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Hotărâri ale Consiliului Local
al comunei Cenad
De la precedenta apariție a revistei „Cenăzeanul”
și până la predarea la tipar a numărului de față, Consiliul
Local a aprobat următoarele hotărâri:
 Hotărârea nr. 29 din 15.06.2020 privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de
consilier local al d-nei Mizu Felicia și vacantarea locului
de consilier local
 Hotărârea nr. 30 din 15.06.2020 privind validarea
mandatului de consilier local al d-lui Sârbu GabrielVictor
și completarea unei comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local Cenad
 Hotărârea nr. 31 din 15.06.2020 privind rectificarea bugetului local Varianta a III-a
 Hotărârea nr. 32 din 15.06.2020 privind aprobarea
vânzării terenului înscris în CF 404869 proprietate privată
a comunei Cenad, către proprietarul construcției cumpărate
în baza Legii nr. 112/1995
 Hotărârea nr. 33 din 27.07. 2020 privind aprobarea
Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri
ale autorității deliberative
 Hotărârea nr. 34 din 27.07.2020 privind aprobarea
Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții
ale autorității executive
 Hotărârea nr. 35 din 27.07.2020 privind
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actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor
în domeniul situaţiilor de urgență, la nivelul comunei
Cenad
 Hotărârea nr. 36 din 27.07.2020 privind analiza
stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al
comunei Cenad pentru trimestrul II al anului 2020 şi
stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
 Hotărârea nr. 37 din 27.07.2020 privind aprobarea
angajării numitului Harcai Gabriel în funcția de asistent
personal al persoanei cu handicap grav Harcai Terezia
 Hotărârea nr. 38 din 27.07. 2020 privind evaluarea
lucrărilor de investiții rămase de executat pentru obiectivul
„Casă de cultură în comuna Cenad, județul Timiș”
Facem precizarea că documentele în cauză se pot
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad, precum și
pe site-ul oficial al comunei, www.cenad.ro, 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.

Miroslav Marianuț

Dispoziții ale autorității
executive
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”.
 Dispoziția nr. 49 din 21.05.2020 privind
stabilirea Comisiei de Evaluare a ofertelor la contractul
de achiziţie publică „Reabilitare Școală Generală cu
clasele I-IV, nr. 1578”
 Dispoziția nr. 50 din 29.05.2020 privind
încetarea contractului individual de munca încheiat pe
perioadă nedeterminată a d-lui Erdei Mihai – muncitor
calificat – sector administrativ din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Cenad, judeţul Timiş
 Dispoziția nr. 51 din 02.06.2020 privind
modificarea contractului individual de muncă a numitei
Mizu Maricica-Nicoleta, în funcția de șef centru din
cadrul Serviciului public fără personalitate juridică –
Creșa Cenad, județul Timiș
 Dispoziția nr. 52 din 02.06.2020 privind
modificarea contractului individual de muncă a numitei
Petrea Ana-Maria, în funcția de educator puericultor din
cadrul Serviciului public fără personalitate juridică –
Creșa Cenad, județul Timiș
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 Dispoziția nr. 53 din 02.06.2020 privind
modificarea contractului individual de muncă a numitei
Bîntog Mihaela-Mariana, în funcția de îngrijitoare din
cadrul Serviciului public fără personalitate juridică –
Creșa Cenad, județul Timiș
 Dispoziția nr. 54 din 02.06.2020 privind
modificarea contractului individual de muncă a numitei
Jivici Iasmina-Cristina, în funcția de îngrijitoare din
cadrul Serviciului public fără personalitate juridică –
Creșa Cenad, județul Timiș
 Dispoziția nr. 55 din 02.06.2020 privind
modificarea contractului individual de muncă a numitei
Stolier Giorgiana-Rozalia, în funcția de asistent medical
din cadrul Serviciului public fără personalitate juridică
– Creșa Cenad, județul Timiș
 Dispoziția nr. 56 din 05.06.2020 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară în data de
15.06.2020, orele 15, la sediul Primăriei comunei Cenad
 Dispoziția nr. 57 din 09.06.2020 privind
încuviințarea acceptării moștenirii în calitate de legatar
universal, conform testamentului, la semnarea declarației
 Dispoziția nr. 58 din 11.06.2020 privind
stabilirea Comisiei de Evaluare a ofertelor la contractul
de achiziţie publică la obiectivul „Reabilitare Grădiniță
cu Program Normal, nr. 1368”
 Dispoziția nr. 59 din 22.06.2020 privind numirea
d-nei Bara Erika-Ramona, referent social la primăria
Cenad, ca asistent la încheierea actului de înstrăinare a
imobilului înscris în CF nr. 404967 Cenad, între numita
Kokai Florica cu numita Muntean Diana-Bettina
 Dispoziția nr. 60 din 22.06.2020 privind
stabilirea Comisiei de Evaluare a ofertelor la contractul
de achiziţie publică la obiectivul „Reabilitare Grădiniță
cu Program Normal, nr. 1565”
 Dispoziția nr. 61 din 26.06.2020 privind
constituirea comisiei locale pentru recesământul
populației și locuințelor din anul 2021
 Dispoziția nr. 62 din 29.06.2020 privind încetarea
contractului individual de muncă încheiat pe perioadă
nedeterminată a numitei Panțiruc Elena-Iuliana asistent
personal al persoanei cu handicap grav Panțiruc Ion
 Dispoziția nr. 63 din data de 29.06.2020 privind
încetarea plății alocației de susținere pentru domnul
Radu Dan din Cenad nr. 1853
 Dispoziția nr. 64/29.06.2020 privind aprobarea
plății ajutorului social numitului Cristea Florin cu
domiciliul în Cenad nr. 1312.
 Dispoziția nr. 65 din 29.06.2020 privind
acordarea unei indemnizaţii lunare pe perioada
nedeterminată numitului Panțiruc Ion – persoană cu
handicap grav
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 Dispoziția nr. 66 din 20.07.2020 privind
convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară
în data de 27.07.2020, orele 15, la sediul Primăriei
comunei Cenad
 Dispoziția nr. 67 din 24.07.2020 privind
acordarea unei indemnizaţii lunare pe perioada
determinată numitului Moiș Vasile – persoană cu
handicap grav
 Dispoziția nr. 68 din 30.07.2020 privind
angajarea numitului Harcai Gabriel în funcţia de asistent
personal al persoanei cu handicap grav Harcai Terezia
 Dispoziția nr. 69 din 30.07.2020 privind
încetarea acordării indemnizației lunare pe durată
nedeterminată a numitei Pisarov Delia – persoană cu
handicap grav
 Dispoziția nr. 70 din 31.07.2020 privind
acordarea unei indemnizaţii lunare pe perioadă
nedeterminată numitului Pîrlogeanu Dumitru – persoană
cu handicap grav

Lunca Mureșului. Foto: Alexandra Mizu.

 Dispoziția nr. 71 din 31.07.2020 privind
acordarea unei indemnizaţii lunare pe perioadă
determinată numitului Șerban Gabriel-Marian – persoană
cu handicap grav
 Dispoziția nr. 72 din data de 31.07.2020 privind
numirea personalului tehnic auxiliar care va funcționa
pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție nr. 26 al
comunei Cenad, județul Timiș
 Dispoziția nr. 73 din 10.08.2020 privind
convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară
de îndată din data de 10.08.2020, orele 10, la sediul
Primăriei comunei Cenad
 Dispoziția nr. 74 din 10.08.2020 privind numirea
d-nei Bara Erika-Ramona, referent social la primăria
Cenad, ca asistent la încheierea actului de înstrăinare a
imobilului înscris în CF Nr. 404899 Cenad, între numiții
Palosi Vasile și Russu Ana cu numiții Wagner Werner și
Bora Ramona-Corina.

Miroslav Marianuț
Cenăzeanul nr. 4/2020

An electoral 2020

Biroul Electoral de Circumscripție al comunei Cenad nr. 26
pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020
PROCES VERBAL NR. 5 din data de 24.08.2020
DE RĂMÂNERE DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR
Localitatea Cenad, județul Timiș
Tel./ Fax: 0256-374501; E-mail: tm.cenad@bec.ro
Având în vedere art.. 55 din Legea nr. 115 din 2015
privind alegerea autorităţilor administraţiilor publice
locale.
Din informațiile primite de la Biroul electoral
judeţean şi de la instanţele de judecată constatăm că nu
s-a admis nicio contesație împotriva hotărârilor biroului
electoral de circumscripție prin care au fost admise sau
respinse candidaturi.
Prin urmare,
Constată rămânerea definitivă a următoarelor candidaturi:
Candidatura PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL,
a domnului CRĂCIUN NICOLAE pentru funcția de
Primar al localității Cenad;
Lista de candidați ai PARTIDUL NAȚIONAL
LIBERAL pentru funcțiile de consilieri locali ai localității
Cenad, cu următoarea componență:
1. CRĂCIUN NICOLAE
2. STEFANOVICI VASA
3. JURA-STOIA CARMEN-VIOLETA
4. PÎȚ VASILE
5. SÂRBU SVETLANA-SAȘA
6. FŰRGE NICOLETA-FLORICA
7. MIZU IOAN-FLORIN
8. BOJIN LETIȚIA-REGHINA
9. BĂLAN VASILE
10. MIRĂUȚĂ OLIVIAN-IOAN
11. CORNUT VASILE
12. GAVRIL IONUȚ-VALENTIN
13. SÂRBU GABRIEL-VICTOR
14. FŰRGE ZSOLTH
15. BĂLAN GHEORGHE
16. ȘANTA DANIEL-IOAN
17. PERIAN CORNEL
Candidatura ALIANȚA USR PLUS, a domnului
TIȚA ANDREI-CODRUȚ pentru funcția de Primar al
localității Cenad;
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Lista de candidați ai ALIANȚEI USR PLUS
pentru funcțiile de consilieri locali ai localității Cenad, cu
următoarea componență:
1. TIȚA ANDREI-CODRUȚ
2. EVA LORIN
3. MUNTEAN ALEXANDRU-SILVIU
4. ARATO ROXANA
5. ZSAK HARITON
6. ȘUȘMAN IOAN
7. SOPON CRISTIAN-EMANUEL
8. MAXIM MARIUS-DUMITRU
9. NICOLA CLAUDIU-MIHAI
10. PÎRLOGEANU COSTEL-MITICĂ
11. MERZA PAUL-MIRCEA
Candidatura PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,
a domnului MATEI VIOREL-LILIAN pentru funcția de
Primar al localității Cenad;
Lista de candidați ai PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT pentru funcțiile de consilieri locali ai
localității Cenad, cu următoarea componență:
1. SCURTU IOAN-AUREL
2. GIURICIN CARMEN
3. OLARU DIANA-CLAUDIA
4. POPA IOAN-OVIDIU
5. CORNUT GHEORGHE
6. TUDOR CARMEN-MARIA
7. REGEP ALINA
8. BARANTICI EMIL
9. ADAM SAȘA-ALIN
10. ȘTIUBEA ADRIAN-CĂLIN
11. NICOLA CRISTIAN-MARIUS
12. ILEANA DĂNUȚ
13. CÂMPAN IRINA
14. FAZEKAȘ IOAN
15. HONDOROCU IOAN
16. TURCEA TIMEA
17. VARGA COSTEL-IOAN
Candidatura PARTIDUL PRO ROMANIA, a
domnului VINCĂU RADU-EUGEN pentru funcția de
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Primar al localității Cenad;
Lista de candidați ai PARTIDUL PRO ROMANIA
pentru funcțiile de consilieri locali ai localității Cenad, cu
următoarea componență:
1. VINCĂU RADU-EUGEN
2. STANCULEANU CRISTIAN
3. RADU AUREL-ADRIAN
4. RADU DIANA-CARMEN
5. CĂRPINIȘAN-COVACI ALEXANDRUMIHAI
6. COVACI VASILE
7. CUCU CLAUDIU-DUMITRU
8. MUNTEAN SORIN-GHEORGHE
9. RADU ILEANA-DANIELA
10. MIRON GAVRIL-CIPRIAN
11. BENAVIDES DARIO-XAVIER
12. PETROVICI MANUEL-VOVICU
13. ȘERBAN SORINA
14. FAZEKAȘ GIORGIAN-CRISTIAN
15. VINTILĂ ANDREI-VLAD
Candidatura UNIUNIIDEMOCRATEMAGHIARE
DIN ROMÂNIA, a domnului______x________ pentru
funcția de Primar al localității Cenad;
Lista de candidați ai UNIUNII DEMOCRATE
MAGHIARE DIN ROMÂNIA pentru funcțiile de consilieri
locali ai localității Cenad, cu următoarea componență:
1. VAIDOVICI MIHAI
2. ARATO MARIAN-FLORIN
3. NAGY ȘTEFAN
4. SAS IOAN
5. ASZTALOS BEATA
6. SAS VICTORIA
7. MESZAROS KRISZTINA
8. BALAZS ȘTEFAN
9. FODOR FRANCISC
10. KOVACI IOAN
11. ASZTALOS IOSIF
12. GYURKY IOAN
13. ARATO ROZALIA-IZABELLA
14. IANECSKO PETRU
15. NAGY RITA
16. IANECSKO IULIANA
17. BALAZS AURICA
Candidatura PARTIDULMIȘCAREAPOPULARĂ,
a domnului REGEP SEBASTIAN-VIOREL pentru
funcția de Primar al localității Cenad;
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Lista de candidați ai PARTIDULUI MIȘCAREA
POPULARĂ pentru funcțiile de consilieri locali ai
localității Cenad, cu următoarea componență:
1. REGEP SEBASTIAN-VIOREL
2. TERZEU MIHAI-COSMIN
3. VALDAM MIHAELA-MĂDĂLINA
4. IOVĂNUȚ VALENTINA
5. COLOMPAR ARON
6. UNCIANSCHI VASA-VASILE
7. CONSTANTIN CLAUDIU-CRISTIAN
8. NICOLA FABIAN-IOAN
9. STANCIU OCTAVIAN-SORIN
10. IONIȚĂ RUBEN-SAUL
11. VALDAM CIPRIAN
12. DAMIAN DARIUS-DANIEL
13. PARASCHIVAN DACIAN
PREȘEDINTE BEC 26 CENAD – VOICU SANDA
LOCȚIITOR BEC 26 CENAD – CHELU BENONE
MEMBRII:
1. Pop Loredana-Amelia – membru PNL
2. Blaj Larisa-Andreea – membru PRO ROMANIA
3. Iovănuț Andreea-Maria – membru PMP
4. Ciurte Marioara – membru PSD
5. Ghigheci Sara-Georgiana – membru USR
6. Pâț Nadina – membru ALDE
7. Mohacs Violeta – membru UDMR

Albumul cu amintiri

Imagine de arhivă: cenăzeni la votare la
alegerile din 28 martie 1948, primele alegeri de după
proclamarea Republicii Populare Române, care au avut
drept scop instituirea Marii Adunări Naționale, cu rolul
de a elabora o nouă lege fundamentală. Constituția
R.P.R. a fost promulgată la 13 aprilie 1948.
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Cultură

