, care are una din cele
mai frumoase selecțiuni din vechiul regat.
Caii
Se urmărește tipul calului de muncă – de ham în
special.
S-a recurs totdeauna la tipul Nonius-Mare, care
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acum, încetul cu încetul se înlătură, făcându-se loc tipului
ardenez care se prezintă cu calități ceva mai alese.
Conducerea Fermei Cenadul-Mare este împărțită
în două. Deoparte, ferma cu câmpurile de cultură mare,
pădurile (de salcâmi, stejar și frasini) rămase proprietății,
sub conducerea d-lui Barozzi, vechiu administrator al
moșiei, sub a căruia directivă s-a desvoltat mai înainte
această moșie, un erudit specialist nu numai în materie
de cultură agricolă, dar mai ales în chestie de creștere și
selecțiune de vite.

Un docar de vânătoare la Cenad și armăsari
Nonius pur-sânge.

De altă parte, câmpul de experiență al selecțiunilor,
cu stațiunea de semințe, pus sub conducerea d-lui Ion
Timar-junior.
Există separațiune de servicii între amândoi, dar și
unitate de vederi și de lucru, prin cea mai strânsă colaborare
în materie de produs semințe.
Stațiunea de selecțiune dela Cenad
Dispune de un câmp de experiențe de 6 ha.,
împărțit în table de câte 1440 m.p. (30 m. 48 m.), destinat
a fi urmărite liniile pure ce se izolează sau hibrizii ce se
creiază, în serii, a diferitelor plante ce s-au propus pentru
scopul arătat.
Un câmp mare de înmulțire, în suprafață de 250
jug. Este rezervat, în trei părți ale moșiei, numai pentru
comparație și control, pe sama d-lui Timar, în afară de tot
restul moșiei care se samănă exclusiv pentru producția de
semințe selecționate.
O stațiune meteorologică, prevăzută cu tot felul de
aparate, mai toate înregistratoare, ajută calea cercetărilor.
O stațiune de control a semințelor, adevărată
fabrică, în care stau înșirate, lucrând prin transmisiune
dela forța unui motor, tot felul de aparate mici necesare la
manipularea semințelor recoltate în câmpul de experiență,
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ca: treerători mici, vânturători, trioare pentru asortat
semințele pe mărimi, numărătoare de boabe, cântare etc.
O instalațiune specială pentru selecționarea
sfeclelor, dând posibilitatea catalogării, luării de probe și
analizării zahărului la 1000 buc. sfecle pe zi.
O cancelarie întreagă cu registrele genealogice
ale tuturor seriilor de plante luate în urmărire.
Magazii respective, primesc spre păstrare
semințele de elită, destinate a fi trecute din nou în câmpul
de experiență.
În fine, grafice și diagrame, explicând modul cum
au fost fixate liniile selecționate la care s-a ajuns a se
trece în cultura mare.
Un muzeu, conținând probe de semințe originale
dela care s-a plecat, diferite stadii prin care s-a trecut și
punctul de perfecționare ajuns la câteva selecțiuni din
cele mai meritoase obținute la Cenad.
Selecțiunile de la Cenad
Se urmărește aci: Selecțiunea porumbului,
grâului, sfeclei, ovăzului, orzului, fasolei, lucernei
etc., cum și a câtorva plante medicinale și a macului.
Liniile pure sunt urmărite în câmpul de experiență;
plantele de elită cu fecundația streină, sunt închise în
(corturi) hangare complect acoperite cu pânză.
Produșii obținuți, ale căror caractere au fost
bine fixate, se pun mai întâi la experiențe comparative,
alăturea cu alte forme pe câte un rând, repetându-se de
mai multe ori, în diferite părți ale câmpului de experiență
seria compusă și numai tipurile remarcabile se trec la
încercare în câmpul de cultură mare, asemeni în tabele
comparative, în serii complecte, repetate de 2-3 ori.
Formele nou create, ce pot fi lansate, se trec la
cultura mare a moșiei, puse iarăși în tarlale comparative,
tot în serii, împrumutându-li-se numere de ordine
corespunzătoare.
Pentru control, se trec și în câmpul mare de selecție
al d-lui Timar (porțiunea de 250 jug. anume rezervată) și
astfel, când datele centralizate scot în relief adevăratele
calități cu care se afirmă în toate părțile o varietate dată, se
pune în vânzare și la înmulțire, cu pretențiunea cuvenită.
Anul trecut, ferma Cenadul-Mare a pus în comerț
50 vagoane sămânță selecționată; anul acesta se contează
pe circa 150 vagoane marfă aleasă.
Pentru a putea ilustra cu câteva exemple cele
descrise aci, nu avem decât să știm că:
a) La Cenad se urmăresc de doi ani 200 tipuri de
ovăz de toamnă. Deja unul din aceste oveze este frumos
reușit, în afară de ovăzul No. 88, de primăvară, care are
merite cu totul remarcabile.
b) Rapița selecționată a produs anul acesta 1300
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kgr. semințe la jugăr (ceea ce face 2600 kgr. la ha).
c) Grâul Bv. No. 13 a dat anul acesta o recoltă de
4000 kgr. la ha; pe când un alt grâu Bg. No. 96 care a dat
aceiași recoltă de boabe a avut un paiu încă mai rezistent
și sănătos.
d) S-au pus anul trecut în vânzare de la Cenad 7
vag. semințe de sfeclă; anul acesta, am admirat noi un
singur lan de 70 jug. numai sfeclă pentru sămânță.
e) Macul selecționat, cultivat aici într-o tarla de
60 jug., formând un lan seducător de frumos, trebuia să
producă modesta sumă de 1.800.000 lei, însă din cauza
secetei și a viermilor cari au găurit multe măciulii se
contează pe o încasare numai de circa 1.250.000 lei.
Lipsiți de darul de a putea descrie mai pe înțeles
ceiace am văzut la Cenad, nu avem decât un singur
argument de convingere pentru cititor:
Liniile trase de noi în schițarea făcută nu sunt
îndeajuns de tari ca să poată sublinia meritul ce revine
harnicilor muncitori și nobililor inițiatori ce au înălțat pe
pământul românesc un monument atât de însemnat pentru
cinstirea Științei agricole și pentru ridicarea de mâine a
bogăției țării, terminând cu îndemnul ca fiecare să-și ia
osteneala să viziteze această fermă, având de învățat cât
nu se poate mai mult în cea mai scurtă călătorie ce ar
întreprinde.
La plecare, am căutat să arătăm pe cât se poate
mai bine în asemenea ocaziuni mulțămirea noastră
conducătorilor locali pentru buna primire, pentru largile
explicațiuni ce ni s-au dat și pentru îndatorirea ce ni s-a
făcut de a fi puși în curent cu toate amănuntele lucrărilor
ce se execută.
Nu ne rămâne decât obligațiunea de a încerca
pe această cale să aducem cele mai elogioase felicitări
inițiatorilor și conducătorilor, de îndrumare generală
a soc. „Semința” pentru opera pe care ne-a fost dat s-o
admirăm la Cenad și îi asigurăm că suntem cei dintâi care
găsim că este de a noastră datorie să mărturisim că nu
putem să apreciem îndeajuns sacrificiile ce se fac pentru
o inițiativă atât de îndrăzneață și de patriotică pusă în
slujba țării românești.
Dacă capitalul de 10 milioane pus la dispoziția
activității acestei societăți însemnează poate „ceva” în
timpul de azi, apoi mințile luminoase, energiile puse în
slujba acestei societăți însemnează cu mult mai mult, atât
de mult că toată garanția unui frumos succes moral să fie
dinainte asigurată.
Zicem un succes moral pentru că scopul pentru
care s-a înființat această societate nu viza în primul rând
un venit material, pe cât de mult era chestiunea a se
înfăptui o mare operă culturală și patriotică precum se
vede că s-a reușit.
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Legislație

Curier juridic
În acest articol, mă
voi referi la copiii minori,
la drepturile acestora, la
obligațiile părinților și
a reprezentanților legali
față de copii și la protecția
minorilor. Copiii minori
se bucură de o ocrotire
specială atât din partea
legii, cât și a autorităților și
orice măsură privitoare la
minori se ia doar în interesul
superior al minorului. La
nivelul fiecărei primării
există un serviciu special care se ocupă de interesele și
problemele minorilor, astfel că ori de câte ori aveți o
nelămurire sau o problemă pe această temă este indicat să
vă adresați personalului specializat din cadrul primăriilor.
Ocrotirea minorilor se realizează în principal prin părinți,
iar în situația în care aceștia nu pot ori sunt dezinteresați,
ocrotirea minorilor se realizeaza prin instituirea tutelei,
prin plasament și chiar adopție.
Ocrotirea minorilor se realizează sub supravegherea
autorităților tutelare din cadrul primăriilor, a direcțiilor
județene pentru protecția minorilor și a instanțelor
judecătorești.
Legislația actuală reglementează instituția autorității
părintești ca fiind totalitatea drepturilor și obligațiilor
cu privire la persoana și bunurile minorului. Autoritatea
părintească se exercită până copilul împlinește 18 ani și
ambii părinți răspund de creșterea copiilor minori, iar
în caz de neînțelegeri instanțele judecătorești hotărăsc
în interesul minorului. Părinții au dreptul și datoria de a
crește copilul, de a se îngriji de sănătatea și dezvoltarea
sa fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura si
pregătirea profesională a acestuia. Părinților le este interzis
să ia împotriva minorului măsuri disciplinare care încalcă
demnitatea copilului, cum sunt pedepsele fizice sau cele
ce pot afecta dezvoltarea psihică și emoțională. Părinții au
obligația de a supraveghea încontinuu minorul.
Locuința copilului este, de regulă, la părinții săi,
iar dacă aceștia locuiesc separat, locuința minorului se
stabilește de comun acord, iar în caz de neînțelegere se
stabilește de către instanța de judecată. Aici este foarte
important să amintesc că ori de câte ori părinții nu se
înțeleg asupra locuinței minorului și se ajunge în fața
instanței de judecată, minorul care a implinit vârsta de
10 ani este ascultat obligatoriu de către judecător, ceea
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ce poate afecta emoțional foarte puternic minorul, de
aceea este de preferat ca părinții să cadă de acord, în
interesul minorului.
O problematică specială intevine în cazul divorțului
părinților când, dacă există copii minori, instanța de
judecată, notarul sau reprezentantul consiliului local unde
se desface căsătoria trebuie obligatoriu să reglementeze
situația juridică a minorului. Față de dispozițiile legale
anterioare lunii octombrie 2011, când legislația prevedea
încredințarea minorului unuia dintre părinți și care
reglementa drepturi aproape exclusiv părintelui căruia îi
era încredințat minorul, în legislația actuală nu mai este
reglementată instituția încredințării minorului, așa cum
nu este reglementată nici așa cunoscuta custodie din
legislația altor țări.
În legislația actuală, la desfacerea căsătoriei trebuie
stabilit de comun acord sau de către instanța de judecată
în caz de neînțelegeri cine exercită autoritatea părintească
cu toate drepturile și obligațiile arătate mai sus. Regula
este că autoritatea părintească se exercită de ambii părinți,
astfel că ambii părinți au obligația de a asigura creșterea și
educerea minorului chiar dacă sunt separați, și tot așa orice
hotărâri privind minorul se iau de comun acord de ambii
părinți, instanța de judecată intervenind doar când părinții
nu se înțeleg
Prin excepție de la regula exercitării în comun a
autorității părintești, există și situații în care instanța de
judecată poate dispune ca autoritatea să fie exercitată de un
singur părinte, și aceasta intervine de regulă când unul din
părinți nu se mai interesează de soarta minorului și nu își
exercită dreptul și obligația de a coopera cu celălalt părinte
în luarea unor decizii privind minorul. În mod excepțional,
instanța de judecată poate hotărî ca autoritatea părintească
să fie exercitată de o altă persoană decât părinții, care poate
fi o rudă sau o instituție de ocrotire.
Separat de exercitarea autorității părintești la
desfacerea căsătoriei, părinții de comun acord sau instanța
de judecată trebuie să stabilească locuința minorului, adică
la care dintre părinți va locui după divorț, existând și
situații când locuința minorului este stabilită la bunici sau
alte rude apropiate, când interesul minorului o cere.
Tot cu ocazia desfacerii căsătoriei trebuie stabilită
și contribuția fiecărui părinte la creșterea și educarea
minorului. Astfel, părintele separat de copil trebuie să
contribuie la creșterea minorului de regulă cu o sumă de
bani ce se achită părintelui la care a fost stabilită locuința
minorului. Întreținerea datorată se stabilește în funcție de
nevoia minorului și de posibilitatea celui care trebuie să o
plătească, iar codul civil stabilește că pentru un copil se
datorează o întreținere de o pătrime din venitul net lunar,
pentru doi copii de o treime și jumătate pentru trei sau
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mai mulți copii, iar în situația în care persoana obligată
la întreținere nu realizează venituri, tot este obligat să
achite cotele arătate mai sus, dar raportat la venitul minim
pe economia națională. Aici trebuie să specific că plata
acestei întrețineri nu poate fi condiționată în nici un fel de
către cel obligat la întreținere și se plătește către celălalt
părinte. După împlinirea vârstei de 18 ani, întreținerea
se datorează și se achită direct copilului pe perioada cât
acesta își continuă studiile, dar nu mai mult de 26 de ani.
Pe de altă parte, părintele separat are dreptul de a
avea legături personale cu minorul, iar ca și în celelalte
situații, dacă părinții nu se înțeleg, intervine instanța de
judecată care va dispune ca părintele separat să poată vizita
minorul și să îl ia la domiciliul său unul sau două sfârșituri
de săptămână în fiecare lună, între două săptămâni și o
lună în perioada vacanței de vară, precum și alternativ în
sărbătorile de iarnă.