Perioadă grea pentru
„Mlădițele cenăzene”

Această perioadă de izolare, care a venit ca o
,,pedeapsă” pentru tinerii artişti ai ansamblului de dansuri
„Mlădițe cenăzene”, a forţat întreruperea activităţilor atât
sociale, cât şi culturale cu membrii acestui ansamblu.
După o scurtă perioadă de timp, fiind nevoiţi să abordeze
o altă metodă de menţinere a activităţilor folclorice

desfăşurate în cadrul ansamblului, tinerele talente au
hotărât să interacţioneze prin mediul ONLINE.
Aşadar, coregrafiile specifice zonelor folclorice
sârbeşti au fost transpuse în scurte filmuleţe, care ulterior
au fost postate pe grupurile private ale ansamblului, cu
scopul de a reîmprospăta paşii acestora.
Fiecare membru a fost însărcinat să se filmeze în timp
ce exersa paşii din diverse coregrafii, puse în practică de-a
lungul anilor, accentul fiind pus pe cele două noi coregrafii,
care au fost realizate şi create, în acest an, cu sprijinul
Uniunii Sârbilor din România şi al coregrafului Igor Popov.
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După relaxarea restricţiilor, membrii ansamblului
„Mlădițe cenăzene” s-au întâlnit în grupuri restrânse,
simţind nevoia excesivă de a dansa, astfel începând să
marcheze părţile importante din repertoriul ansamblului.
La fel ca şi celelalte ansambluri, şi ansamblul
folcloric din Cenad a fost afectat, astfel încât neparticiparea
la spectacole, concursuri sau rugi a dus la scăderea
numărului activităţilor.
Localnicii comunei, obişnuiţi ca în fiecare an să
participe la hramul bisericii ortodoxe sârbe şi la spectacolul
oferit de ansamblul „Mlădițe cenăzene”, în 2020 au fost
nevoiţi să lipsească de la acest eveniment, sperând că anul
viitor se vor bucura din plin ca şi în anii precedenţi.
Având suficient timp la dispoziție, ansamblul s-a
îmbogăţit cu povestiri din bătrâni, tradiţii, obiceiuri şi
fotografii ale porturilor specifice sârbilor din Cenad.
Dorinţa de a dansa tot nu s-a stins, astfel a apărut noua
idee de a învăţa o nouă coregrafie, care să se adauge la
repertoriul acestui ansamblu, procurându-se costume din
zona respectivă, decor şi muzică.
Cu părere de rău, şi activităţile festivalurilor
din străinătate au fost anulate, astfel încât anul acesta
ansamblul din Cenad nu va activa în cadrul festivalului
,,Balkan Folk Fest 2020”. Tabăra anuală de la Baziaș,

un punct de vacanţă pentru toate ansamblurile sârbeşti
timişene, a fost de asemenea anulată pentru siguranţa
tuturor copiilor şi a coordonatorilor.
Cu speranţă, energie pozitivă şi nerăbdare, membrii
ansamblului „Mlădițe cenăzene” sunt încrezători că
activităţile folclorice anuale vor fi reluate şi vor putea
să-şi exprime patima dansului direct pe scenă, în faţa
sutelor de spectatori.

Maia Marianuț, Andra Bojin,
Sașa Danci, David Kovaci
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Interviu

O scurtă istorie a Ansamblului de dansuri populare „Mlădițe cenăzene”
– Interviu cu dna Oana Erdei, instructoarea tinerilor artiști din Cenad –
– Stimată doamnă
Oana Erdei, sunteți instructoarea Ansamblului
de dansuri populare
„Mlădițe cenăzene” din
Cenad. Ce anume v-a
determinat să renunțați
la timpul dumneavoastră
liber și să vă dedicați
formării și in s t r u i r i i
unor copii care, probabil,
nu au dansat niciodată
dansuri populare?
– Eu nu am renunțat
niciodată la timpul meu liber, ci l-am folosit așa cum îmi
place cel mai mult..., între copii și muzică. Fiecare om își
are rostul lui pe lume! Aș vrea să cred că eu mi l-am găsit
pe al meu...
Nu e ușor lucru să ajungi la sufletul unui copil... și
mie mi-ar place să cred că am reușit. Sunt convinsă că nu
am reușit să fiu pe placul tuturor celor cu care am lucrat,
sau pe care i-am întâlnit, dar am sufletul împăcat că în tot
ceea ce am făcut am pus suflet și nu mi-am bătut joc de
nimeni și nimic. De la fiecare om pe care l-am întâlnit am
învățat ceva..., am învățat ce să fac, pentru a fi mai bine,
sau, cel mai important, ce să nu fac.
– Povestiți-ne, pas cu pas, când și cum ați început
„adunarea” tinerilor? Când au avut loc primele repetiții?
– Primele repetiții n-aș putea spune cu exactitate când
au fost... Știu doar că, undeva prin 2001-2002, școala noastră
a făcut o selecție a copiilor și a alcătuit o formație de dansuri
populare. Era o doamnă din Timișoara care ajuta la coregrafii,
punând astfel baza câtorva dansuri cu care echipa școlii
participa la diferite evenimente. Mai știu că în acea perioadă,
Primăria și Consiliul Local Cenad au achiziționat primele
costume populare. Prea multe date despre acea perioadă nu
dețin deoarece eram implicată în alte proiecte.
Știu doar că în anul 2005 aceste întâlniri nu mai
aveau loc, astfel că o parte din copiii care activaseră în
echipa școlii m-au asaltat cu întrebări și rugăminți să ne
întâlnim pentru repetiții. I-am tot amânat cât am putut... ca,
mai apoi, în primăvara lui 2006, să începem.
Aveam un casetofon mic, cu casete... În loc de
melodii, lucram pe cântece... Când s-a stricat casetofonul
meu, am primit de la o familie al cărui copil venea la
repetiții un casetofon mai performant. Atunci am făcut rost
de CD-uri, stick-uri și treaba a mers mai ușor. Repetițiile
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erau concentrate și cu reguli stricte, astfel că mulți au fost,
puțini au rămas. Puțini, cam 25-30 de copii, dar extrem de
hotărâți și ambițioși. Ne întâlneam la vechiul Cămin cultural
indiferent de vreme, chiar și iarna. Alegeam orice melodie
plăcută copiilor, pentru încălzire, apoi lucram fără pauză, ca
să nu răcim, și, după maxim o oră și jumătate, plecau spre
casă pentru a se schimba și a bea un ceai fierbinte.
Ieșirile echipei erau la nivel local, serbări și
concursuri școlare, rugile comunei...
Un eveniment foarte important și foarte reușit a
avut loc în data de 1 decembrie 2006, la Cămin, când am
hotărât să semnez un parteneriat cu Școala Gimnazială nr.
1 din Sânnicolau Mare. Acesta a fost primul eveniment
serios, a întărit încrederea noastră că putem mai mult. Se
organiza, pe atunci, concursul „Pomana Porcului”, în fața
Căminului, și autoritățile locale m-au încurajat să organizez
atunci acel eveniment deoarece aveam și cu ce ne servi
musafirii. A fost un succes extraordinar și o amintire de
neuitat până astăzi chiar. La serbare au participat d-nele
învățătoare Elena Zăvoianu și Natalia Mândran, precum
și dl învățător Gheorghe Mândran. Fiecare dascăl a
pregătit cel puțin un moment artistic (teatru, cântece,
poezii, dansuri moderne și populare). A fost un eveniment
minunat atât pentru copii, dascăli, cât și pentru părinții
copiilor care au participat la această acțiune.
– Dat fiind faptul că lucrați doar cu copii de
la Școala Gimnazială Cenad, cum au privit colegii
dumneavoastră de atunci, cadrele didactice, demersurile
dumneavoastră?
– Cenadul a avut, și are în continuare, un colectiv
de cadre didactice frumos, devotat și unit. În cadrul acestui
colectiv m-am bucurat de încredere, susținere și încurajare
indiferent de ceea ce mi-am propus să realizez. Chiar dacă
nu mai fac parte din acest colectiv de câțiva ani, pot spune
că am rămas în cele mai bune relații și ori de câte ori am
avut nevoie de ajutor, întotdeauna, aici, am găsit sprijin și
rezolvare. Nu s-a pus problema niciodată că aș face ceva
mai mult decât colegii mei, ci chiar am fost întrebată: „Eu
cu ce ajut?”
– Cum au privit părinții inițiativa dumneavoastră?
– Întotdeauna am fost susținută de părinții „copiilor
mei” și m-am bucurat de încrederea lor, aceștia fiindumi alături necondiționat, indiferent de deciziile luate, fie
excursii, fie repetiții. Anual făceam excursii de 2-3 zile sau
plecam cu echipa de dansuri câte o săptămână și nu am avut
probleme niciodată. Am fost mereu o fire directă și sinceră,
am spus lucrurilor pe nume, chiar dacă la prima vedere a
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fost dur sau poate șocant. Am considerat că e o pierdere de
vreme să lungesc vorba fără a spune nimic. Oamenii care
au apreciat asta au rămas lângă mine, ceilalți... au plecat.
– Cine vă sprijină în actul de instrucție a copiilor?
– Momentan, cea care mă ajută este buna mea
prietenă Liliana Berciu (Zamfirescu). Iubește foarte
mult copiii și amândouă ne completăm reciproc. Ne
cunoaștem din clasa a V-a, atunci când am devenit
colege de clasă, iar din clasa a IX-a am devenit și colege
de bancă. Handbaliste și dansatoare pătimașe, ne-am
regăsit foarte ușor în postura de instructor (chiar dacă
nu deținem o diplomă în acest sens) și coordonator al
echipe de dansuri din Cenad. Este foarte îndrăgită de
copii, s-a impus foarte ușor, le-a ajuns ușor la suflet și,
cel mai important, copiii au încredere în ea. Este un
foarte bun organizator, are un spirit al observației și al
esteticului foarte dezvoltat, astfel că am toată încrederea
că prestația pe scenă a dansatorilor este una cât mai
aproape de perfect.
– Care a fost reacția administrației locale, știut
fiind faptul că pentru o asemenea formație e nevoie și de
bani dacă se dorește mai mult decât evoluția dansatorilor
la serbările școlare?
– Niciodată nu s-a pus problema ca echipa de
dansatori să nu poată participa la un eveniment din cauza
problemelor financiare. De multe ori am fost invitați la
anumite evenimente pe care nu le prevăzusem și, de câte
ori am cerut ajutor, niciodată nu am fost refuzați. Serbările
școlare, concursurile, festivalurile, chiar și excursiile au
fost întotdeauna încurajate și susținute de Primăria și
Consiliul Local Cenad, indiferent dacă s-au desfășurat în
țară sau în străinătate.
– Când și unde ați evoluat pe scenă cu copiii
cenăzeni până acum?
– Spectacolele și serbările au fost mereu îmbrățișate
cu drag de copii deoarece au reprezentat un prilej de a arăta
tuturor evoluția lor până în acel moment, dar și o ocazie de
cunoaștere, apropiere și socializare atât între dansatori, cât
și a dansatorilor cu mine sau a mea cu ei.
Participările noastre au avut loc în funcție de
evoluția artistică, dar și de pregătirea psihică a copiilor.
Chiar dacă au stăpânit foarte bine o coregrafie, nu i-am
grăbit să urce pe o scenă mare sau mică decât atunci când
am fost sigură că ei sunt pregătiți, când se pot transpune
din „copilul inocent” în „copilul actor”.
O parte din echipa mijlocie a participat la:
* Festivalul Internațional din Turcia,
* Zilele Minorităților din România, Muzeul
Satului Bănățean din Timișoara,
* Festivalul cântecului și dansului popular sârbesc
Venac, Timișoara,
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* Festivalul Prieteniei, Sânnicolau Mare,
* Spectacol caritabil Telemaratonul Speranței –
Noi suntem prietenii voștri, Timișoara,
* Spectacol caritabil Pași mari pentru copii mici,
Sânnicolau Mare,
* Comloșu Mare – realizarea unui scurtmetraj
intitulat Călătoria, parte din proiectul cultural Cămine în
mișcare / Moving Fireplaces.
Echipa mică a participat la:

* Festivalul cântecului și dansului popular
sârbesc Venac, Timișoara, organizat de Uniunea Sârbilor
din România,
* Telemaratonul Speranței, Timișoara,
* Festivalul Prieteniei, Sânnicolau Mare,
* Acțiunea Pretutindeni trăiesc copii, Sânnicolau
Mare.
De asemenea, o parte dintre acești copii au excelat și
în postura de actori, ei participând la Festivalul Teatrului
pentru Copii, în limba sârbă, la Belobreșca și Timișoara,
festival organizat de Uniunea Sârbilor din România.
Echipa mare a participat la toate aceste acțiuni,
enumerate mai sus, dar și la câteva în plus:
* Festivalul Concurs din Macedonia,
* Festivalul Alfabetul Conviețuirii, Ploiești,
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organizat de Uniunea Elenilor din România,
* Sărbătoarea scrierii slave, Dudeștii Vechi,
* Festivalul Concurs Lada cu Zestre, Timișoara,
* Proiectul județean de promovare a culturii și
tradițiilor timișene TIMISIENSIS, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș în colaborare cu Iulius Mall,
Timișoara,
* Festivalul Folcloric și Culinar Fasuliada, din
localitatea Radimna, județul Caraș-Severin,
* Concursul cultural artistic județean „Drag mi-i
jocul din Banat”, Lugoj,
* Ziua Națională a Costumului Tradițional din
România, Muzeul Satului Bănățean, Timișoara,
* Maratonul cântecului și dansului popular
sârbesc, Arad și Timișoara,