Tot aici trebuie să dau câteva explicații cu privire
la călătoria în străinătate cu minorii. Copii pot obține
pașaport turistic și călători în străinătate doar însoțiți de
ambii sau de unul dintre părinți ori altă persoană, dar în
acest caz este necesară o declarație notarială autentificată
prin care se dă acordul pentru obținerea pașaportului și
călătoria în străinătate.
Pentru situațiile în care căsătoria părinților a
fost desfăcută potrivit codului familiei anterior intrării
in vigoare a Codului civil de la 1 octombrie 2011, când
prin sentința de divorț instanța de judecată dispunea
încredințarea minorului unui părinte, acesta putea obține
pașaport turistic pentru minor și călători cu acesta în
străinătate fără acordul celuilalt părinte, cu condiția
prezentării sentinței la controlul de trecere a frontierei.
Pentru sentințele de divorț pronunțate în
temeiul dispozițiilor Codului civil intrat în vigoare
la 1 octombrie 2011, în situația în care se stabilește
autoritatea părintească exclusivă a unui părinte, acesta
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poate să solicite eliberarea pașaportului și poate călători
în străinătate, fără acordul celuilalt părinte. În situația
în care însă s-a stabilit autoritate părintească comună
a ambilor părinți, obținerea pașaportului și călătoria în
străinătate se poate face doar cu acordul ambilor părinți,
dar în situația în care părintele separat în mod nejustificat
refuză să își dea acordul, instanța de judecată poate
pronunța o hotărâre care să suplinească acordul părintelui
separat atât pentru obținerea pașaportului, cât și pentru
călătoria în străinătate.
Așa cum am arătat mai sus, în cazul în care părinții
nu se ocupă de creșterea copiilor, legea reglementează mai
multe măsuri de ocrotire a minorilor. O primă modalitate
de protecție a minorilor este tutela, care este reglementată
de art. 110 Cod civil și se instituie atunci când ambii
părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul
drepturilor părintești, puși sub interdicție judecătorească,
dispăruți, declarați morți, precum și în cazul încetării
adopției. În situația în care un minor este lipsit de îngrijirea
părintească, orice persoană apropiată minorului este
obligată să anunțe serviciul social din cadrul primăriei de
această situație, iar în situația în care se impune, se poate
lua măsura numirii unui tutore. Tutore poate fi numit de
regulă o persoană din familia extinsă sau orice altă persoană
majoră care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 113
Cod civil, iar încuviințarea tutelei se face întotdeauna de
către instanța de judecată. Chiar și părinții pot desemna
un tutore, dacă intervine o situație care îi impiedică să se
ocupe de ocrotirea minorului. În toate cazurile, numirea
unui tutore se face doar prin acordul expres al acestuia dat
în fața instanței de judecată. Tutela se va exercita numai
în interesul minorului, atât în ceea ce privește persoana,
cât și bunurile acestuia. Astfel, tutorele este obligat să
asigure îngrijirea, sănătatea, dezvoltarea fizică și mentală,
educarea, învățătura si pregătirea profesională a minorului,
iar până la vârsta de 14 ani are și obligația de a reprezenta
minorul la încheierea oricăror acte juridice. În ceea ce
privește bunurile minorului, după numirea tutorelui se face
un inventar al bunurilor acestuia, iar pe tot timpul tutelei
tutorele nu poate face acte de înstrăinare, împărțeală,
ipotecare, grevare, instituirea oricărei sarcini, nu poate
renunța la drepturi patrimoniale ale minorului decât cu
acordul instanței de judecată. După ce minorul a împlinit
vărsta de 14 ani, actele juridice se încheie personal de către
minor, dar numai cu încuviințarea tutorelui. Este interzisă
încheierea oricărui act juridic între minor și tutore, soțul, o
rudă în linie dreaptă ori frații tutorelui.
În articolele următoare vă voi scrie despre
plasament și adopție, care sunt alte două mijloace de
protecție a minorilor.

Av. Dan Muntean
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Acum, la jumătatea
anului, în luna iunie, le reamintim locuitorilor comunei noastre despre obligația
pe care o au, conform Legii
nr. 62/2018, de a combate
buruiana denumită ambrozie
de pe terenurile agricole, dar
și de pe drumurile publice.
Ambrozia, cunoscută și sub
denumirea de iarba pârloagelor, este o buruiană de
carantină provenită din
America de Sud. Polenul
acesteia (înflorirea are loc între lunile august-octombrie)
poate provoca la persoanele sensibile rinită alergologică,
aceasta manifestându-se prin tuse, nas înfundat, strănut,
iritație la ochi etc. De asemenea, poate provoca și
greutăți în respirație. Având în vedere puterea foarte
mare de răspândire, ea trebuie combătută prin smulgere
sau erbicidare. Cosirea nu are niciun rezultat, din contră,
provoacă o ramificare mai mare a buruienii. În caz de
inhalare a polenului trebuie mers imediat la medic.
Ca și lucrări caracteristice perioadei la care ne
referim, lunile iulie-august, cea mai importantă lucrare
este, desigur, recoltarea cerealelor păioase. Din păcate, în
condițiile anului 2020, agricultorii cenăzeni nu se pot lăuda
cu producții notabile. Dacă în alți ani vorbeam de producții
medii de 4.000-5.000 kg/ha, în unele cazuri ele depășind
6.000 kg/ha, în acest an, din cauza secetei, producțiile s-au
înjumătățit, în cel mai bun caz ajungând la 10-20% din
producțiile normale. În condițiile lipsei acute de apă din
această primăvară, plantele au avut o dezvoltare slabă atât
a taliei, a foliajului, cât și a legării rodului. Plantele și-au
pierdut foarte devreme frunzele, spicele au rămas mici, cu
câteva boabe și acestea neumplute corespunzător. Ploile
venite la începutul lunii iunie nu au putut remedia cu nimic
situația la grâu, orz și rapiță, ajutând totuși culturile de
prășitoare aflate în plină dezvoltare.
Probabil că nici prețurile la grâu nu vor fi cele
așteptate, în aceste condiții având în vedere că ele se
stabilesc la nivel mondial sau european.
Cheltuielile făcute cu însămânțarea și întreținerea
culturilor nu vor putea fi acoperite prin valorificarea
producției, ci doar în cazul acordării de către stat a unor
despăgubiri în funcție de procentul de calamitate stabilit.
Singura nădejde a agricultorilor sunt culturile de prășitoare
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care în acest moment se prezintă destul de bine, dar
depinde și de evoluția ulterioară a precipitațiilor, știut fiind
că nevoia de apă a acestor culturi este mai mare în perioada
legării rodului.
Depozitarea producției la cerealele păioase se face
în magazii dezinfectate în prealabil cu unul din produsele:
REALDAN, ACTELLIC, K-OBIOL, K-OTRHRINE.
Doza de 10 ml se dizolvă în 2 l de apă și se aplică pe 2 mp
pe pereții și podeaua spațiilor de depozitare. Depozitarea
boabelor se face la umiditatea de 13-14 %. Terenurile de
pe care s-a strâns recolta se lucrează, dându-se prioritate
suprafețelor care vor fi semănate la toamnă.
În grădina de legume de pe lângă casă, în contextul
abundenței de precipitații căzute, imediat după încetarea ploilor
se vor face tratamente la toate legumele pentru combaterea
manei, făinării, putregaiului etc. cu una din combinațiile:
DITHANE M 45 0,2% + DECIS 2,5 EC 0,03%
TOPSIN 70 WDG 0,1 % + CALYPSO 40 SC 0,02 %
Pentru combaterea putregaiurilor se folosește
TELDOR SC 0,08 % sau ROVRAL 500 SC 0,1 %.
Dintre dăunătorii legumelor amintim: păduchii de
frunze, musculița albă, buha verzei etc. Combaterea se face
cu unul din produsele: DECIS 2,5 EC 0,03 %, ACTARA
0,015 %, CALYPSO 0,02 %.
În această perioadă se face recoltarea și depozitarea
producției la pomii fructiferi. Combaterea bolilor și
dăunătorilor se face cu una din combinațiile: la măr:
SCORE 0,02 % + DECIS 2,5 EC 0,03 % la piersic,
nectarin și cais: SIGNUM 0,05 % + DITHANE M 45 0,2
% + KARATE ZEON 0,02 % la prun: DITHANE M 45
0,2 % + TOPSIN 70 WDG 0,1 % + DECIS 2,5 EC 0,03 %.
În cazul apariției atacului de acarieni se poate folosi
NISSORUN 0,3 %, ENVIDOR 0,06 % sau NOVADIN
PROGRESS 0,2 %.
La vița de vie, în acest an, pe lângă bolile mai des
întâlnite, mana și făinarea, s-a manifestat destul de puternic
și boala petelor roșii. Aceasta se manifestă pe frunze prin
înroșirea acestora, ele uscându-se și căzând, ceea ce duce la
defolierea butucilor. Dintre substanțele care combat această
boală amintim: DITHANE M 45 0,2 %, fungicid de contact
care mai combate mana, excorioza și putregaiul cenușiu.
Una dintre cele mai bune combinații pentru combaterea
bolilor și dăunătorilor la vița de vie este SHAVIT F 72 WDG
0,2 % + NOVADIM PROGRESS 0,2 %.
SHAVIT combate atât mana, cât și făinarea, dar are
efect secundar și asupra putregaiului cenușiu. NOVADIN,
ca insecticid, combate toți dăunătorii viței de vie, dar
și păianjenii. Pe măsura coacerii soiurilor timpurii de
struguri, la intrarea în pârgă se aplică un tratament pentru
putregaiuri cu unul din produsele: TOPSIN 0,1 % sau
TELDOR 0,08 % ori ROVRAL 0,1 %.

Ing. George Ivașcu
Cenăzeanul nr. 3/2020

Farmacie

Plante medicinale,
remedii miraculoase (XXX)
MERIȘORUL
(Vaccinium vitis idaea)

Denumire populară: afin roșu, coacăz de
munte, cimișir etc.
Merișorul este un mic arbust tufos care crește din
abundență prin pajiștile alpine din întregul lanț carpatic,
cu preponderență în Transilvania. Are cerințe mici față de
sol, crește în soluri aride, acide.
Tulpina este ramificată, înaltă până la 25-30 cm.
Frunzele întotdeauna verzi sunt dispuse altern, rigide,
obovate, cu puncte negre pe partea inferioară. Florile de
culoare albă cu nuanțe roșietice sunt reunite în ciorchine
terminal, aplecate în jos și apar din mai până în iulie.
Fructele sunt bace de culoare roșie, cu gust acrișor.

În scop terapeutic se folosesc frunzele, care se
recoltează toamna, în lunile septembrie-octombrie, și
se usucă în straturi subțiri la umbră. Principiile active
conținute de frunze sunt arbutozida, metil-arbutozida,
vitamina C, flavonoide, taninuri etc. Fructele conțin de
asemenea multe substanțe active, în special antioxidanți
cu acțiune benefică asupra organismului.
Preparatele din frunze sunt diuretice, litontriptice
(dizolvă calculii urinari), antidiareice, puternic antiseptice
pentru căile urinare. Sunt recomandate pentru afecțiuni
renale (mai ales litiaze), infecții urinare, cistite acute și
cronice, uretrită, leucoree, pielonefrită. De asemenea,
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frunzele sunt incluse în compoziția unor ceaiuri diuretice
(Diuretic 2, Diurosept). S-a consemnat și faptul că
merișorul reduce mirosul urinei – efect benefic pentru
vârstnicii care suferă de incontinență.
Frunzele de merișor reprezintă cel mai valoros
produs vegetal indigen cu acțiune dezinfectantă a căilor
urinare. Acțiunea antibiotică confirmată experimental
este mai pronunțată dacă urina prezintă reacție
neutră sau slab alcalină. În vederea asigurării acestei
condiții odată cu începerea tratamentului se va trece
la un regim alimentar bogat în legume și fructe, se va
administra bicarbonat de sodiu și se vor consumă ape
bicarbonatate. Ușoara alcalinizare a urinii se va face
timp de 3 zile și se va repeta dacă este necesar după
un interval de alte 3 zile, timp în care se va consuma
în continuare ceai din frunze de merișor. Acesta se
prepară din 2 linguri de frunze mărunțite peste care
se toarnă 300 ml apă fierbinte, se fierbe 15 minute,
se lasă acoperit 15 minute și se filtrează. Jumătatea
cantității se bea cu o oră înainte de micul dejun, restul
în cursul zilei în repetate reprize. Se poate face și o
simplă infuzie din 1 linguriță frunze la o cană de apă
fierbinte, se lasă acoperit 15 minute, se strecoară și se
beau 2 căni pe zi.
Merișoarele sunt considerate încă din vechime
tratamente miraculoase pentru numeroase boli, cu
precădere pentru cele ale tractului urinar. Impactul
lor benefic a fost descoperit de către strămoșii noștri
și confirmat în zilele noastre prin studii specializate.
Proprietățile medicinale sunt mai presupus de
beneficiile nutriționale.
Fructele se recoltează în perioada septembrieoctombrie. Ele sunt consumate proaspete, uscate,
confiate sau conservate în diferite moduri (prin congelare
își păstrează toate proprietățile). Substanțe active sunt:
arbutină, hidrochinonă, tanin, flavonoizi. Cercetătorii
au descoperit că acestea conțin mai multe flavonoide
decât orice alte fructe de pădure. De asemenea, în
compoziția lor se regăsesc vitamina C, vitamina A (betacaroten), vitamine din grupa B (B1, B2, B3), precum și
potasiu, calciu, mangan, magneziu, fosfor, acid salicilic
și cantități mai mici de acizi grași esențiali omega-3,
omega-6 și omega-9.
Merișoarele sunt foarte prețioase pentru efectul
lor antiinfecțios extrem de puternic, fiind folosite în
industria farmaceutică, la producerea de medicamente
antiinfecțioase extrem de sofisticate. Aceste fructe
conțin cantități extrem de ridicate de quercetină, un
flavonoid (pigment prezent în multe fructe, legume,
flori) cu proprietăți antiinflamatorii puternice, fiind
eficiente în calmarea durerii provocate de artrită și
reducerea inflamațiilor.
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Farmacie
Infuzia de merișor este folosită pentru prevenirea
aglomerării de bacterii printre dinți, cauza formării
tartrului și a cariilor dentare. Pentru aceste afecțiuni se
recomandă clătirea gurii cu infuzie de fructe combinate
cu frunze de merișor.
Merișorul, supranumit „insulină verde”, nu trebuie
să lipsească din meniul zilnic al persoanelor cu diabet,
deoarece au o concentrație scăzută de zahăr și datorită
proprietăților sale ajută la scăderea nivelului de zahăr din
sânge. Totodată, frunzele și fructele pot crește acuitatea
vizuală, au efecte antiseptice, antidiareice, astringențe
și diaforetice (provoacă transpirația). Vitamina C din
fruct, împreună cu mineralele antioxidante, pot preveni
gripa și guturaiul.
Datorită conținutului mare de antioxidanți merișoarele sunt eficace și în bolile cardiovasculare. Cura
cu suc de merișoare este utilizată în curele de slăbire,
acizii organici pe care îi conține contribuie la reducerea
depozitelor de grăsime.
Consumul zilnic de coacăze de munte, cum
mai sunt numite popular, formează un zid de protecție
împotriva bacteriilor patogene, precum ar fi E.coli,
Helicobacter pylori (responsabilă pentru ulcerul gastric),
Streptococcus mutans (principala responsabilă pentru
cariile dentare). Responsabile pentru aceste beneficii
medicale sunt proantocianidele din merișoare, care
acționează împotriva diferitelor bacterii.
Unele studii recente au concluzionat că extractul
de merișoare are efecte de-a dreptul surprinzătoare,
întărind imunitatea și scăzând frecvența răcelilor și a
simptomelor gripei. Acest lucru se întâmplă tot datorită
proantocianidinei, care are grijă de sistemul imunitar
și ține la distanță bolile. Această substanță face parte
dintr-o clasă de polifenoli care hrănesc tractul digestiv,
o parte importantă a sistemului imunitar. Datorită rolului
antibacterian, merișoarele previn acumularea substanțelor
toxice în organism și impulsionează dezvoltarea
bacteriilor bune care ne protejează de boli.
De asemenea, o anumită combinație de antioxidanți
are o putere sporită de a ne întări sistemul imunitar:
resveratrolul, piceatanolul și pterostilbenul. Un studiu
a arătat că această combinație de antioxidanți, alături
de vitamina C și mangan (care se găsește în cantități
importante) creează condiții aproape ideale pentru a
combate orice afecțiune care ar putea amenința sistemul
nostru imunitar.
Fitonutrienții și antioxidanții prezenți în merișoare
au un rol vital în încetinirea procesului de îmbătrânire.
Consumul de suc de merișoare nu doar că va întârzia
îmbătrânirea fizică și va reduce pierderile de memorie,
ci va proteja organismul împotriva radicalilor liberi care
contribuie la procesul de îmbătrânire, făcând pielea
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celor care consumă merișoare să pară mult mai tânără
și mai proaspătă.
Extractul de merișor pe lângă efectul antiseptic
asupra căilor urinare are proprietatea de regularizare a
funcționalității intestinale cu acțiune bifazică (atât în caz
de constipație, cât și de diaree).
Extractul de merișor uscat se găsește în farmacii
în capsule simplu sau în combinație cu alte plante, care
îi potențează efectul: Diurosept U68 (fructe de merișor,
fructe de ienupăr, fructe de afin, frunze de măslin, muguri