* Festivalul Internațional Balkan FolkFest, din
Bulgaria,
* Spectacole desfășurate cu prilejul sărbătorii Sf.
Sava, Arad, Sânnicolau Mare.
Poate nu sunt multe, poate nici renumite nu sunt, dar
noi am participat cu tot dragul, am învățat să respectăm
scena și publicul, am învățat să ne regăsim în costumul
popular purtat cu mândrie de bunicii și străbunicii noștri,
am învățat ce înseamnă cu adevărat frumosul, respectul,
responsabilitatea, dăruirea, ne-am consolidat relațiile de
prietenie și încredere.
– Ați participat și la festivaluri regionale, naționale
și internaționale. Unde, când și ce premii ați câștigat?
– Iată rezultatele noastre:
* Festivalul Concurs Lada cu Zestre, Timișoara,
2017 – locul II,
* Concursul județean cultural-artistic Festivalul
Prieteniei, Sânnicolau Mare, 2017 – locul II,
* Concursul județean TIMISIENSIS, organizat de
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Inspectoratul Școlar Județean Timiș în colaborare cu Iulius
Mall, Timișoara, 2017 – trei locul I și un locul II,
* Concursul cultural-artistic județean „Drag mi-i
jocul din Banat”, Lugoj, 2017 – locul II,
* Festivalului Concurs din Macedonia, 2017 –
locul II pentru Prestație artistică și locul I pentru Cel Mai
Bun Dansator,
* Festivalul Internațional Balkan FolkFest, din
Bulgaria, 2018 – plachetă de aur,
* Concursul județean cultural-artistic Festivalul
Prieteniei, Sânnicolau Mare, 2018 – locul I,
* Festivalul Concurs Lada cu Zestre, Timișoara,
2019 – locul I,
* Festivalul Etniilor, ediția XIX, Timișoara, 2019
– diplomă de participare,
* Festivalul Internațional de Folclor din Didim,
Turcia, 2019 – diplomă de participare,
* Festivalul de Teatru pentru Copii, Belobreșca,
2018 – locul I, Timișoara, 2019 – locul I.
– Cu ce dansuri populare ați început?
– Echipa noastră a început cu dansuri populare
românești. Mi-am dorit ca acești copii să știe că la noi în
zonă se poate dansa mai mult decât doi cu doi. Am început
cu Hora Mare, Sorocul, Ardeleana, mai apoi Brâul și
Doiul. A fost o încântare pentru ei să observe că se poate
mai mult, mai bine, că reușesc să diferențieze melodiile și
să execute mișcările cu siguranță și naturalețe.
– Copiii instruiți de dumneavoastră joacă și
dansuri sârbești, nemțești și ungurești. Ce anume va
determinat să abordați o paletă atât de largă și, de ce nu,
epuizantă pentru orice instructor de dans?
– Pe parcursul repetițiilor, am observat că, fiind
însușite mișcările exersate, în momentele de pauză, ei își
puneau diferite melodii populare specifice altor naționalități
(de menționat faptul că în echipă activau, și activează încă,
și unguri, și sârbi). Astfel, am început să exersăm câțiva pași
specifici fiecărei etnii. Nu conta de ce naționalitate eram,
dragostea pentru muzică și dans a făcut să fim un nucleu,
nucleu care, o dată cu trecerea anilor, e tot mai solid.
Nu este ușor deloc! Cel mai greu, pentru mine, a
fost să abordez dansul maghiar, dar elanul, dorința și
patima copiilor m-a motivat să învăț o dată cu ei. Câțiva
dintre dansatori activaseră în echipa de dansuri maghiare,
condusă de dna Velciov Rozalia, și, astfel, au reușit să ne
scoată la lumină, ducând la bun sfârșit o coregrafie simplă,
dar frumoasă.
Acum cred că e potrivit să menționez faptul că echipa
mare a „Mlădițelor” e o echipă matură, unită, cu inițiativă,
hotărâtă, extrem de critică și foarte muncitoare. Trebuie să
povestesc o întâmplare care pe mine m-a marcat profund,
m-a legat și mai mult de ei. Au dat dovadă de maturitate,
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responsabilitate și unitate, atât mie cât și părinților lor.
Nu-mi mai amintesc cu exactitate evenimentul, dar știu
că munceam foarte mult pentru acea acțiune, mai ales că
aveam și coregrafie nouă. Pentru acel eveniment, copiii
doreau foarte mult să pregătească și dansul sârbesc pe care
reușiserăm să-l învățăm puțin atunci când prietenii noștri
din Moldova Nouă ne vizitaseră. Eram foarte ocupată
cu proiectele de la serviciu, cu familia mă vedeam doar
seara, acasă ajungea, uneori, chiar și după 12 ore..., iar ei,
dansatori neobosiți, după 3 ore de repetiții, câte 2, 3 zile
pe săptămână, mai voiau să lucreze la o altă coregrafie...
Eu n-am reușit... Și i-am certat... Și am plecat supărați
acasă, și unii, și alții... Nu eram supărată pe ei, ci pe
mine, pentru că nu reușeam mai mult, nu reușeam să-mi
organizez timpul mai bine, pentru că am fost în stare să
spun NU... Timpul a trecut, munceam la ale noastre, când,
în ajunul evenimentului, mi-au cerut să le acord 5 minute
pentru a-mi prezenta o surpriză, apoi, dacă totul era foarte
bine pregătit, să-mi dau acceptul de a prezenta în program
și coregrafia la care ei au muncit. Am fost șocată, uimită,
fericită, încântată, de ceea ce am văzut... Copiii, în urma
discuției mai aprige avute, se hotărâseră să se întâlnească în
fiecare seară, fără mine, fără a ști eu, și să învețe coregrafia
pe care și-o doreau. Bineînțeles, soțul meu știa, părinții
copiilor știau. Și le-a reușit... S-au descurcat excelent și,
fără nici un moment de îndoială, i-am încurajat să prezinte
dansul pe scenă. Aceasta e una din amintirile care îmi sunt
foarte dragi, și sunt extrem de bucuroasă să văd direcția în
care se îndreaptă acest colectiv minunat.
O astfel de relație s-a construit treaptă cu treaptă de-a
lungul anilor și o astfel de relație îmi doresc și cu celelalte
trei echipe mici ale „Mlădițelor”. Și pot spune, cu mâna pe
suflet, că cei care mă ajută să construiesc o astfel de echipă
sunt dansatorii din echipa mare, cei care și-au dat seama
că pentru a construi ceva de calitate și durată e nevoie de
muncă, respect, devotament, încredere, dragoste.
Sunt mândră de ei! De toți!
– V-ați gândit vreodată și la o posibilă colaborare
cu Formația de tamburași „Lale sa Moriša”? Fiindcă
cele două formații se completează una pe alta, ba, mai
mult decât atât, aveți și trei soliste vocale talentate și aici
mă refer la Dușița și Miriana Roșu (mamă și fiică) și
Tania Vlașcici, care colaborează cu tamburașii. Adică,
altfel spus, aveți toate atuurile pentru a da spectacole ca
ansamblu de cântece și dansuri în limba sârbă.
– Da, ne-am gândit, dar planurile noastre au rămas,
momentan, doar niște schițe pe hârtie. Această pandemie
ne-a dat planurile peste cap... Să ne țină Dumnezeu
pe toți sănătoși și să ne dea putere de muncă pentru că
planurile sunt multe și frumoase. Ce-aș putea spune despre
tamburași? Cuvintele ar fi prea sărace și ar păli în fața
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profesionalismului acestor instrumentiști excepționali.
Vestea reînceperii activității a fost una dintre cele mai
așteptate și primită cu foarte mare bucurie la nivel cultural,
mai ales că sunt „de la noi de-acasă”. Iar despre solistele
echipei de tamburași, eu, personal, am doar cuvinte de
laudă și mă plec în fața talentului lor. Pe lângă faptul că
sunt niște fete extrem de talentate, au crescut cu cântecul,
și au încântat publicul de când erau doar niște copile, sunt
și niște caractere puternice, loiale, devotate, iubitoare de
frumos și tradițional, ambițioase, cu spirit de echipă și
inițiativă. Pe scurt: echipa noastră de dansatori ar avea
doar de câștigat, din toate punctele de vedere, în urma unei
colaborări cu acești profesioniști.
– Dat fiind faptul că tinerii dansatori dansează
și jocuri populare românești, iar tamburașii și solistele
vocale sus-amintite interpretează și melodii din folclorul
românesc, dar și dumneavoastră însevă sunteți o talentată
solistă vocală, pe care alți soliști vocali v-ați mai putea
baza și pentru spectacole în limba română?
– Vă mulțumesc mult pentru aprecieri! Aș apela,
fără să mă gândesc, la oricare dintre solistele echipei de
tamburași! Cât despre alți soliști..., nu vă pot spune... Am
fost întrebată de părinți dacă mă pot ocupa de copiii lor în
acest sens. Și am promis că voi încerca..., dar, cu părere
de rău, n-am reușit... Pentru această activitate am nevoie
de timp și un corepetitor, deoarece eu nu stăpânesc foarte
bine pianul sau alt instrument muzical, pentru a ajuta în
efectuarea vocalizelor sau stabilirea tonalității unei piese
pentru interpretare. Mi-ar place foarte mult să mă implic
și în această activitate, cunoștințe am, dar timpul îmi este
dușman și nu aș vrea să încep un lucru pe care n-aș putea
să-l duc la bun sfârșit... Mai ales că lucrez cu sufletul
unui copil care va avea așteptări. Sunt convinsă că printre
dansatori am și câțiva soliști în devenire dar, momentan,
eu nu-i pot pregăti.
– Dată fiind pandemia de Covid-19, cum vedeți
viitorul muncii dumneavoastră cu copiii cenăzeni?
– Offff…, munca mea, munca lor, munca noastră...
Eu sunt optimistă, doar că va fi greu. Echipele, în mare
parte, s-au selectat deja, în sensul că au rămas cei serioși și
muncitori. Va fi greu deoarece va trebui să refac echipele,
pentru a respecta numărul redus de copii la repetiții, și să
regândesc coregrafiile. Sper din tot sufletul să revenim
cât mai repede la normal deoarece copiii s-au obișnuit să
lucreze în echipă, s-au legat prietenii frumoase, iar faptul
că vom reduce numărul cred că va duce la diminuarea
plăcerii de a dansa. Poate da, poate nu...
Aleg să rămân optimistă.
– Mult succes în continuare!

A consemnat: Dușan Baiski
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Gânduri mari
de la oameni mici…
Venită ca o pedeapsă, cel puțin pentru tinerii implicați
în Ansamblul de dansuri populare din Cenad, perioada
de izolare a împiedicat susținerea repetițiilor din cadru
ansamblului, astfel încât membrii au venit cu ideea de a
menține activitatea în mediul on-line. A fost un lucru bun,
destul de eficient, dar cu rezultate mai puțin vizibile. După
ridicarea restricțiilor, la inițiativa întregii echipe, din dorul
de a socializa și a dansa ajuns la cote maxime, ansamblul
și-a reluat activitatea, încetul cu încetul. Pe această cale,
vrem să mulțumim, încă o dată, dnei Carmen Jura, cea
care a făcut posibilă întâlnirea noastră, oferindu-ne ca
loc de desfășurare a repetițiilor curtea Pensiunii Anka
din Cenad, bineînțeles respectând normele de distanțare
socială corespunzătoare și cele de igienă personală.

Vedere din Cenad. Foto: Rodica Pitic.

Zilele au trecut, o altă săptâmână a început, iar
noi ne-am continuat activitatea, de data aceasta în curtea
„Clubului sârbesc” din comună. În funcție de numărul de
persoane care participau la repetiții stabileam dacă vom
dansa în incinta Clubului sau în curtea acestuia.
Aici ne aștepta o surpriză....
Uimiți, rușinați și totodată dezamăgiți am fost când,
în fața Clubului, am fost întâmpinați de mizeria lăsată de
persoanele care își petrec serile pe treptele de la intrarea în
clădire. Adică, fel și fel de ambalaje, care mai de care mai
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mari, mai murdare, grămezi de sticle de diferite mărimi sparte,
acestea reprezentând un real pericol pentru oricine, PET-uri și
pahare de plastic, pungi, coji de semințe, cârpe..., da, cârpe...
Cei care fac acest lucru sunt tineri de vârsta noastră,
sau poate o idee mai mari, colegi, vecini sau chiar prieteni.
Semnalul de alarmă pe care vrem noi să-l tragem este
acela că nimănui, dar absolut nimănui, nu-i place săși petreacă timpul liber într-un mediu mizerabil. Toți
căutăm locuri frumoase, curate, cu priveliști uimitoare, dar
problema cea mai mare apare după ce plecăm... Evităm,
nu vrem sau, pur și simplu, nu ne pasă să ne uităm în urma
noatră, la ceea ce-am lăsat după noi... Ni se pare perfect
normal să vină alții să ne adune gunoaiele..., (ceea ce este
primitiv, mai ales că ne considerăm persoane civilizate,
educate). Oare ce s-ar întâmpla dacă noi am fi cei care ar
trebui să strângem gunoaiele și mizeriile după ceilalții?
Oare care ar fi părerea noastră despre aceia care își bat
joc de natură, de mediu? Practic..., e ca și cum ne-am
bate joc unii de alții... În felul acesta nu putem evolua...
Nu uitați..., fiecare dintre noi are și îndatoriri... față
de el însuși, față de familie, prieteni, vecini, comunitate.
„Totul începe cu tine!” – aceasta a fost vorba care ne-a
motivat să strângem gunoiul pentru a face curat acolo unde
ne vom desfășurăm repetiția. Am făcut-o!!! Și nu ne pare
rău!!! Dar am suferit foarte mult să constatăm, în timp, că
vocea noastră a rămas neauzită...
Și, ca să nu fim prea critici și răutăcioși cu cei
care au sau au avut astfel de obiceiuri, ne-am găndit să le
găsim și o scuză... Aceea că, în zona respectivă, nu există
coșuri de gunoi. Tocmai de aceea ne-am gândit și la unele
soluții... și anume:
1. Să rugăm persoanele responsabile să amplaseze
câteva coșuri de gunoi chiar și în zonele mai retrase ale
comunei;
2. Mobilizarea tinerilor și confecționarea coșurilor
de gunoi din diferite materiale reciclabile (acțiune privită
ca o recreere, nu o obligativitate).
Un alt aspect negativ, care nouă ne-a atras atenția,
a fost acela al mâzgăliturilor pe case, sedii de magazine,
biserici... Oare acesta e un comportament sănătos? Copiii
de până în 5 ani au acest obicei de a scrie pe orice și pe
unde apucă... Dragilor, dacă sunteți de părere că e
modern, interesant, educativ și estetic să scrieți pe
zidurile clădirilor, vă rugăm insistent să începeți cu
casele voastre! Dacă ești îndrăgostit de X și Y, te rugăm,
scrie pe casa ta!
Cu toții vrem o schimbare în comuna noastră,
dar trebuie să înțelegem că această schimbare, pe care
o așteptăm de mulți ani, trebuie să pornească de la noi.
Odată cu revenirea, cât de cât, la normal în urma
acestei pandemii de COVID-19, care încă nu a trecut în
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totalitate, o altă nevoie a tinerilor a fost aceea de a ieși
la plimbare în natură. Comuna noastră fiind poziționată
pe valea Mureșului de Jos, putem beneficia de Parcul
Național Lunca Mureșului. Imaginea apusului de soare,
de care ne-am putut bucura ani la rând, anul acesta a
fost blocată de ierburile foarte înalte, care nu numai că
provoacă un sentiment de teamă, dar și găzduiesc roiuri de
insecte care împiedică circulația pietonală.
Să ne fie cu iertare dacă am întrecut măsura, dar
Cenadul e locul în care ne-am născut, ne-am educat,
ne-am format ca indivizi responsabili..., e casa noastră.
Respectând locul natal te respecți pe tine. Și noi asta
facem!!!
Iar acum, să încheiem într-un mod mai vesel, ne
dorim să împărtășim câteva sfaturi pentru tinerii comunei
noastre, privitoare la petrecerea timpului liber:
– Comunicați cât mai mult cu familia, prietenii sau
oamenii dragi vouă – comunicarea ajută la dezvoltarea
personalității, la menținerea și îmbunătățirea relațiilor și
la menținerea sănătății psihicului.
– Îmbrățișați și necunoscutul – făcând lucruri pe
care nu ați încercat să le faceți din diferite motive, fiecare
dintre noi putem descoperi anumite hobby-uri care near putea alunga sentimentul de plictiseală sau care să ne
conducă către un adevărat succes.
– Petreceți timpul cu oamenii dragi, lăsând
frâu liber imaginației și creativității – faptul că aveți
posibilitatea de a petrece timp alături de oamenii dragi vouă
vă ajută să priviți lumea cu ochi diferiți, să învățați unul
de la celălalt, să vă împărtășiți gândurile și sentimentele,
iar dacă încercați să dați frâu liber imaginației, sunt șanse
mari de a realiza un lucru măreț împreună.
– Petreceți cât mai mult timp în natură făcând
mișcare – faptul că ieșiți frecvent în natură, întreg
organismul beneficiază de aer curat, relaxare, încântare, dar
și de acele 30 de minute de mișcare care sunt recomandate
pe parcursul unei zile.
– Iesiți la plimbare, pe jos, cu rolele sau bicicletele
– dacă ezitați să faceți mișcare individual, puteți încerca o
plimbare cu un grup de prieteni, unde energiile pozitive se
transmit de la o persoana la alta, iar rezultatele vor fi cele dorite.
– Vizionați filme, documentare, citiți o carte sau
ascultați muzică – vizionând filme vă puteți dezvolta
imaginația, vizionând documentare vă puteți dezvolta
cultura generală, citind o carte vă dezvoltați vocabularul,
iar dacă ascultați muzică după o zi încărcată, puteți alunga
cu ușurință tot stresul acumulat. Așadar, vizionarea unui
film/documentar seara sau citirea unei cărți după ieșirea cu
prietenii este o alegere potrivită.
Cu drag,

Ansamblul „Mlădițe Cenăzene”
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„Morisena” nr. 4 (20)/2020

Se află aproape de finalizare numărul 4/2020 al
revistei cenăzene de cultură istorică „Morisena”. Spicuim
din cuprins:
Sorin Forțiu – Castelul/donjonul medieval de la
Horogszeg (sec. XV) ≡ Turnul de la Orosin (1696, 1721),
Seul Tour (1771)
Dorin Carabeț – Valeriu Pop și lupta diplomatică
din vara anului 1940
Gabriela Șerban – Oameni de ieri și de azi (5): Pr.
Ioan Lupinca
Daniela Curelea, Dragoș L. Curelea – Cornel
Diaconovici, un bănățean în Sibiu și marile proiecte ale
Astrei între 1898-1905: Enciclopedia română și Palatul
Asociațiunii
Valentin Bugariu – Contribuţia vlădicii Elie
Miron Cristea la dezvoltarea culturii româneşti. Etape
semnificative
Constantin-Tufan Stan – Coriolan Brediceanu,
„Leul” comitatului Caraș-Severin: Propunerea pentru
revocarea ordinului de dizolvare a Partidului Național
Român și a Comitetului Național Român
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Conectarea virtuală
și nevoia de învățare
Îmi aduc aminte, din anii de liceu, cum profesorii
îmi spuneau mie și altor tineri visători: „Pentru lecție
este nevoie ca voi să fiți prezenți și cu intelectul, nu doar
fizic”. Eram în clasă, scriam și răspundeam, atunci când
eram întrebați. Alta era problema: puneam prea puține
întrebări. Interesul nostru pentru școală era mai mult
formal, pentru că, noi și mulți alții ca noi, valorizam
nota și diploma. Ambele garantau înscrierea noastră pe
un traseu susceptibil de a ne aduce mult râvnitul succes
în viață. Cu toții eram învățați de acasă că trebuie să
devenim oameni „realizați”. În acea vreme, încă, a fi
realizat însemna să îți asiguri un loc, undeva, într-un
birou, în care toată lumea să te „domnească”, iar în
ziua de salariu să câștigi mai mult decât majoritatea
oamenilor. Pentru asta îți trebuia o diplomă. Noianul de
informații pe care îl îngurgitam nu părea să fie rezervorul
de combustibil care să ne ducă în acel loc.
Anii au trecut de atunci. Toate s-au schimbat. La
sala de clasă – terenul de vânătoare al notelor mari –
nu a rămas nici ușa. Doar clădirea, acum îmbrăcată în
polistiren și împodobită cu geamuri termopan de un alb
sclipitor, a rămas la fel și tot acolo. Oamenii nu au rămas
pe loc. Mulți dintre ei au plecat, iar cei care au rămas
s-au schimbat profund, ei și, mai ales, urmașii lor.
„Unde sunt elevii de altă dată ? ” La locul lor: în
istorie. Lumea nu stă pe loc.
Acum ... să mă întorc la început, la „prezență”.
Primul cuvând din titlu este legat de „conectare”. Auzim
tot mai des acest cuvânt, în contexe diferite. Dacă „pe
vremea mea” era important să fii informat, să fii prezent
și să iei note mari la școală, acum, important este să „să
fii conectat”.
Prezentul se așterne ca o manta groasă, îngropând
timpul trecut la adâncimi mari, dincolo de centrul
Pământului. Desigur, el erupe la antipod, într-o izbucnire
de flăcări și pucioasă. Adesea vedem, la televizor,
evenimente care ne fac să spunem „prin asta am trecut
și noi”. Acum, dacă aruncăm o privire la sistemul de
învățământ din India, vedem că tinerii se avântă în
vâltoarea examenelor de admitere în liceu și în facultate,
cu zecile de mii. Sunt specializări universitare care, la
admitere, atrag candidați de câte 50 de ori numărul de
locuri scoase la concurs. Cifre mai mici, dar nu cu mult,
înregistrează și liceele cu profil „mate-info” din orașele
mari de acolo. Așa sau aproape așa a fost și la noi, în
urmă cu o generație: tinerii acumulau cantități mari de
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informație, pe care le valorificau, apoi, la examene.
Acum tinerii nu mai vor să fie informați, ci vor să
fie „conectați”. Nu mai vor să poarte, cu ei, bagaje de
informație, ci vor să acceseze, în timp real, informația
și să o folosească în funcție de nevoile de moment.
Absolvirea unei școli nu îți garantează că vei trăi mai
bine decât cei care nu au diplomă. Nu mai ai nevoie nici
de calificare...
Acestea erau ingredientele care condimentau viața
mediului educațional – deopotrivă a dascălilor, elevilor
și părinților – în 11 martie 2020, când a venit peste noi
Pandemia și, o dată cu ea, marea schimbare.
Luna lui Mărțișor a trecut, pentru cei mai mulți,
stând acasă și așteptând semnale de la minister. Nici nu
bănuiam că ne așteaptă o vacanță de 7 luni. Abia pe la
începutul lunii aprilie sistemul s-a dezmeticit și a început
să apese pe butoane, pentru a ne îmboldi, cumva, să
facem față situației fără precedent. Cel puțin două mari
probleme trebuiau rezolvate: 1 – copiii trebuie educați în
continuare și 2 – profesorii trebuie să muncească pentru
salariile pe care le primesc. Au existat și voci care au
bânguit, timid, expresia „șomaj tehnic”. Imposibil ! Dacă
îi trimiți în șomaj tehnic pe profesori, aceștia nu vor
mai face nimic pentru elevi. Altă dandana: Constituția
garantează, copiiilor, dreptul la educație (fie, ea, și de
mântuială). Dacă ministerul îi trimitea pe profesori în
șomaj, ar fi călcat acest drept, unei mase mari de tineri
cetățeni ai României. Deci, școala trebuie să funcționeze,
măcar pe hârtie. Asta s-a și întâmplat, în multe cazuri.
Singura opțiune viabilă a fost, în primăvară,
învățarea on-line. Ușor de zis, greu de implementat !
Eforturile sistemului de a impune profesorilor „să
se descurce în funcție de resursele aflate la dispoziție”
au scos la lumină prăpastia care există între diferite
compartimente ale mediului educațional de la noi. Atât
dascălii, cât și elevii, s-au împărțit în diferite categorii
de „avuți” și „nevoiași”. Unii – puțini ca număr și
pondere – aveau ceva experiență în utilizarea mijloacelor
electronice în predare-învățare. Eu folosesc resurse
informaționale on-line de cel puțin 10 ani. Am scris și
o carte despre abordarea strategiilor didactice moderne
în predarea geografiei. Desigur, mie îmi este relativ ușor
să le arăt elevilor imagini și materiale video, să le trimit
diferite materiale, prin Facebook, WhatsApp și e-mail.
Întotdeauna au fost elevi care le-au accesat și elevi care
le-au tratat cu indiferență. Asta este o mare hibă a învățării
de la distanță: nu îl poți influența, prea mult, pe cel de la
capătul celălalt al firului. Oricum, această strategie venea
în completarea lecțiilor ținute în clasă, împreună cu elevii.
Acolo comunicam cu ei în mod direct și empatic. Puteam
să intervin prompt pentru rezolvarea impasurilor, atunci
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când era cazul. Se poate comunica și în virtual, folosind
mesajele vocale, video, scrise sau prin interconectarea
cu elevii folosind platforme de comunicare la distanță.
Pentru asta, însă, trebuie ca, atât dascălii, cât și elevii,
să își dorească, să aibe cu ce, să știe cum și să știe cât să
comunice.
Oricine a experimentat „onlainul” a văzut că
două ore de stat în fața ecranului îl obosesc cât șase ore
petrecute în clasă, cu elevii. Să nu mai vorbim de eficiența
transmiterii mesajului...
Intervin, apoi, alți factori: familia și mediul social
apropiat (prietenii, vecinii, colegii etc.). Nu toți copiii
dispun de mijloace de comunicare la distanță. Să zicem
că statul va întinde o mână de ajutor și va dota fiecare
familie care nu are, cu tablete și computere... Nici asta
nu rezolvă tot! Doar o mică parte din copii au, acasă,
pe cineva care să îi poată ajuta să înțeleagă lucrurile pe
care nu le-au înțeles din ce a vorbit domnul / doamna de
pe ecran. Continuarea, timp îndelungat a acestui proces
de învățare on-line, fără prezența elevilor în clase și cu
actuala programă, va lărgi și mai mult diferența dintre
„cei care pot” și „cei care nu pot”, va crește și mai mult
procentul analfabeților funcționali (aceia care știu să
citească, dar nu înțeleg ce au citit).
Revin, iarăși, la problema „elevii de altă dată”
versus „elevii de astăzi”. Acum, noi lucrăm cu „elevii de
astăzi”, nu cu nostalgia generației trecute. Pentru elevii
de atunci, ca și pentru cei de acum, cea mai mare parte
din procesul de educație este perceput la nivel formal.
Cei mai mulți nu se străduiesc să priceapă ceea ce li se
transmite, ci caută să obțină note cât mai mari și diplome
cât mai multe (într-o manieră cât mai simplă, dacă se
poate). Dacă, în clasă, profesorul mai poate să culeagă
„feedback” și să corecteze deficiențele de atenție și de
înțelegere ale copiilor, din spatele ecranului acest lucru
este aproape imposibil.
O categorie specială o reprezintă copiii din clasa
pregătitoare și cei din clasa I. Pe unii din colegi i-am
întrebat „La ce literă ați ajuns?”. Desigur, nu au fost
parcurse toate lecțiile, iar ce s-a remediat, în perioada
aprilie-iunie nu a acoperit toate „găurile”. Nu toți elevii
și-au însușit, pe deplin, tainele alfabetului. Din câte se
anunță, e posibil ca această experiență să se repete la
generația următoare. Dacă, în sala de clasă, învățătorul
reduce diferențele dintre elevii care „mai știu ceva de
acasă” și cei care vin ca o foaie imaculată de hârtie,
din spatele ecranului, acest lucru va fi o luptă câncenă
cu imposibilul.
Aspectele care țin de educație sunt multiple.
Unul dintre acestea este învățarea socială, adică ceea ce
deprindem din contactul cu semenii noștri. Acasă, dacă
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nu ne vede bunica, ne mai suflăm mucii în mânecă, dar
la școală trebuie să folosim batista. Acasă „nu ne vede
nimeni”, dar la școală ne mai văd dascălii, ne mai critică
colegii etc. Adică, școala contribuie la dezvoltarea
copiilor prin mult mai multe ingrediente, altele decât cele
scrise în catalog. Dacă nu vor merge la școală, copiii vor
fi lipsiți de acestea.
Asigurarea asistenței on-line în continuarea procesului de învățare pe perioada suspendării cursurilor nu-i
deloc o misiune ușoară și nu știm, încă, ce rezultate va
da. Cert este că perioada când s-a implemetat „onlainul”
a fost, cumva, ca în vacanță – perioadă în care nimeni nu
transmite nimic și nimeni nu învață nimic...
Ne-am obișnuit cu ideea că actul învățării ține
numai de prezența la școală. Drept este că nici noi,
dascălii, nu ne-am implicat aproape deloc, în timpul
vacanțelor, în transmiterea de cunoștințe către elevi (deși
nu suntem în concediu în toată perioada vacanței de vară).
Excepție au făcut unii profesori care predau discipline la
care se susțin examene naționale.
Asociem prea mult învățarea cu „școala
obligatorie”. De fapt, școala nu este o obligație, ci este o
necesitate. Asta ar trebui să înțeleagă și familiile elevilor:
învățarea înseamnă cultivarea și fortifierea capacității de
judecată a omului, pe care nicio „școală a vieții” nu o
poate suplini.
Ce pot face părinții? Pot, dacă vor: să îi încurajeze
pe copii să urmărească filme documentare (pe vreme mea
aveam doar teleenciclopedia), să se joace cu ei scriind
și socotind (clasa I), să le cumpere cărți (dacă nu știu ce
anume, pot întreba la școală – profesorii le vor răspunde),
să îi învețe care este diferența dintre bine și rău, să discute
cu ei cât mai multe situații cu care se confruntă, să îi
îndrume pe calea omului drept (nu a omului „inventiv
și descurcăreț”). Multe pot face, inclusiv să apeleze la
ajutorul dascălilor.
Elevii nu s-au mai întâlnit cu o asemenea experiență,
cel puțin în ultimele două decenii. Acum ne comportăm
ca atunci când învățăm să înotăm. Sper să învățăm cât
mai mulți și să continuăm această practică în vacanțele ce
vor urma, nu numai în perioadele de „lockdown”. Și încă
ceva: să învățăm să fim solidari! Dascălii și părinții au o
misiune comună: educarea copiilor.
S-a lungit mult articolul... Aș mai avea multe
de scris. Multe le știți dumneavoastră, cei care creșteți
copiii care ne dau nouă, dascălilor, motive întemeiate de
îngrijorare. Ar trebui, măcar, să închei rotund. Nu pot.
Am atacat problemă, cel puțin la fel de spinoasă, ca o
capsulă de „coronavirus”.