de plop, cuișoare, călțunași) se administeaza la copii 6-14
ani 1-2 capsule pe zi între mese, copii peste 14 ani și
adulți de 3 ori pe zi câte o capsulă între mese.
Tinctura de merișor este o soluție hidroalcoolică
obținută prin preparare la rece din frunzele plantei. Are
avantajul că administrată pe cale orală este foarte ușor
asimilată de organism.
Extractul din mlădițe de merișor ajută la ameliorarea
simtomelor din infecții la nivelul tractului urinar inferior,
la reglarea tranzitului intestinal și a florei intestinale,
poate reduce inflamația de la nivelul intestinului, ajută
la creșterea mobilității articulare la vârste înaintate și
echilibrează metabolismul fosfo-calcic la nivelul oaselor.
Fructele se găsesc în farmacii și magazinele
naturiste sub formă uscată pentru infuzii sau confiate
pentru consum, având gust foarte plăcut, totodată este
un desert sănătos. Fructele confiate se folosesc în
patiserii, gelaterii.

Farmacist Rodica Pitic
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Internet

Topul vizitelor pe site-ul oficial al comunei Cenad – www.cenad.ro
Site-ul oficial al comunei Cenad rămâne în
continuare atractiv pentru hackeri. Vă reamintim că în
decembrie 2009, acesta a fost atacat de un hacker careși zicea SoldierofAllah (soldatul lui Allah) din gruparea
„All Muslims hackers“ din Maroc. Desigur, vă întrebați
cum au dat tocmai de această pagină? Simplu. CENAD
este și un acronim și anume al unui organism militar

american denumit Corps Engineers - North Atlantic
Division (Corpul Inginerilor din cadrul Diviziei
Atlanticului de Nord, vezi https://www.nad.usace.
army.mil/). Și cum pe
prima pagină a siteului Cenadului se
făcea, printre altele,
referire la concursul
local „Pomana porcului”, inserat fiind și
afișul cu un cap de porc
cu ochelari de soare,
ținta atacului a fost gata aleasă: pagina de conținut
a concursului, unde erau câteva zeci de imagini de la
concurs. Hackerul marocan a reușit să schimbe pagina,
inserând în loc o alta cu o imagine publicitară a grupării
din care făcea parte.
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De asemenea, CENAD este acronimul de la
Centre for Experiential Negotiation and Applied
Dipomacy, (Centrul pentru negocieri experimentale și
diplomație aplicată – CENAD, vezi www.cenad.org), o
firmă de consultanță specializată în domeniul afacerilor
internaționale, U.E., diplomatice și de negocieri umanitare,
cu sediul la Bruxelles (Belgia).
Iată însă că de când a început
războiul comercial între Statele
Unite ale Americii și China, pe
Internet se poartă un adevărat
război mondial. Și fiindcă, așa
cum explicam mai sus, hackerii
dau târcoale site-ului nostru, cofundând Cenadul cu S.U.A. sau
Uniunea Europeană. După cum se
vede și în tabelul alăturat, chinezii
nu intră să citească, ci să blocheze
sau să distrugă site-ul. Fiindcă
e greu de crezut că ar cunoaște
limba română sau ar fi interesați să
investească la Cenad. Iar Ambasada
R.P. China s-ar fi adresat direct
Primăriei Cenad.
Mai există vizite și din
regiunea Asia-Pacific, care include
și Iranul, un alt inamic al S.U.A.
Potrivit site-ului https://www.
revolvermaps.com/, care contorizează accesările site-ului nostru
și din care am preluat tabelul
alăturat, până la data documentării noastre existau accesări
din 28 de state. Astfel, după cele zece din tabel, apar
vizite și din: Republica Coreea, Australia, Irlanda, Serbia,
Spania, Belgia, Italia, Ungaria, Polonia, Danemarca,
Republica Cehă, Slovacia, Malaezia, Africa de Sud,
Brazilia, Ucraina, Suedia și Bulgaria.
După seria de atacuri de anul trecut, site-ul www.
cenad.ro a fost reconstruit pe o versiune îmbunătățită
a platformei Drupal și mutat pe serverul unei alte firme
de găzduire (hosting). Totodată, pentru a face față măcar
atacurilor unor hackeri mai puțin pricepuți, beneficiază
acum și de certificat de securitate (SSL), lucru ce se poate
vedea chiar în adresa sa, www.cenad.ro, unde apare un
lacăt încuiat. Desigur, nu este o garanție 100%, dar e mult
mai sigur. Oricum, pentru un specialist, nu e problemă să
intre pe orice site din lume. Darămite pe al nostru.

D.B.
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Rețete de bucătărie

Rețete vegetariene
Nu sunt neapărat o susținătoare înverșunată a
bucătăriei exclusiv vegane, dar sunt de acord cu faptul
că e important ca, din când în când, să consumăm și
alimente ce nu conțin produse animaliere. În plus, poate
nu întotdeauna avem la îndemână carne pentru a pregăti
un prânz sau avem la masă un musafir care nu consumă
carne. Rețetele de mai jos demonstrează că se poate găti
ceva gustos și fără carne.

Tortilla spaniolă de cartofi fără ou
Nu există niciun motiv să ne speriem, chiar dacă
sună complicat să gătim o tortilla spaniolă de cartofi fără
ou, este de fapt extrem de ușor. Tortilla poate fi servită
chiar și la micul-dejun, prânz, sau la picnic, fiindcă se
pretează la transport.
Rețeta clasică de tortilla este o omletă cu ouă,
cartofi și uneori ceapă și usturoi. Pe lângă această rețetă
clasică există o sumedenie de variante cu ardei, dovlecei,
roșii etc. precum și cea vegană, care nu conține ou.
Pentru a lega compoziția, se folosește făină de
năut, care, pe lângă faptul că imită foarte bine oul, se și
preteză la regimul alimentar fără gluten.
Ingrediente
Pentru amestecul ce va lega compoziția este nevoie de:
• 1 cană făină de năut
• 1 cană de apă sau lapte vegetal neîndulcit
• 1 linguriță ulei de măsline
• 1 linguriță sare de mare
• ½ linguriță piper alb
• ½ linguriță boia dulce
• 1 linguriță praf de usturoi
Pentru umplutură:
• 4 cartofi mari, decojiți și feliați subțire
• 1 ceapă, feliată subțire
• 3 căni de apă
• 2 linguri ulei de măsline
Începem cu umplutura. Se încinge o tigaie la foc
mediu. Se adaugă o lingură de ulei de măsline.
Când este fierbinte, se adaugă ceapa și se gătește un
minut, până devine translucidă. Se adaugă cartofii feliați
și se amestecă. Se lasă pe foc timp de aproximativ 2
minute, amestecând ușor. Se adaugă apă și se lasă cartofii
cu ceapa să fiarbă aproximativ 10 minute sau până când
cartofii sunt fragezi. Se scurge apa și se lasă la răcit.
Se pregătește amestecul ce va lega compoziția.
Folosind un robot sau un blender, se amestecă
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toate ingredientele pentru legarea compoziției până
când capătă o textură netedă și lipicioasă, aproximativ
2 minute.
Într-un castron mare, se combină amestecul cu
cartofii răciți, apoi se încorporează.
Se încinge o tigaie mare la foc mediu și se adaugă
restul de ulei. Se toarnă amestecul pentru tortilla și pune
un capac peste tigaie. se lasă la gătit 15 minute, până
când marginile devin aurii.
Se întoarce tortilla pe cealaltă parte și se gătește
încă 5 minute pentru a căpăta o crustă aurie.
Se serveste tortila cu smântână (eventual vegană)
și pătrunjel proaspăt tocat pe deasupra.

Baba Ganoush
Reteta e simplă pentru cine a mai făcut salată
de vinete, fiindcă baza o reprezintă vinetele coapte.
Bineînțeles vara, când există pe piață vinete proaspete și
autohtone, vom pregăti baba ganoush din acestea. Când
ele provin de prin „Patagonia” sau cine știe de unde, se
pot folosi și vinete gata coapte și congelate.
Ingrediente
• 2 vinete, medii
• ½ ceapă, medie, tocată mărunt
• 4 linguri mentă proaspată, tocată
• 4 căței de usturoi, pisați
• sucul de la jumătate de lămâie
• 1 roșie, tăiată în cubulețe mici
• 4 linguri pătrunjel proaspăt, tocat
• 2 linguri ulei de măsline
• melasă de rodii – opțional
Vinetele se coc fie pe flacără, fie în cuptor. Vor
fi mai bune dacă sunt coapte pe flacără, fiindcă se
carbonizează coaja, dar rămâne la latitudinea fiecăruia
modul de coacere.
Dacă se coc pe aragaz, se spală vinetele și se usucă.
Se înfige o furculiță în ele de câteva ori. Se acoperă
aragazul cu o folie de aluminiu pentru a nu-l murdări în
mod iremediabil. Se pun vinetele la flacără medie. Se lasă
la copt 20-30 de minute, întorcându-se la fiecare 5 minute
de pe o parte pe alta.
Se pun vinetele pe tocător sau într-un castron și
se lasă la scurs și răcit. Se înlătură coaja arsă și codițele,
apoi se pun într-un castron curat. Se adaugă restul
ingredientelor, apoi se mixează cu un mixer de mână (nu
cu blenderul, pentru a face pastă). Opțional se adaugă
melasă de rodii. Se servește cu ulei de măsline deasupra
și lipii încălzite.

Cornelia Varga
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Turism

Jurnale...
(urmare din pag. 24)
sunt foarte clare iar fotografiatul este strict interzis.
Din păcate, repet, pentru că vizitele mele în oraş au
fost numai iarna şi seara, nu m-am putut bucura pe
deplin de minunile de artizanat, văzând numai căruţele
(standurile) acestora, foarte asemănătoare cu cele din
centrul vechi al Bucureştiului. Tot din farmecul străzilor
cu artizani, negustori şi meşteşugari face parte şi aleea
Katarina Kaik, cu multe ateliere, dar şi magazine de
sticlărie şi de păpuşi.

De câte ori m-am îndreptat spre dealul Toompea,
în vârful căruia domneşte catedrala ortodoxă Alexander
Nevsky (construită în anul 1884, fiind considerată cea
mai frunoasă biserică din ţară, datorită grandioselor
cupole care o acoperă), cu domurile sale specifice
arhitecturii ruseşti, loc de unde te poţi întoarce în oraşul
vechi pe strada Pikk, cu case bine renovate, muzee,
galerii de artă şi impozanta biserică a Sf. Olaf (construită
în anul 1219, monumentul religios fiind închinat regelui
Olaf al II-a al Norvegiei şi este cunoscută ca o biserică
făcătoare de minuni), şi încă o dată cu regretul că nu
eram acolo „turist” în adevăratul sens al cuvântului, ci un
vizitator grăbit, care dorea să absoarbă cât mai mult din
frumuseţea oraşului. Biserica Sf. Olaf are ca principală
atracţie turnul său (în acest moment având o înălţime de
cca 130 m şi care a fost folosit ca şi indicator maritim până
în anul 1625 când a fost lovit de un fulger, reconstruit
mai apoi şi folosit ca şi turn pentru transmisii radio de
către spionii sovietici ai KGB) care oferă o panoramă
unică asupra oraşului. Vizitarea bisericii este gratuită, iar
pentru turn se plăteşte o taxă de 2 euro.
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Pe una dintre arterele principale ale oraşului Tallinn,
strada Viru, se află una dintre cele mai mari atracţii
istorice şi arhitecturale ale oraşului, şi anume Porţile
Viru, construite în sec al XIV-lea, în stil gotic, sub forma
unor porţi înalte, cu turnuri şi care reprezentau baza cetăţii
fortificate Tallinn. Acestea fiind zise, se ajunge la Zidul
oraşului, acesta fiind primul perete exterior construit
pentru a fortifica oraşul, începând cu anul 1265, la care
s-au tot mai adăugat alte porţiuni de zid prevăzute cu porţi
şi turnuri ce serveau la apărarea oraşului de cotropitori.
Tallinn-ul este recunoscut şi ca oraşul „marţipanului”, aşa încât până să ajungi la biserica Sf. Olaf poţi
să treci pragul mini-muzeului marţipanului. Muzeul
este amenajat într-o clădire veche, pe două etaje. Parterul
adăposteşte un magazin de figurine din marţipan, iar
la subsol se află muzeul propriu-zis, unde sunt expuse
figurine de desene animate, cântăreţi celebri, reproduceri
din poveşti – toate din marţipan. Pentru cei interesaţi, în
special pentru cei mici, există posibilitatea ca în schimbul a
3 euro să poţi modela propria ta figurină de marţipan. Ţi se
pune la dispoziţie o bucată de marţipan, culori alimentare,
ustensile pentru modelat şi bineînţeles, modele. Acest
lucru l-am doar citit despre interesantul muzeu şi având
în minte experienţa proprie avută în Barcelona în muzeul
ciocolatei, sunt absolut convins că muzeul marţipanului
merită pe deplin vizitat.
O experienţă cu totul inedită în acest oraş şi de care
îmi voi aminti mereu a fost aceea când am servit masa la
restaurantul Balthazar din centrul vechi, restaurant deschis
în anul 1999 într-o clădire medievală cu interior de lemn, o
aură aristocratică aparte şi a cărui ferestre îți oferă o privelişte
încântătoare asupra clădirii Primăriei oraşului şi care şi-a
câştigat repede o faimă şi un renume, nu prin locaţia sa, ci
prin faptul că este recunoscut ca „restaurantul usturoiului”!
Asta pentru că clienţii săi pot încerca între diferitele gusturi şi
arome bazate pe usturoi, începând cu aperitive şi terminând cu
deserturi, fără a uita o ceaşcă de cafea sau o bere, toate având
inconfundabila aromă şi gust de usturoi. Pentru noi românii,
măncători „profesionişti” de mujdei, a fost o experienţă
deosebit de interesantă, dar pe care nu aş mai repeta-o cu
anumite produse. Sincer.
Per total, cred că una sau maxim două zile pentru
Tallinn sunt mai mult decât suficiente pentru a-l explora şi
pentru a te bucura de aerul său medieval. Cu siguranţă există
persoane care vor spune că o săptămână nu îţi ajunge, iar
părerea lor nu poate fi combătută pentru că fiecare se simte
altfel în oraşul care îţi aminteşte de poveştile fraţilor Grimm,
Tallinn. Cu regretul că încă nu am avut ocazia să îmi întregesc
„trioul” de capital baltice şi cu Riga, capital Letoniei, vă doresc
să ajungeţi şi în acest colţ al Europei mai puţin vizitat de căţre
noi românii şi vă asigur că va fi și aceasta o experienţă aparte.
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Florica Albu
Uiaga dă răchie
O uiagă dă răchie,
Câcie poț fașie cu ia,
Să o biei când cie sâmț binie,
O când viața, țî mai gria.
Biei o ștamplă giminiața,
Ca să ai la lucru spor,
La amiază-i șî mai bună
Poț să miăstăci mai ușor
Sara tră să ghiăț uiaga
Giminiața, să pui alta.
O zâs moș Paia veșinu
Că răchia-i tare bună
O biei să-ț moaie grumazu
Când cie doare vo măndulă.
Șâ când oasâli cie dor,
Iei uiaga mireuț, șî cie freși cu ia ușor.