Prof. drd. Iancu Constantin Berceanu
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O nouă carte despre cenăzeni *
Inițial, s-ar fi vrut
o carte despre personalități(le) cenăzene.
Potrivit Dicționarului
explicativ al limbii române, personalitate este
o persoană cu aptitudini și cu însușiri deosebite, cu autoritate și
prestigiu, care aduce o
contribuție valoroasă în
domeniul social-politic,
cultural-științific etc.
Însă, în cele din
urmă, am decis să abordăm situația pragmatic.
Mulți dintre cenăzeni
s-au realizat în viață în cu totul alte părți decât satul natal.
Alții au venit la Cenad în diverse situații. Dar, într-un
fel sau altul, au făcut cu toții fală Cenadului și merită cu
toții un tratament egal. Dacă acest lucru s-a reușit mai
mult sau mai puțin, rămâne la latitudinea cititorilor.
Oricum, autorul își asumă partea sa de vină pentru
orice persoană care, potrivit opiniei unui cititor sau
altuia, nu ar fi meritat cu adevărat să fie amintită în
această carte. Însă doar Dumnezeu, dacă într-adevăr
există, poate judeca drept. Nicidecum autorul. Și,
nu-i așa, doar cine muncește greșește.
Din nefericire, nu toți dintre cei cei pe care i-am
contactat direct ne-au răspuns. În chiar anormal de
multe cazuri nici măcar nu am primit vreun răspuns.
Desigur, e dreptul fiecăruia să-și apere intimitatea, însă
nu întotdeauna tăcerea este un răspuns potrivit. Mai cu
seamă în cazul de față.
Pentru completarea bazei de date am trimis
solicitările de ajutor direct, prin e-mail. Am cerut ajutor
prin telefon. Desigur, doar în cazul în care am avut adresele
de e-mail sau numerele de telefon și am avut nevoie de
biografii, fotografii sau doar de clarificări. Am publicat
aceste solicitări inclusiv în revista locală „Cenăzeanul”
și pe site-ul oficial al comunei: www.cenad.ro. Iar un
anunț în acest sens a apărut și în publicația din München a
șvabilor bănățeni. Începând din aprilie 2018, schița cărții,
în diverse stadii de acumulare a datelor, a fost tot timpul
disponibilă pe site-ul oficial al comunei Cenad, astfel că
* Dușan Baiski, Cenăzeni de ieri și de azi, Editura
Artpress, Timișoara, 2020.
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oricine putea veni cu date, cu sugestii etc. etc. Dacă unii
sau alții dintre dumneavoastră veți afirma că nu ați știut
și că autorul se face vinovat că nu v-a adus la cunoștință
intenția sa de a scrie cartea de față, vă amintim că nici
necunoașterea legislației nu vă exonerează de răspundere.
Ca atare, nu e vina autorului că dumneavoastră nu citiți
revista „Cenăzeanul” ori că nu aveți acces la Internet și
nu accesați site-ul www.cenad.ro.
Dar hai să continuăm. Potrivit unui document1
aflat la S.J.T.A.N., datat 4 aprilie 1940, s-a prevăzut
evacuarea în caz de război a arhivei Primăriei Cenadul
Mare, care conținea un volum de 3,2 mc de documente
importante, în greutate de 500 kg. Din păcate, în
luptele din 4-8 octombrie 1944 dintre armata germană
și maghiară, pe de-o parte, și Armata Roșie, pe de altă
parte, arhiva a fost incendiată, pierzându-se astfel o
sursă deosebit de valoroasă de documentare. Un alt
document2, din 4 iulie 1940, prevedea transportul cu
trenul (cu destinația gara C.F.R. Vârciovora) a 78 de
tone de documente, mașini și mobilier, grosul fiind al
Stațiunii Experimentale Cenad (50 t). Primăria Cenadul
Mare și Postul de Jandarmi aveau prevăzute câte 10
tone fiecare, Vama Cenad și Școala de Stat câte 2 t, iar
Oficiul Poștal, Poliția de Frontieră, Agenția Fiscală și
Serviciul Sanitar, câte o tonă fiecare.
Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial,
comuna Cenadul Mare a avut 56 de hărți3 cadastrale și 51
de hărți de la Reforma Agrară din 1922, dar se spune că
au ars toate laolaltă cu arhiva comunală.
O problemă delicată o constituie numele de
persoane, care au fost maghiarizate, românizate sau
scrise incorect. Pentru a nu se crea confuzii, am preferat
forma incorectă și, acolo unde s-a făcut necesar, am
scris în paranteză forma corectă). Iar acolo unde s-a
utilizat grafia cirilică, am trecut mai întâi forma scrisă
în alfabetul latin. Am optat pentru notarea acestora
inclusiv cu grafia cirilică și conform pronunției sârbești,
fără însă a traduce și textul biografiei, considerând că,
pe de-o parte, aceasta este o atitudine corectă față de
sârbi, iar pe de altă parte cartea de față este o ediție
exclusiv în limba română.
În câteva cazuri, există mai multe nume de
persoane ce se repetă, însă e vorba de persoane diferite.
De asemenea, veți întâlni în carte nume identice de
persoane care au activat în perioade apropiate, însă din
lipsă de documente cu mai multe amănunte nu am putut
1 Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale, Fond
nr. 942, inv. nr. 1388, Primăria Cenad, dosarul nr. 2/1941, f. 239.
2 S.J.T.A.N., Fond nr. 942, inv. nr. 1388, Primăria Cenad,
dosarul nr. 2/1941, f. 273.
3 S.J.T.A.N., Fond nr. 942, inv. nr. 1388, Primăria Cenad,
dosarul nr. 1/1945-1947, f. 42.
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concluziona dacă este vorba de una și aceeași persoană
sau de două persoane diferite.
De exemplu:
IOAN – Preot ortodox pe la 1728.
IOAN – Dascăl la Cenad în perioada 1735-1768.
În acest caz, am preferat să înscriem două persoane
cu același nume, deși pare a fi vorba, în mod logic, de una
și aceeași persoană.
De asemenea, în cazul în care au existat mai
multe persoane cu aceleași nume și prenume și o singură
fotografie, am pus la fiecare în paranteză un număr, iar
la textul clișeu al fotografiei am inserat numărul aferent
numelui persoanei din imagine.
În baza documentelor de arhivă, am indicat
uneori și numărul de casă al domiciliului persoanei, cu
observația absolut necesară că actualele numere de casă
din Cenad nu corespund cu cele de atunci, însă urmașii
pot identifica locuințele.
Trebuie reținut și faptul că, de-a lungul istoriei
sale, Cenadul a purtat diverse denumiri și a fost despărțit
în două doar din punct de vedere administrativ: (Cenadul
Sârbesc – redenumit Cenadul Mare, și Cenadul German
– redenumit Cenadul Vechi, cele două unindu-se în
definitiv într-o singură comună în anul 1948).
De un neprețuit ajutor a fost cartea istoricului
dr. Ioan Hațegan, Cenad – Monografie istorică, fără
de care volumul de față ar fi fost mult mai sărac, dar
și colaborarea cu doamna Brunhilde Hinkel, autoarea
unei foarte importante cărți despre șvabii cenăzeni,
respectiv a arborelui genealogic al familiilor acestora,
ca atare suntem în măsură să vă oferim un tablou cât
de cât apropiat de cel real. La fel de important a fost
și ajutorul primit din partea domnului Claudiu Călin,
arhivist la Dieceza Romano-Catolică din Timișoara,
cu privire la episcopii și preoții romano-catolici și
greco-catolici.
Din păcate, din motive pe care nu le înțelegem,
demersurile noastre s-au lovit, în destul de multe cazuri,
de o tăcere proprie cenăzenilor. Sau greșim? Oricum,
cartea de față nu este exhaustivă. E doar un punct de
plecare. În următorii ani, poate fi corectată și adăugită.
Firește, cu ajutorul dumneavoastră. Și nu pe linie de
serviciu, ci pe linie de suflet.
Pentru observații, comentarii, corecturi, adăugiri
etc., vă rog să mă contactați la adresa de e-mail:
dusanbaiszki@gmail.com
Cartea, în varianta sa digitală, cu date mai multe
sau mai puține despre 1754 de persoane, se poate citi și
on-line, la adresa de Internet:
https://www.cenad.ro/carte/Cenazeni_de_ieri_si_
de_azi.pdf
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„Populația Cenadului” *
Inițial, filele de
față nu a fost decât
un capitol al unei alte
cărți: „Cenăzeni de
ieri și de azi”, însă
datorită acumulării de
date, volumul a crescut
într-atât încât ne-am
văzut nevoiți a le trata
separat, într-o altă carte.
Și fiindcă am avut la
dispoziție o serie de
tabele, le-am putut
insera integral, astfel
că, acum, cititorii pot
lectura mii și mii de
nume de cenăzeni.
Desigur, pentru aceia dintre dumneavoastră care nu
sunt cenăzeni numele și tabelele nu au vreo relevanță, însă
pentru cenăzeni ori pentru cei care s-au stabilit de-a lungu
timpului la Cenad acestea le pot spune multe în ceea ce
privește nu atât evoluția numerică a populației, cât mai cu
seamă evoluția numelor de familie și numărul de familii
purtând același nume.
În timp, pe hotarul de astăzi al comunei Cenad au
existat peste 30 de așezări mai mari sau mai mici, dar și
cătune și odăi locuite temporar. Unele au ființat în apropierea
fostelor mănăstiri și au dispărut odată cu acestea. Altele au
pierit poate din cauza inundațiilor pricinuite de râul Mureș
ori pustiite de popoarele migratoare.
Despre populația trăitoare pe aceste meleaguri se
știe puțin, documentele, dacă există, fiind depozitate în
diversele arhive de peste hotare. Din fericire, am putut
da de două recensăminte otomane, grație cercetătorului
maghiar Káldy-Nagy Gyula, din a cărui carte1 despre
sangeacul Cenad am putut prelua și prelucra doar
fragmentele ce se referă strict la vatra Cenadul de astăzi
și nu și cele privind populația din localități existente în
1567 și, respectiv, 1579 (datele celor două recensăminte
otomane) pe hotarul actual al comunei Cenad. Chiar dacă
numele sunt scrise potrivit normelor alfabetului maghiar
* Dușan Baiski, Populația Cenadului, Editura Artpress,
Timișoara, 2020.
1 Káldy-Nagy Gyula, A csanádi szandzsák 1567. és
1579. évi összeírása, Dél-Alföldi évszázadok, 15., Szeged,
2000
(https://library.hungaricana.hu/en/view/CSOM_Dae_15/?pg=276&layout=s).
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sau chiar maghiarizate (numele de botez), nu e greu de
dedus care au aparținut maghiarilor sau sârbilor, cele
românești fiind greu de recunoscut.
Ne-am permis a prelua din propria carte – „Cenad
– Studii monografice2”, și tabelul emigranților cenăzeni de
etnie germană, pentru a avea laolaltă și aceste nume.
De mare folos ne-au fost documentele de arhivă cu
recensământul din 1938 al populației din Cenadul Mare.
Chiar dacă digitalizarea numelor a fost o muncă de uzură
și mare consumatoare de timp, am avut totuși satisfacția
de a putea obține un top al numărului de familii purtând
același nume.

Cenad – Vânzător ambulant de sifon și limonadă.

Totodată, am inserat diverse alte tabele, inclusiv
actuale, pentru a oferi cititorilor un tablou cât mai fidel
atât referitor la populație în ansamblu, cât și rolul și locul
diverselor persoane în societatea cenăzeană.
Ar fi fost deosebit de utilă publicarea datelor
recensământului din 2011, pentru a vedea mișcarea
populației și a numelor de familie, dar sperăm să le putem
publica pe cele ale recensământului din 2021.
Din păcate, lipsesc din această carte o serie de date
și cifre privind locuitorii fostei comune Cenadul Vechi3,
dar pe care, desigur, sperăm să le inserăm într-o eventuală
ediție a doua, după ce vom fi fotocopiat dosarele existente
la Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale.
Sperăm însă că prin foile de față am reușit să mai
scoatem la lumină un crâmpei din bogata istorie a Cenadului,
astfel ca generațiile de astăzi și cele viitoare să aibe la
îndemână încă un util izvor de memorie locală.
2 Dușan Baiski, Cenad – Studii monografice, Ediția a II-a
revăzută și adăugită, Editura Artpress, Timișoara, 2015.
3 Unificarea celor două comune a fost avizată favorabil la
14 ianuarie 1948.
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Curier juridic
În acest număr mă voi
referi la unele modificări în
legislația penală intervenită
prin intrarea în vigoare a
noilor coduri penale și de
procedură penală.
Infracțiunile, chiar dacă nu sunt o parte frumoasă
a vieții sociale, ne afectează
uneori direct sau indirect viața.
Infracțiunile sunt fapte
prevăzute ca atare de legislația penală, săvârșite de o
persoană cu vinovăție și care
atrage răspunderea penală a
persoanei care o săvârșește.
Faptele antisociale sau care aduc atingere unor valori sociale
sunt ocrotite diferit de lege în funcție de gravitatea lor.
Cele mai ușoare fapte antisociale sunt contravențiile. Însă
faptele mai grave sunt reglementate ca infracțiuni și atrag
sancțiuni mai grele, de la amendă penală până la închisoare.
De multe ori și pentru anumite fapte linia de demarcație
între contravenție și infracțiune este foarte subțire, cum este
exemplul conducerii unui autovehicul după consumarea de
alcool și când pentru o alcoolemie de până la 0,80 grame/l
alcool pur în sânge fapta este doar contravenție, iar peste
această limită devine infracțiune.
În analiza legislației penale este necesar să amintesc
faptul că nimeni nu se poate apăra motivând că nu a cunoscut
legea în momentul săvârșirii unei infracțiuni, deoarece legea
se presupune că este cunoscută de toate persoanele.
Vinovăția ca element constitutiv al infracțiunilor
poate îmbrăca forma intenției și a culpei, faptele săvârșite
cu intenție fiind mai grav pedepsite decât cele săvârșite
din culpă. Intenție este când infractorul prevede rezultatul
faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei
fapte sau când prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l
urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui. Fapta este
săvârșită din culpă când infractorul prevede rezultatul
faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se
va produce sau când nu prevede rezultatul faptei sale, deși
trebuia și putea să-l prevadă.
Fapta constând într-o inacțiune constituie infracțiune
fie că este săvârșită cu intenție, fie din culpă, afară de cazul
când legea sancționează numai săvârșirea ei cu intenție.
Aici trebuie să explic faptul că pedepsele prevăzute de legea
penală sunt aceleași atât pentru autor sau coautori, cât și
pentru instigator sau complice, aceste din urmă persoane,
chiar dacă nu participă în mod activ la săvârșirea intregului
act infracțional, au totuși o participație mai mică sau mai
mare și care duce la tragerea la răspundere.
Din punctul de vedere al modului de executare a
pedepselor stabilite pentru săvârșirea unor fapte penale, față
de vechiul cod penal care prevedea pedepsa cu amenda,
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închisoare, închisoare cu suspendarea condiționată a
executării pedepsei și suspendarea executării pedepsei
sub supraveghere, noul cod penal prevede ca modalități
de executare a pedepsei amenda, închisoarea, renunțarea
la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei și suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Deci față
de vechea legislație penală au apărut două noi forme de
executare a pedepselor. Renunțarea la aplicarea pedepsei
ce se poate dispune când infracțiunea este de o gravitate
redusă și de atitudinea infractorului avută anterior
săvârșirii faptei și eforturile acestuia de a înlătura sau
diminua consecințele faptei sale.
Această formă de excutare a pedepsei nu se poate
aplica dacă infractorul a mai suferit o condamnare, cu
excepția condamnărilor pentru fapte ce nu mai constituie
fapte penale, a intervenit amnistia sau reabilitarea. Totodată,
nu se poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă
s-a mai dispus această măsură față de infractor în ultimii
doi ani, acesta s-a sustras de la urmărirea penală sau de la
judecată ori a încercat zădărnicirea aflării adevărului sau
a identității autorului sau participanților, precum și când
pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea mai mare de 5
ani. În situația renunțării la aplicarea pedepsei, infractorului
i se aplică un avertisment, iar acesta nu este supus niciunei
decăderi, interdicții sau incapacități.
Amânarea aplicării pedepsei se poate dispune dacă
pedeapsa stabilită este amenda sau închisoarea de cel mult
doi ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior sau
condamnările sale au fost pentru fapte ce nu mai constituie
fapte penale ori a intervenit amnistia sau reabilitarea și față
de atitudinea infractorului avută anterior săvârșirii faptei și
eforturile acestuia de a înlătura sau diminua consecințele
faptei sale, se consideră că nu este necesară aplicarea
imediată a unei pedepse. Este foarte important de amintit
aici că pentru aplicarea acestui mod de executare a pedepsei,
infractorul este obligatoriu să dea în fața judecătorului o
declarație că este de acord să execute muncă nerenumerată
în folosul comunității.
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
a fost reglementată și de vechiul cod penal, dar în virtutea
actualului cod penal condițiile aplicării acestui mod de
executare a pedepsei sunt: pedeapsa aplicată este închisoarea
de cel mult trei ani, infractorul nu a mai fost condamnat
anterior la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de un an,
condamnările sale au fost pentru fapte ce nu mai constituie
fapte penale, a intervenit amnistia sau reabilitarea, faptele
anterioare au fost săvârșite din culpă, și față de atitudinea
infractorului avută anterior săvârșirii faptei și eforturile
acestuia de a înlătura sau diminua consecințele faptei sale,
se consideră că nu este necesară executarea în penitenciar
a pedepsei. Și în acest caz, pentru aplicarea acestui mod
de executare a pedepsei, infractorul este obligatoriu să dea
în fața judecătorului o declarație prin care este de acord să
execute muncă neremunerată în folosul comunității.
În cazul amânării aplicării pedepsei și al suspendării
executării pedepsei sub supraveghere, instanța dispune
în mod obligatoriu anumite obligații pe perioada de
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supraveghere, pe care condamnatul este obligat să le
respecte, sub sancțiunea aplicării și executării pedepsei în
penitenciar. La nivelul fiecărui tribunal a fost înființat un
serviciu de probațiune care se ocupă de supravegherea pe
perioada termenului de încercare, în fața căruia condamnatul
trebuie să se prezinte la datele stabilite de acesta, în caz
contrar se revocă suspendarea executării pedepsei. În cazul
amânării aplicării pedepsei instanța poate dispune, iar în
cazul suspendării sub supraveghere instanța este obligată
să dispună ca condamnatul să presteze o muncă în folosul
comunității pe o perioadă de 60-120 zile, ce se execută de
regulă la primăria din raza de domiciliu a condamnatului.
În continuare mă voi referi la câteva considerații
privind situația răspunderii penale a minorilor. Minorul care
nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Minorul
care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal numai
dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ.
Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal.
Pentru minorul cu vârsta între 14 și 18 ani se ia de obicei o
măsură educativă neprivativă de libertate cum sunt: stagiul
de formare civilă, supravegherea, consemnarea la sfârșit de
săptămână, asistarea zilnică, iar dacă minorul a mai săvârșit
infracțiuni sau pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta
săvârșită este mai mare de 7 ani se poate aplica o măsură
privativă de libertate cum este internarea într-un centru
educativ sau într-un centru de detenție.
Și în cazul reabilitării au intervenit modificări.
Reabilitarea de drept intervine în cazul condamnării la
pedeapsa amenzii, a închisorii care nu depășește doi ani
sau a închisorii a cărei executare a fost suspendată sub
supraveghere, în toate cazurile dacă în decurs de 3 ani
condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune, față de vechea
reglementare, acum reabilitarea de drept nu se mai solicită
a fi constatată de către instanța de judecată, ci se constată
de servicul de cazier judiciar care în mod automat radiază
din cazier pedeapsa la care a intervenit reabilitarea de drept.
În cazul reabilitării judecătorești, aceasta se poate solicita
instanței de judecată după trecerea unui termen de timp
de la data când pedeapsa este executată sau se consideră
executată, iar termenele sunt de: 4 ani în cazul pedepselor
cu închisoarea mai mari de 2 ani și nu mai mari de 5 ani, 5
ani în cazul condamnărilor mai mari de 5 ani și până la 10
ani, 7 ani în cazul pedepselor de peste 10 și a detențiunii pe
viață, respectiv 10 ani în cazul detențiunii pe viață.
O noutate a noului cod penal este răspunderea penală a
persoanei juridice în cazul infracțiunilor săvârșite în realizarea
obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei
juridice. Pedepsele aplicate persoanei juridice pot fi: amenda,
dizolvarea, suspendarea activității pe o durată între 3 luni și 3
ani, închiderea unor puncte de lucru pe o durată între 3 luni și
3 ani, interdicția de a participa la achiziții publice pe o durată
de la unu la 3 ani, plasarea sub supraveghere judiciară sau
afișarea ori publicarea hotărârii de condamnare.
În cazul tragerii la raspundere penală a persoanei
juridice, aceasta nu exclude răspunderea penală a persoanei
fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte.

Av. Dan Muntean
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„Tito”, capturat la frontieră
O după-amiază de toamnă timpurie la începutul
anilor ‘50 într-un orăşel bănăţean, aproape de graniţa cu
Iugoslavia. Liniştea deplină se aşternuse peste localitate,
nicio adiere de vânt, niciun ciripit de păsări, de parcă natura
căzuse într-o siestă ameţită de razele gâdilitoare ale soarelui.
Doar prin curţile şi grădinile din spatele caselor, gospodarii
trebăluiau angajaţi şi ocupaţi cu muncile lor de sezon.
Parcă liniştea idilică era totuşi întreruptă la un
moment dat de un punct mişcător care se ivise la capătul
străzii principale, după cotitura șoselei ce vine dinspre
Nerău și Teremia Mare.

„L-am prins pe Tito”, se făleau grănicerii... şi,
într-adevăr, dl Ungureanu aducea bine cu şeful statului
iugoslav... Însă un şef de stat singur în zona frontierei
dintre Republica Populară România şi Republica
Populară Federativă Iugoslavia, ca spion, era de
neînchipuit, o absurditate...
„Vedeţi că «Tito al vostru» este dl Ungureanu al
nostru, tăietor de lemne, cunoscut în localitate şi prin
împrejurimi...”
Grănicerilor nici nu le păsa de argumentaţia
localnicilor: „Avem ordin să-l ducem la Raion...” În
realitate, nici grănicerilor, militari în termeni, nu prea le
venea să creadă că prada lor ar fi chiar TITO.
Însă treaba era alta: pentru fapte deosebite de
vigilenţă la frontiera ţării – mai ales la cea cu un stat a
cărui politică, pe vremea aceea, era în contradicţie cu cea
a Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice (U.R.S.S.) şi a
lagărului solcialist –, năzuiau o răsplată pentru faptele lor,
câteva zile de învoire acasă...
Se pare că, şi în acest caz, „vigilenţa” a fost răsplătită,
iar domnul Ungureanu a fost eliberat numaidecât.

Hans Dama

Nicolae Ceaușescu (stânga) și Josip Broz Tito (dreapta), în
1978, la Belgrad.

Apropiindu-se, punctul mişcător era de fapt un
pâlc de soldați care, cu tropotul cizmelor grele, atrăgeau
atenţia asupra lor: vreo şase grăniceri cu cizmele
prăfuite şi uniformele scăldate de transpiraţie, cu
automate în mână, păzeau parcă un prizonier încătuşat.
Omul scund şi rotunjel, cu haine murdare, prăfuite, cu
faţa nerasă şi arsă de soarele tomnatic, abia se ţinea
pe picioare; cu greu îşi mişca extremităţile inferioare.
Părea istovit de marşul forţat.
Oamenii, atenţionaţi de tropăitul greu al cizmelor,
ieşeau în stradă, curioşi şi miraţi de scena care li s-a oferit,
ceva cu totul și cu totul nemaipomenit prin urbea lor.
Unii parcă-l recunoscuseră pe „prizonier“... era dl
Ungureanu, tăietorul de lemne, care, cu maşina lui de tăiat,
motorizată, se deplasa pe la oameni în vederea pregătirii
combustibililor, oameni care, mai ales toamna şi în pragul
iernii, se aprovizionaseră cu cele necesare în vederea încălzirii
caselor în timpul anotimpului geros. Localnicii, mirați, îi
întrebară pe grăniceri ce e cu „prizonierul” escortat.
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Anul 2020 a fost
foarte diferit față de alți ani
mai ales din punct de vedere
al precipitaților. Astfel, dacă
până acum am fost obișnuiți
cu ploile căzute în primăvară,
în acest an ele au fost foarte
puține și total insuficiente
pentru dezvoltarea normală
a culturilor semănate în
toamnă. În primele cinci
luni ale anului precipitațiile
căzute au fost sub 100 l/mp,
mai exact undeva la 70-80 l/mp. La aceasta se adaugă
seceta din toamna lui 2019, dar și lipsa de zăpadă din
iarnă. În aceste condiții răsărirea și dezvoltarea ulterioară
a culturilor de toamnă a fost foarte slabă. De asemenea, s-a
putut observa o răsărire neuniformă, dar și o înfrățire slabă.
Toate acestea, alături de seceta din perioada de înflorire și
umplere a boabelor, au dus la producții diminuate cu mai
mult de 50% față de normal.
Am discutat cu doamna inginer Mia Ciurte, care
semnala faptul că multe spice au rămas seci, fără boabe
în partea superioară a spicului. De asemenea, a mai arătat
că pe terenurile ușoare, mai nisipoase, efectele secetei
au fost cu mult mai puternice decât pe terenurile mai
grele. Campania de vară a fost îngreunată și de venirea
ploilor chiar în perioada recoltatului. Toate acestea au
dus la pierderi de producție, în unele cazuri agricultorii
neputând să-și recupereze cheltuielile de producție. Totuși,
în sprijinul fermierilor a venit Ministerul Agriculturii, care
a dispus întocmirea de acte care să constate pierderile
cauzate de secetă pentru a se acorda despăgubiri în funcție
de pierderile pricinuite.
Seceta prelungită de primăvară a îngreunat și
răsărirea culturilor semănate în primăvară, rezultând
o răsărire neuniformă. Cu toate acestea, în urma ploilor
căzute în cantități mai semnificative începând din a doua
jumătate a lunii iunie, situația s-a remediat în mare măsură
atât la porumb, floarea soarelui, cât și la soia. Ploile au
continuat și în lunile iulie și august, culminând în 16
august cu o ploaie de 46 l/mp. Deci putem concluziona că
la culturile de primăvară vom avea o producție bună.
Ca și lucrări caracteristice perioadei la care facem
referire, adică lunile septembrie și octombrie, cele mai
importante sunt pregătirea terenului și semănatul culturilor
de toamnă. Patul germinativ trebuie pregătit cât mai bine
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pentru a asigura o încorporare uniformă a semințelor în
sol. La sfârșitul lunii septembrie se poate începe semănatul
orzului și se continuă cu semănatul grâului, urmărinduse astfel o încadrare în perioada optimă adică finalul
lui octombrie, aceasta ducând la o răsărire și înfrățire
corespunzătoare. Pregătirea semințelor pentru semănat
constă în selectarea și tratarea acestora pentru bolile și
dăunătorii din sol. În general, dacă înființarea acestor
culturi are loc după păioase, se folosește un insectofungicid, știut fiind că după păioase gradul de infestare a
solului este mai mare decât după prășitoare. Pentru tratarea
semințelor se pot folosi:
ORIUS 2 WS – 1,5 kg/t; AMIRAL PROPHY 6 FS –
0,5 l/t; PREMIS– 1,5 l/t, ANCONA 15 ME – 1,3 l/t.
Ca și insecto-fungicide se pot utiliza: NUPRID
MAX 0,6-2,5 l/t, YUNTA 246 FS – 2 l/t.
În partea a doua a lunii septembrie se poate începe
recoltatul florii soarelui, dar și a soiurilor timpurii de
porumb în știuleți, deoarece porumbul pierde mai greu
apa și depozitarea în boabe poate duce la aprinderea sau
mucegăirea boabelor.
În grădină se face recoltarea la morcovi, pătrunjei,
păstârnac, dar și a ultimelor cantități de ardei, roșii,
vinete, știut fiind că la sfârșitul intervalului pot apărea
primele brume.
La varza de toamnă și conopidă se fac tratamente pentru
combaterea bolilor și dăunătorilor cu una din substanțele:
DITHANE M 45 0,2% + DECIS MEGA 0,03 %.
RIDOMIL 0,3 % + CONFIDOR 0,15 %.
La fiecare tratament se adaugă un adeziv, de exemplu
ARACET sau DETERSIN, 25 ml la 10 l de apă sau sirop
din zahăr, 100 g la 10 l de apă.
Tot în această perioadă se face semănatul legumelor
pentru consum în primăvară: spanac, ceapă verde, usturoi
verde, salată. La salata de toamnă se face plantarea după ce
în prealabil a fost obținut răsadul, plăntuțele trebuie să aibe
3-5 frunze. Distanța de plantare între rânduri este de 35-40
cm, iar între plante pe rând de 12-15 cm.
La pomii fructiferi se îndepărtează fructele
mumificate atacate de monolioză, dar și frunzele și ramurile
atacate și care se îngroapă sau se ard. După căderea
frunzelor, având în vedere abundența de precipitații din
această toamnă, trebuie făcut neapărat un tratament cu
zeamă bordeleză 3 % care va fi repetat în primăvară.
La vița de vie, având în vedere că în acest an s-a
manifestat un atac masiv de pătare roșie, trebuie îndepărtate
frunzele bolnave de sub butuc și arse.
După căderea frunzelor se pot începe plantările de
toamnă atât la pomii fructiferi, cât și la vie.