O-ntors ochii Nicolaie
Roată, roată, pân căfană
I-o văzut pă Șioareși scurț
Șî bichieru dă Izmană.
S-o dus cătă iei la masă
Io spurcat ca altu nimie,
C-or ieșât buluc pă ușă
Unu-npiegicat în șioareși
Ș-ălălalt făr dă ismenie.
Întâmplarea asta șoadă
La sfârșât îi cu ghivint,
Dacă vrei să cie scapi dă precini,
Dă-le bani cu împrumut.
Cenad 05.08.2018

Școala Generală din Cenadul
de altădată...

Acum că mă dor tăcie
Oare șie s-ar întâmpla…
Pot să biau o ștamplă plină,
O să-m fac frecții cu ia.
Cenad 01.11.2018

Datoria năplăcită
Uica Giorgie, Șioareși scurț
Șî cu Ion a lu Izmană
Stau șî biau oțâr răchie
Baș la Ivan la căfană.
Hait mă Ioanie, zâșie uica
Nu întoarșie capu la ușă
Baș acum s-o băgat
Nicolaie a lu Șienușă.
Mis dător la iel dă anțărț
Cu vo tri sucie dă liei
Niși io nu i-am plăcit lucru
La căratu dă tuliei.
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Fotografii din colecția prof. Franz Kahles (Germania).
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Geo Galetaru
UN ALT PĂMÂNT O ALTĂ LUMINĂ
trec prin camere cu țigara în mână
mă-ntreb când o să plouă
când o să ningă
dar asta nu mai are importanță
scrisorile zboară pe lângă tâmpla mea
asemenea unor gloanțe cu termenul expirat
poate aș vrea să vină o pasăre mică
să-mi ciugulească din palmă
dar nu
aici nu se întâmplă nimic
aici nu sunt păsări
nici păpădii
nici iepuri cu urechile ciulite
resemnarea e o lecție bună
simt nevoia să dau limbile ceasului înapoi
să îndes perna în capul îngerului din colț
dincolo de gustul blasfemiei
se rotește parcă o sărbătoare tăcută
cineva ne acoperă cu o liniște albastră
ne întoarcem în gările din care am plecat
batiste incolore
silabe ca niște pâini aruncate în vânt
cine să mai alerge
după cărăbușul de ieri
cine să inventeze pentru noi
un alt pământ
o altă lumină
ATÂT DE DEPARTE
Când cedăm grația și o parte din ființa noastră
e alături de mișcătoarele umbre.
Suntem puternici în cuvânt, libertatea e ficțiunea
care decurge din mersul acesta străin
pe deasupra celor ce cântă, doar evanescență și gând.
Tu stai aici, neclintirea te face fericit
și impermeabil la suflul timid al întâmplării:
oracole mute în sânge și dealul albastru al copilăriei.
Rostim cu convingere, dar excludem pedanteria,
aceasta e voința noastră și însuși eul ultragiat
în substanța nevăzută: acolo vom crede altceva.
Dă-mi mâna, norii sunt abstracție pură,
atingem timpul și totul e atât de departe.
CEAI CALD PENTRU TOATĂ LUMEA
citesc sylvia plath
mă gândesc la o cărămidă pe un mal albastru
zgomote care mă încurajează
pielea memoriei și ultima conotație
toate sunt aici
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desenez cu creta o respirație pe un gard
libertatea e o simplă senzație în odăile goale
ne ocupăm cu ceva și iarăși înțelegem
un topor sub gheață o carte în climele meschine
ei își dau mâna și plâng
dincolo se agață de aceleași deviații
realitatea ca un copil înecat
un punct resemnat până la febră
citesc sylvia plath
nimeni nu știe cui vom da socoteală
voci tinere aer suficient
ceai cald pentru toată lumea
PÂNĂ LA EPUIZARE
să fugi
(vei trăi între impedimente)
să crești la tusea seacă a celor care știu totul
ce fericire
și străzile sunt povești acre la lumina opaițului
te vei duce să vezi râul
foamea din gât și peștii fără viitor
nu există decât insecte și pământul de sub unghii
vecini zburând prin labirinturi de aur
atât e de-ajuns
apleacă-te și culege stigmatul acestei zile foșnitoare
fără limite vei ratifica dreptul la uzurpare
ce fericire
casele ca niște hieroglife ale timpului tânăr
aici ai găsit o cheie și ai luat-o cu tine
da
(vei trăi între impedimente)
micile aproximări ale chimiei tale sofisticate
memoria ca un bici într-un parc inutil
ascunde-te
vei simți durerea care te apără
până la epuizare
CUM VOM MAI ȘTI
și atunci
ca și când ai fi spus
vreau să plec
dar unde e puterea întoarcerii
în lucruri
în surâsuri
în apele fără somn
cândva ai trecut pe o punte
și ai văzut cum cad fluturi în jur
și cineva povestea în neștire
cu fața la geamul acela din noapte
silabe în mătasea lentă a timpului
pașii tăi în zăpada care abia începea
abia își etala absența în acea mireasmă subțire
a după-amiezii de iarnă
iată
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vei spune
când vom fi pe un mal și vom ridica mâinile
spre adevărul acela
înroșit de atâtea nemișcări deodată
cum vom mai ști
apa
cuvântul
cenușa
SCHIMBARE DE PERSPECTIVĂ
respectele mele
voiam să vorbesc despre melci
avem întrebări
în canale și-n fundul gâtului
nemurirea și saltul în gol
când rănile se-ascund într-o nucă fierbinte
suntem fericiți
în duminica furnicilor care cad pe gânduri
după ora sensibilă a zăpezilor reciproce
respectele mele
pălăria și degetul strivit de tren
și soneria anunțând definiții și culori
acolo trăim la marginea zborului
în hainele unei silabe prospere
așa se întâmplă
când nimeni nu alunecă pe coaja evenimentului
fratele meu
sora mea
legea morală ca un câine de pază
pentru intrușii angajați în dispute
respectele mele
un viitor oarecare ne va îmblânzi plămânii
suntem copiii cu baloane interzise în mâini
efectul ca un bumerang e vizibil
doar în inimile decorative
mai târziu vom descoperi
axiomele care ne amputează foamea
finalul funcționează în spațiu ca un sindrom colectiv
suntem fericiți
un scenariu altoit pe aceeași ignoranță
care palpează lumile din interior
cineva vine pe furiș
și schimbă din mers perspectiva
NU AM NIMIC DE VĂZUT
Ești aici. Sunetele sunt un mod de-a păși dincolo.
Liniile orașului, aceste texte pe care patinează
cei singuri. Fără speranță, avem doar miile de distrugeri
la îndemână, așteptăm ovațiile și magia alunecării
în gol. Deasupra inventam o vârstă, acum încerc ipotetica
trecere
în imperiul simplității. Dă-mi funia
aceea și lasă să curgă plantele pe lângă mine, o vreme am
fost
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paznicul vocilor voastre. Credulitatea m-a jutat
să fac un salt în spirit: acolo am găsit un fruct
de care m-am îndepărtat. Nu-mi judeca
îndemânarea, vacuitatea acestei fețe curajoase.
Limitele sunt o boală de care mă dispensez cu eleganță.
Cu precizie chiar. Nu am nimic de văzut, aparțin acestui
mecanism care-mi justifică imperfecțiunea.
CINEVA FACE JOCURILE
1. rămâi și
rămâi.
sub caldele auspicii ale
unui vânt rebel.
sfințenia se câștigă la ruletă.
un drum de țară. un deal
înflorit sub lună.
miracole în cuvinte, în
fânul cu respirația fragilă.
așa vei cunoaște. așa
se întâmplă loviturile și
extazul. aceeași măsură.
aceeași propoziție atroce, fără
cusur. cineva face jocurile,
cineva așteaptă. cu inima la
pândă.
cu inima care
din când în când
privește în locul nostru
și vede
doar păsări și râuri amare.
2. nu, nimic.
ce se va spune e cândva și,
mai ales,
fierbinte.
ce se va spune, chiar și frunza spune.
altminteri, iubim ferestre și
ziduri.
asta înseamnă că ne vom vedea mai târziu.
poate niciodată.
mâna mea rămasă în așteptare,
ca o pădure prematur îmbătrânită.
și cine încearcă acum
să treacă apa aceasta,
să ajungă dincolo,
nicăieri.
avem de făcut un lucru important
și
spațiul nu-i de-ajuns,
nu-i de-ajuns,
cuvintele se mișcă în aer ca scoicile grele.
ce se va spune
e cândva,
eu știu că totul vine spre noi
ca un chip,
ca o floare.
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Jurnale de călătorie – Estonia - Tallinn
În acest număr al „Cenăzeanului” continui cu
experienţele avute în Tallinn, capitală baltică a Estoniei.
Capitala Tallinn se află în nordul țării, la Marea Baltică,
orașul având o populație de cca. 500.000 de locuitori, acest
lucru făcându-l cel mai mare oraș al Estoniei. Majoritatea
populației este de origine estonă, dar există și un număr
important de ruși care au imigrat în oraș în timpul când
Estonia a fost republică sovietică.
Orașul, cunoscut înainte sub numele de Reval, a
aparținut succesiv Ordinului Teutonic (cel care a ridicat
aici numeroase fortificații), Danemarcei, Suediei, Rusiei, apoi
a devenit capitala Estoniei, în
anul 1918. Oraşul a fost ocupat
de URSS în 1940, de Germania
nazistă în 1941, apoi din nou de
URSS din 1945 până în 1991.
A fost mai mereu un oraş foarte
prosper de-a lungul istoriei sale,
datorită poziției strategice pe
care o are la Marea Baltică, iar
pentru o lungă perioadă de timp, și
indiferent de stăpânirile politice,
Tallinn a fost unul din orașele
fruntașe ale Ligii Hanseatice, fiind
simultan și un centru important al
comerțului cu sare în Evul Mediu.
Tallinn este recunoscut
în ziua de astăzi drept centru
tehnologic și de software al
republicilor baltice, aproape
oriunde în oraş având acces la
Internet wi-fi gratuit şi de bună
calitate, iar ce m-a impresionat
într-un mod deosebit de plăcut a
fost faptul că o mare parte a populației cunoaște limba
engleză.
Centrul orașului, numit Orașul Vechi, este foarte
frumos și atractiv din punct de vedere turistic, cu multe
porțiuni medievale, el fiind înscris în anul 1997 pe lista
patrimoniului cultural mondial UNESCO.
Nu mă îndoiesc de faptul că Tallinn fiind un oraş
mai mereu animat, în centrul său istoric poți să stai
zile întregi pentru că nu te plictisești. Nu ai nevoie de
hartă, cu toate că vei primi una gratuit din hotel sau de
la comercianți. Tallinn e un oraș care merită descoperit
la pas, atracțiile turistice sunt apropiate una de alta, iar
Marea Baltică e întotdeauna pe fundal. Hotelul unde
locuiam de fiecare dată, şi el neconvenţional, pentru că
intenţionat arhitectul care l-a proiectat a vrut să îi dea un
aer de navă spaţială (colorant luminată cu beculeţe care
îşi schimbau permanent culoarea) de forma unei caracatiţe
sau pur şi simplu de kitch, era situat foarte aproape de
staţia de ferry-boat, cu legături cu Finlanda şi Rusia, dar
şi de centrul istoric al oraşului. Dar cel mai interesant şi