Ing. George Ivașcu
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Farmacie

Plante medicinale,
remedii miraculoase (XXXI)
MESTEACĂNUL
(Betula Alba; Betula Pendula;
Betula Verrucosa)
Mesteacănul este un arbore originar din Europa și
Asia Mică, fiind răspândit din zonele mediteraneene până
în Siberia.
Arbore înalt de 25-30 m, destul de răspândit la noi
din zona dealurilor până în cea subalpină, alcătuiește uneori
mici masive numite mestecănișuri, care ne încântă privirea
cu alb-argintiul lui.
Mestecenii se dezvoltă deosebit de bine
pe terenuri nisipoase și
pietroase, dar tolerează
bine și terenurile umede
și argiloase. Datorită
rădăcinilor extinse superficial, arborele regenerează terenurile degradate, transformând
un sol uscat într-unul
umed, permițând supraviețuirea altor specii
vegetale. Sunt utilizați
pentru regenerarea terenurilor sterile.
Tulpina puternic
ramificată are scoarța
albă, netedă şi se exfoliază
în fâșii circulare. La
copacii bătrâni scoarța este fisurată. Deoarece se exfoliază
ușor, în antichitate a reprezentat un bun înlocuitor al hârtiei;
unele popoare utilizau scoarța pentru confecționarea
îmbrăcămintei sau acoperirea caselor. Lemnul se folosea la
confecționarea schiurilor, saboților, mobilei, fiind și o bună
sursă de celuloză. Gudronul de mesteacăn a fost utilizat de
populațiile neolitice pentru obturarea fisurilor, iar de către
români pentru refacerea vaselor de ceramică sparte, ulterior
fiind utilizat la tăbăcirea pieilor.
Frunzele sunt pețiolate, cu limbul triunghiularromboidal, ascuțite la vârf și dințate pe margini; frunzele
tinere sunt lipicioase datorită glandelor ce secretă o rășină
cu miros balsamic.
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Florile sunt monoice, reunite în amenți cilindrici,
cei masculi apar înaintea frunzelor, iar cei femeli apar și ei
înaintea frunzelor, însă se dezvoltă în timpul înfrunzirii.
În scopuri terapeutice se folosesc mugurii, frunzele,
scoarța și seva.
În medicina populară, mesteacănul a fost folosit din
cele mai vechi timpuri. Primele documente scrise despre
utilizarea mesteacănului au apărut în secolul al XII-lea,
recomandându-se florile pentru proprietățile lor cicatrizante.
În secolul al XIV-lea au apărut prima dată informații
referitoare la utilizarea sevei de mesteacăn în tratarea
calculilor renali. Extractul apos din frunze se folosea pentru
tratarea dizenteriei și indigestiei. În medicina populară
românească seva de mesteacăn era utilizată contra căderii
părului și pentru creșterea acestuia, iar infuzia din frunze
pentru afecțiuni ale rinichilor, reumatism și gută. Datorită
acestor proprietăți era numit „arborele vieții”.
Frunzele tinere formează produsul oficinal (folium
Betulae); ele se recoltează începând din luna mai până
în iulie, când sunt lipicioase și conțin cea mai mare
cantitate de rezine; se usucă în strat subțire, la umbră.
Principiile active conținute de frunze sunt flavonoide
(în principal hiperozida și rutozida), taninuri, substanțe
triterpenice (saponine) cu acțiune diuretică, ulei volatil,
rezine, glucide, săruri minerale etc. Produsele obținute
din frunzele de mesteacăn au acțiune diuretică, fără
a produce iritații renale, litotriptică (contribuie la
fragmentarea și eliminarea calculilor renali, în special
a uraților), depurativă (elimina toxinele din organism),
antiinflamatoare prin glucozidele salicilice care în
organism se transformă în acid acetilsalicilic (aspirina
naturală), coleretică, antiseptică, hipocolesterolemiantă
(diminuează nivelul colesterolului din sânge), contribuie
la diminuarea acidului uric, fiind utile în tratarea gutei,
este tonic capilar (stimulează regenerarea și creșterea
firelor de păr).
Acțiunea produselor din frunză de mesteacăn este
potențată prin asocierea cu alte plante medicinale. Astfel,
în edeme (retenție de apă în țesuturi) se poate asocia cu
coada calului, în gută cu frunze de urzică, în obezitate cu
coada șoricelului și păpădie, în alergii și afecțiuni ale pielii
cu trei frați pătați, pentru regenerarea părului cu rădăcină de
brusture și cu urzică.
Infuzia din frunze de mesteacăn se obține din 1
linguriță de frunze mărunțite peste care se toarnă 200 ml
apă fierbinte, se lasă acoperit 15 min, se strecoară, se lasă
la răcit (aprox. 40 grade), se adaugă un vârf de cuțit de
bicarbonat. Se beau 3 căni pe zi cu 30 minute înainte de
mese. Pentru uz extern (clătirea părului, plăgi) se prepară
o infuzie sau un macerat mai concentrat din 5 linguri
frunze la 1 l de apă.
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Farmacie
Frunzele de mesteacăn intră în compoziția ceaiurilor
diuretice, depurative și antireumatice.
Seva de mesteacăn, numită și „apă vie”, este
un adevărat miracol al naturii, înglobând foarte multe
substanțe active. Seva se recoltează primăvara devreme din
trunchiurile copacilor cu diametrul mai mare de 20 cm, prin
sfredelire la o înălțime de 60-70 cm a unui orificiu adânc de
5 cm, în care se montează un furtun.
Principalii compuşi ai sevei sunt glucoza şi fructoza,
derivaţi terpenici, vitamina C şi o serie întreagă de minerale
valoroase: calciu, fosfor, cupru, magneziu, potasiu, mangan,
zinc, sodiu şi fier. De asemenea, seva mai conţine: acizi
organici, uleiuri esențiale, volatile, taninuri, saponine,
vitamine și substanțe biologic active. Dincolo de aceste
minerale şi substanţe nutritive descoperite în sevă prin
diferite analize de laborator, se poate remarca un factor
suplimentar: energia vieţii. În cazul mesteacănului este
vorba de existenţa unei forme deosebite de bioenergie, ce
face ca seva să fie o „apă vie”, înzestrată cu capacitatea de
a modifica starea energetică a organismului nostru. Ca şi
în cazul altor arbori, mestecenii sunt adevărate „centrale”
de energie biologică, seva lor fiind puternic impregnată de
această forţă ascendentă a arborelui.
Seva de mesteacăn este recomandată celor ce consumă
frecvent produse alimentare fabricate în mod industrial, au
un ficat obosit sau lent, consumă cantităţi excesive de alcool,
fumează, au colesterolul ridicat, trec printr-o perioadă de
stres, au imunitatea scăzută sau iau multe medicamente.
În prezent, seva de mesteacăn este folosită în întreaga
lume și este considerată a fi un agent de detoxifiere extrem
de eficient, care vizează două organe importante:
– Ficatul: prin captarea și neutralizarea deșeurilor
toxice;
– Rinichii: prin eliminarea și filtrarea deșeurilor prin
tractul urinar.
Există foarte puține produse fitoterapeutice care sunt
capabile de a ataca două sisteme de curățare și purificare
majore ale corpului în același timp.
Seva de mesteacăn are proprietăţi terapeutice,
deoarece conţine tot ce e mai bun din mesteacăn, şi poate fi
utilizată ca adjuvant în: afecţiuni hepatice, întreaga gamă a
afecţiunilor renale, inclusiv calculoză, edeme cardiorenale,
artroză, reumatism, gută, diabetul zaharat (îndeosebi ca
prevenire), boli respiratorii, hipercolesterolemie, dermatoză,
tonic capilar.
Seva de mesteacăn este un foarte bun tonic fizic și
psihic. Pentru că are extrem de puține calorii dar foarte
multe proprietăți nutritive, seva de mesteacăn este ideală
în curele de slăbire care, altfel, pot secătui organismul de
vitamine și minerale esențiale.
Seva de mesteacăn este eficientă și în fortificarea
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copiilor, sportivilor şi a persoanelor care vor să își imunizeze
și vitaminizeze organismul.
Seva de mesteacăn reface celulele, ţesuturile şi
regenerează pielea. Folosită pentru faţă întinereşte tenul,
reduce ridurile şi curăţă petele.
Seva de mesteacăn se administrează în stare pură, în
cure de cel puțin 2-3 săptămâni, câte 0,5-1,0 litri pe zi.
Datorită faptului că seva nu poate fi păstrată decât
doar câteva zile la frigider, unii producători obțin prin
evaporarea apei substanță uscată pe care o încapsulează; sub
această formă se găsește în farmacii și poate fi folosită tot
timpul anului.
Scoarța de mesteacăn este bogată în acid betulinic și
salicilați cu acțiune antivirală.
Preparatele din scoarță au acțiune diuretică, eliminând
astfel din sânge exccesul de acid uric, uree și creatinină, care
declanșează diferite afecțiuni cum ar fi uremia, albuminuria,
insuficiența renală. Atât preparatele din scoarță, cât și cele din
frunze sunt benefice în edemele de origine renală și cardiacă.
Mugurii și mlădițele plantelor reprezintă țesuturi
embrionare vegetale care condensează proprietățile farmacodinamice ale frunzelor, având efecte mai ample
decât acestea.
Hormonii vegetali de creștere din aceste țesuturi,
cum sunt auxinele și gibberelinele, stimulează detoxifierea
celulară prin eliminarea produșilor metabolici toxici, a
celulelor moarte din sistemul de apărare al organismului și a
complexelor autoimune care afectează funcția celulară.
Gemoderivatele obținute din muguri de mesteacăn
se utilizează ca adjuvante în astenie, stări de epuizare,
anorexie, tulburări de creștere la copii, rahitism, rinite și
rinofaringite recidivante.
Frunzele și mugurii de mesteacăn se poate folosi și
în diferite amestecuri cu coada calului, măceșe, ienupăr,
mătase de porumb sau rădăcini de pir, rădăcina de lemn
dulce, amplificând astfel acțiunea terapeutică.
Gudronul obținut din lemnul de mesteacăn (Pix Betulae)
se utilizează în dermatologie (acnee, dermatite, psoriazis) și
cosmetică. Gudronul are efect antiinflamator, antiseptic și
calmant, reduce iritațiile și pruritul, previne decuamarea și
favorizează vindecarea pielii. Intră în compoziția unor creme
antiacneice, șampoane, săpunuri medicinale.
Produsele obținute din mesteacăn se găsesc în farmacii
sub formă de ceai, tinctură, gemoderivat din muguri, extract
din sevă, capsule din sevă, capsule din extract de frunze și
în combinație cu alte extracte de plante cu efect diuretic și
depurativ (Uronat gold, Uractiv dren, Eqidiurin etc.)
Mesteacănul la prima vedere încântă privirea prin
culoarea tulpinii și delicatețea frunzelor, dar este un adevărat
laborator de principii active utile organismului.

Farmacist Rodica Pitic
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Rețete de bucătărie

Grătare, garnituri & Co.
Este perioada în care amatorii încing grătarul
pentru a pregăti diferitele sortimente de carne sau pește, ca
pretext pentru întâlnirile între membrii familiei și prieteni.
Cu toate că pregătirea cărnii la grătar este o activitate
devenită una obișnuită (mai ales pentru bărbați), puțini
sunt cei care reușesc să pregătească un grătar impecabil.
Totul începe cu alegerea cărnii potrivite pentru a
fi pregătită la foc iute, în scurt timp,dar care nu devine tare
precum cauciucul și în consecință impropriu consumului.

Cenăzeni la picnic. Colecția Franz Kahles (Germania).

Dacă ne gândim la carnea de porc, poate singura
parte ce se potrivește pentru grătar este ceafa. Cantitatea nu
foarte mare de grăsime ce înconjoară bucățile de carne este
exact ceea ce trebuie pentru a prelua aromele condimentelor,
fără ca friptura să devină foarte grasă. Nu e nici prea ațoasă
pentru a deveni uscată și tare în urma tratamentului termic.
Din aceste motive aș exclude cotletul, dar și fleica din
categoria cărnurilor ce se pretează a fi pregătite pe grătar,
prima fiind prea uscată, iar cea de-a doua prea grasă.
În ce privește condimentarea cărnii, personal
prefer să cumpăr carne necondimentată, fiindcă cea gata
condimentată, frumoasă la culoare ce e drept, are un gust
ce seamănă mai mult cu gustul mezelurilor, e mult prea
artificial, exagerat, acoperind gustul cărnii.
Cu câteva ore înainte de pregătirea cărnii pe
grătar vom condimenta carnea. Pentru un kilogram de
felii de ceafă pregătim următoarea soluție: În 50 ml de
ulei de floarea soarelui amestecăm 2 lingurițe de sare, 1
linguriță de piper, 1 linguriță de boia dulce sau iute după
gust, precum și 1 linguriță de condimente uscate (cimbru,
rozmarin, salvie). Se amestecă toate ingredientele și se ung
feliile de carne pe ambele părți. Se pun într-un vas acoperit
în frigider pentru 2-3 ore, apoi se pot prăji pe grătar.
Reguli importante în timpul prăjirii cărnii pe
grătar: se încinge foarte bine grătarul, indiferent de sursa
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de căldură. Cel mai ușor se procedează cu grătarul pe
gaz, fiindcă acesta dispune de un indicator al căldurii din
interior. Când grătarul este suficient de încins, se pun
feliile de carne.
Nu se împunge carnea cu furculița în niciun caz,
fiindcă astfel carnea devine uscată. Pentru a verifica dacă
s-a prăjit și în interior, se apasă ușor cu dosul furculiței pe
suprafața cărnii. Feliile de 1 cm grosime se lasă aproximativ
4-5 minute pe fiecare parte, pentru a fi pătrunse. Nu se
întoarce carnea decât o singură dată de pe o parte pe alta.
Separat se pregătește mujdei de usturoi, care se
servește alături de carnea gata prăjită. Usturoiul nu se
pune înainte de prăjit, fiindcă se arde și devine amar.
Deși timid, începem să ne obișnuim cu carnea de
vită pregătită pe grătar. Mulți se tem să pregătească vită,
fiindcă nu sunt obișnuiți cu gustul acesteia sau nu vor să
experimenteze cu o carne relativ scumpă.
Este timpul potrivit pentru o schimbare de
atitudine! Trebuie să gustăm o singură dată o friptură
de vită corect pregătită pentru a vedea diferența față de
carnea de porc.
La fel ca și cea de porc, carnea de vită trebuie
să provină dintr-o sursă verificată din punct de vedere al
calității. Această carne va proveni în mod obligatoriu de
la un abator care prelucrează vite crescute în mod special
pentru carne și nu pentru lapte. Nu neapărat trebuie să fie
vită Angus sau chiar Wagyu (cea japoneză care este tratată
cu muzică simfonică și masaj), doar să fi fost hrănită
corect și natural.
În general, carne de vită de bună calitate se găsește
fie la abatoarele italienilor, fie la cele ale musulmanilor
(așa-numitele magazine arăbești). Italienii cunoscând
criteriile de calitate ale cărnii de vită vor consuma doar
ceea ce corespunde gusturilor fine învățate din Italia.
Musulmanii sunt obligați să sacrifice vitele în
felul impus de religia lor și vor tăia doar vite care nu au
depășit vârsta de 1 an.
Pentru începători este recomandat să cumpere
antricot, fiindcă această carne este întrețesută cu grăsime
fină, de fapt arată ca marmura.
După preferință, carnea de vită se pregătește în trei
moduri: „Rare”, „Medium” și „Well done”. Rare înseamnă
cu puțin sânge în interior, „Medium” este roz în interior,
iar „Well done” este complet făcut în interior. În general
se preferă varianta „Medium”, fiindcă astfel carnea își
păstrează cel mai bine gustul caracteristic de vită.
Din punct de vedere al condimentării se poate
pregăti fie „blanco”, fie din carne condimentată în prealabil.
Pentru grătarul pregătit „blanco” se procedează în
următorul mod: Se încinge grătarul la 270-300o Celsius.
Feliile de carne necondimentate având grosimea de cca.
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Turism
2 cm, se așează pe grătarul încins pentru câte 2 minute pe
fiecare parte și nu mai mult!
După aceasta se condimentează cu sare și piper, se
mai pune încă 1 minut pe grătar pe fiecare parte (verificat
pe ceas sau telefon). Feliile astfel pregătite se împachetează
într-o folie de aluminiu și se pun în cuptorul preîncălzit la
100 de grade pentru cca 5-6 minute, pentru ca fibrele cărnii
să se destindă. Friptura nu are voie să se răcească brusc,
fiindcă se întărește.