plăcut turiştilor era faptul că hotelul dispunea de un centru
SPA fabulos, compus din mai multe bazine, jacuzzi, saune
generoase de tot felul (vreo 10) şi un bar în piscină. Cel
mai interesant lucru era faptul că o zonă din SPA (cea cu
barul din piscină) era despărţită printr-un perete de sticlă
de recepţie şi zona unde urcau lifturile, astfel încât atunci
când reveneai în hotel de afară, din zăpadă şi de la –20 C
şi vedeai alţi turiști în bazine, parcă nu mai aveai răbdare
să ajungi în cameră, să arunci toate hainele de iarnă şi să te
alături lor. Extraordinară senzaţie!
Pentru că de fiecare dată
l-am vizitat iarna şi timpul avut
la dispoziţie a fost unul limitat,
după lungi întâlniri, dezbateri şi
ateliere de lucru în limba engleză,
am încercat ca măcar centrul
istoric să îl descopăr la pas, să
iau masa la restaurantele cu
bucătărie tradițională estoniană,
să văd bisericile vechi și
magazinele cu suveniruri şi chiar
să mă „rătăcesc” pe străduțele ce
șerpuiesc prin centrul său istoric.
Ca să vă faceţi o impresie despre
cum arată oraşul, aş spune că se
aseamănă pe alocuri cu Sibiul,
Braşovul ori Sighişoara de la
noi din ţară, sau cu Praga, însă
se bucură de două mari avantaje:
clădirile sunt exemplar renovate şi
centrul istoric este mult mai mare
decât zona istorică a acestor oraşe
astfel încât cred că majoritatea
turiştilor nici nu ies din zona
istorică, preferând să petreacă
câteva ore bune pe străduţele pietruite, printre bisericile
impunătoare şi casele colorate.
Piaţa Raekoja (piaţă medievală, din anul 1322),
unde se află şi primăria, este străjuită de clădiri din secolele
XV-XVIII, bine-restaurate, care adăpostesc cafenele şi
restaurante. În colţul opus faţă de primărie se află prima
farmacie a oraşului, funcţională din 1422, care în prezent
adăposteşte şi un muzeu. Urmând străduţele din stânga sau
dreapta farmaciei, vei ajunge la Biserica Sfântului Duh,
o clădire albă, simplă şi cu interior din lemn. În schimbul
unei taxe de intrare modice, de 1 euro pentru adulţi, se
poate vizita interiorul bisericii şi, dacă ai noroc, poţi asista
la un concert de muzică medievală.
De aici poţi coborî până în strada Vene, strada
artizanilor cu produse handmade şi a galeriilor de artă,
unde veţi descoperi Mănăstirea Dominicană şi Biserica
Sf. Petru şi Pavel, unde deşi intrarea este gratuită, regulile
(Continuare în pag. 20)
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