Jurnale de călătorie
– Slovenia –
Voi continua serialul Jurnale de cǎlǎtorie cu o altǎ
destinaţie de vacanţǎ, relativ aproape de ţara noastrǎ, dar mai
ales de regiunea ȋn care trǎim, o ţarǎ pe care poate că mulţi
dintre cenăzeni o cunosc doar aşa, din trecere, pentru că au
tranzitat-o în drum spre alte destinaţii, şi anume: Slovenia.
Am fost acolo ȋntr-o vacanţă de vară, la ţărmul Mării
Adriatice, pentru că aveam eu în gând să fac concedii în toate
ţările de pe malurile acestei mări, dar am fost şi în interes de
serviciu de câteva ori, şi bineînţeles că am tranzitat-o şi eu,
aşa cum spuneam, în drum spre alte destinaţii.

Cenăzeni la picnic. Colecția Rodica Pitic.

După ce se scoate din cuptor, se pune pe un fund
de lemn și se taie felii subțiri. În interior carnea trebuie să
aibă culoarea roz, atunci avem o friptură perfectă.
Pentru grătarul condimentat se ung feliile de carne
cu amestecul descris la grătarul de porc. Spre deosebire
de carnea de porc, cea de vită se lasă 1-2 zile gata
condimentată în frigider (nu în congelator). Înainte de a se
pregăti, se lasă la temperatura camerei 1-2 ore.
Ca și garnitură pe lângă fripturi putem pregăti,
alături de carne, diferite legume pe grătar, cum ar fi: felii
de vinete, dovlecei, ardei Kapia, ceapă, roșii tăiate în două,
ciuperci Champignon.
O variantă de garnitură ar fi una din cartofi mai
mari, spălați, dar cu coajă. Acestea se învelesc separat în
folie de aluminiu, se pun în jar, dar pe margine, pentru a nu
se arde. Din când în când se încearcă folosind o furculiță,
pentru a vedea dacă s-au înmuiat.
Se desface folia de aluminiu, cartoful se taie în
două și la mijloc se umple cu o cremă de unt condimentată
cu usturoi, rozmarin, salvie și cimbru. Se poate cumpăra
cremă de brânză gata condimentată.
Aceeași cremă de unt se poate pune deasupra
cărnii de vită după ce aceasta este prăjită.
De asemenea, pe grătar se pot pune felii de pâine
la prăjit și apoi unse cu untul condimentat. Acestea se pot
consuma ca aperitiv până se face grătarul.

Cornelia Varga
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Vedere parțială a orașului Piran.

Slovenia este o fostă republică a fostei Iugoslavii,
poate cea mai „vestică” dintre fostele republici, asta datorită
şi poziţiei ei geografice, fiind învecinată cu Austria, Italia,
Croaţia şi Ungaria, ţări de la care a preluat foarte multe.
Este şi prima republică care s-a desprins din fosta R.S.F.
Iugoslavia, în anul 1991, în urma „războiului de zece zile”,
bazele acestei separări fiind puse mai de devreme, începând
cu anul 1987 când s-a cerut pentru prima dată independenţa
Sloveniei, continuând cu 1990 când a fost schimbat numele
statului, acesta fiind şi anul când în ultima sa lună au avut loc
primele alegeri democratice în această ţară şi culminând cu
data de 25 iunie când a devenit oficial independentă.
Slovenia este membră a ONU (1992), a Uniunii
Europene (2004), NATO (2004), a zonei euro (2007) şi a
Spaţiului Schengen (2007) fiind prima ţară postcomunistă
care a deținut președinția Consiliului Uniunii Europene,
pentru primele șase luni ale anului 2008.
Slovenia are un relief predominant muntos, fiind
foarte cunoscută pentru sporturile de iarnă, unde sportivii
acestei ţări micuţe (cu puţin peste 2 milioane de locuitori,
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dintre care peste 60% sunt catolici) excelează, cu un relief
carstic (ceea ce a dus şi la formarea celebrei şi splendidei
peşteri Postojna), suprafaţa sa fiind acoperită mai mult
de jumătate de păduri, cee ce face din această ţară a treia
în Europa ca şi grad de împădurire, ieşirea sa la mare fiind
aproape simbolică, litoralul sloven fiind de doar 46 km.
Ȋn primul rând, atunci când cǎlǎtoreşti ȋn Slovenia nu
se poate sǎ nu te impresioneze şoselele şi autostrăzile care
o brăzdează. O ţarǎ cu un relief mult mai accidentat şi mai
dificil de construit, te impresioneazǎ prin calitatea asfaltului,
viaductele, tunelurile, dar şi lucrǎrile conexe: parapeţi,
parcǎri, benzinǎrii etc. Nu mai punem la socotealǎ şi peisajul
care te ȋncântǎ aproape peste tot: de la autostrǎzile suspendate
peste vǎi, şerpuind prin munţi şi pǎduri, pânǎ la peisajul tipic
coastei Adriaticii.
Capitala ţării şi cel mai mare oraş este Ljubljana, cu
circa 300.000 de locuitori, orașul fiind influențat de poziția
sa geografică, la răscrucea dintre culturile germanice, latine
și slave. Istoricii au puncte de vedere diferite legate de
originea denumirii orașului. Unii cred că provine din numele
vechiului oraș slav “Laburus”. Alții cred că provine din latinul
“Aluviana” după ce orașul a fost inundat, fapt care se leagă și
de înțelesul numelui german, cuvântul “Laubach” însemnând
“mlaștină”. O ipoteză romantică susține faptul că numele
provine din cuvântul slavon Luba (“iubit”), acesta fiind cea
auzită şi de mine de la un ghid atestat, la un tur al oraşului.
Aşa cum spuneam la început, mi-am petrecut o vacanţă
de vară pe litoralul sloven, în cea mai faimoasă staţiune a lui,
şi anume Portorož, un fel de Mamaia a litoralului românesc,
destul de exclusivist şi de scump, asta şi pentru faptul că aici se
regăsesc foarte multe cazinouri frecventate în special de italieni
(limba italiană fiind foarte cunoscută şi uzitată pe litoral).
Cazarea am avut-o într-o vilă tipic veneţiană, generoasă, cu
o curte de pe care puteam admira marea Adriatică în toată
splendoarea ei. Acum, şi Portorož ca celelalte oraşele-staţiuni
de pe Adriatică, Piran, Izola şi Koper, sunt toate în acelaşi
stil pe care îl regăseşti şi în cea mai mare parte a litoralului
croat, adică cu străduţe înguste, pietruite, în pantă (chiar mare
pantă deseori), pline de curbe şi care îţi pun serios la încercare
abilităţile de şofer, dar şi ambreajul şi frânele maşinii.
Portorož răspunde oricăror exigențe, staţiunea fiind
celebră încă din vremea fostului imperiu austro-ungar, iar
aici te poţi bucura de plaje cu nisip fin (exclusiviste), dar şi
de plaje pe plăci de beton, se poate servi un capuccino sau
o bere rece, iar seara îşi arată adevărata faţă de casino, cu
cluburi şi terase generoase.
Şi pentru că vacanţele noastre nu sunt deloc statice, ci
chiar foarte active am putea spune, încercând să cuprindem
cât mai mult din atmosfera şi farmecul locurilor vizitate şi să
să vedem cât mai multe locuri, nici vacanţa în Slovenia nu a
făcut excepţie de la această regulă, petrecându-ne zile şi în
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golfuri mai mici ale coastei slovene, mai liniștite. Pentru cei
interesaţi de istorie și cultură, dar şi pentru cei romantici, le
recomand orășelele medievale cu aer venețian precum Piran,
Izola şi Koper. Centrul istoric al oraşului Koper este
considerat unul din cele mai pitoreşti locuri din zona de nord
a peninsulei Istria. Izola este un oraş de coastă cu o tradiţie
îndelungată a pescuitului. Zona turistică este concentrată în
est, în golful Simonov zaliv, aici sunt centre pentru sporturi
acvatice, hoteluri şi restaurante. Întregul oraş Piran, un vechi
port la mare, este protejat ca monument cultural şi istoric
(UNESCO) şi şi-a păstrat aspectul medieval cu străzi înguste
şi case compacte, care se ridică în trepte dinspre câmpie spre
dealuri, dând întregii zone o atmosferă tipic mediteraneană.
Liniștea e un mare avantaj pe care o are golful
Strunjan. În mijlocul vegetației mediteraneene bogate,
cu pini și cedri frumos mirositori, zona aceasta are o climă
deosebit de blândă, favorabilă sănătății, ce se datorează

Vedere din peștera Postojna.

salinelor vechi. Cu centrul său modern de terapie de pe malul
marii, Strunjan nu reprezintă numai o bună alegere pentru cei
care doresc vacanțele de plajă şi înot, ci și o alegere inspirată
pentru curele de sănătate și relaxare.
Cam peste tot în Slovenia, intrarea în mare se făcea
destul de brusc, câteodată exact ca într-o piscină, astfel încât
nu prea este recomandată pentru cei care nu se descurcă destul
de bine cu înotul.
 	 Aflându-ne la Portorož, în apropiere, la sud de
oraş, se află salina de la Sečovlje, un loc care nu trebuie
ratat. Câmpurile destinate producției de sare existentă încă
din secolul al XIV-lea și se prezintă sub forma unei rezervații
naturale unice. Au fost desemnate Parc Național în 2003. Aici
putem număra mai mult de 200 de specii de păsări marine,
migratoare și plante rare, pe lângă frumuseţea şi ineditul
câmpurilor albe de sare.
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În sud, nu puteţi şi nu trebuie să rataţi Peștera
Postojna considerată “diamantul coroanei” sau „regina
reliefului carstic european”, fiind considerată cea mai
mare peşteră din Europa. Cea mai mare parte a interiorului
a fost descoperită pe 14 aprilie 1818 de către lampagiul
Luka Čeč, iar în anul 1819 arhiducele Ferdinand I a
vizitat peştera, devenind primul vizitator oficial. Peştera
se întinde pe mai bine de 20 de kilometri şi vă oferă o
experiență unică! Şi aș putea spune că nu este doar o
peșteră, ci un adevărat spectacol! Asta pentru faptul că
începi vizitarea ei într-un trenuleţ, apoi continui pe jos şi
o închei tot cu trenuleţul, timp de 90 minute, timp în care
vizitezi doar 5 km, deci mai puţin de un sfert din măreaţa
peşteră Postojna. Aveţi la dispoziţie tururi ghidate, cele
mai multe fiind în limba engleză şi italiană, şi cu siguranţă
spectacolul oferit de stalagmitele şi stalactitele peşterii
este unul care cu greu poate fi descris în cuvinte. Pentru
întreaga peşteră nu pot folosi decât un singur superlativ:
extraordinară. Peştera Postojna se laudă şi cu faptul că
are cel mai vechi oficiu poştal subteran din lume, cel
amenajat din 1899 în zona Sălii Concertelor, la aprobarea
Ministerului Austriac al Comerţului de la acea vreme.
Astfel că, într-o perioadă în care timbrele şi vederile
sunt tot mai rare, din Postojna se trimiteau zilnic sute sau
chiar mii de vederi poştale către întreaga lume. Oficiul a
funcţionat în această sală până în 1927, când a fost mutat
în sala Marelui Munte, dar şi cu faptul că în cei peste
200 de ani de funcţionare, peştera a fost „invadată”
de peste 35 de milioane de turişti. Atenţie doar la faptul
că biletul de intrare este destul de pipărat (cca 25 euro
de adult) şi că temperatura interioară este de 10 grade
Celcius, ceea ce nu este prea plăcut mai ales vara şi dacă
nu sunteţi bine echipaţi.
Noi am luat un fel de bilete combinate, Peştera
Postojna şi Castelul Predjama, pentru faptul că era mai
avantajos din punct de vedere financiar, dar şi pentru faptul
că acest castel, este o minune el însăşi, sculptat parcă în
pereţii stâncoşi, în faţa cărora nu poţi rămâne indiferent,
fiind cel mai mare castel din lume construit la intrarea unei
peșteri şi pe sub care curge râul Lovka. Castelul în sine
datează de secole întregi, mai exact din secolul al XIII-lea,
iar varianta pe care noi o putem vedea este realizată în urma
reconstrucției sale, cauzată de atacuri și dezastre naturale,
și păstrează aceeași înfățișare încă din perioada medievală,
de la sfârșitul anilor 1500. Cu siguranţă şi acesta este un
obiectiv de neratat.
Ȋn numǎrul viitor voi continua cu depǎnarea amintirilor
din Slovenia, cu vizita ȋn capitala Ljubljana, dar şi la cel mai
celebru lac al ţării şi anume Bled.
Va urma.

Tiberiu-Ioan Bociat
Cenăzeanul nr. 4/2020

Poezii de Florica Vaida
Cucu șî țara străină
Năcăjât pă lume nu-i,
Ca șî puiu cucului,
Cănd îl lasă mama lui
În cuibu străinului.
Da niși iel nu năcăjeșcie
Că pasăria șie îl creșcie,
Împrieună cu-a iei pui,
Șî nu-l lasă sânguriel
Cum îl lasă mama lui.
Pă când marie o crescut,
Îi arucă jos dân cuib
Pă frațî șie or crescut
Lângă iel ș-or flămânzât.
Maica bătrână biata
Nu șcie șie să mai facă
Că tarie ar vrea săraca
Să rămână tăț cu ia.
Că ăla cu șiocu marie
Șie strâgă după mâncarie,
Șî pă ăia mucuciei
Să nu fie sânguriei,
Fără maică lângă iei.
Așa părințî sărașii
Lăsaț dă copii lor
Ca șî puiu cucului
În cuibu străinului
Îș strâgă jalia șî doru
La poartă așcieptând fișioru.
Acuma copilu teu
Șie l-ai crescut cu mult grieu,
Îi dai tăt șie-ț șiere iel,
Cie lasă când țî mai greu.
Să dușie în țări străinie
Crezând că i-o fi mai binie
Zăuit casa părinciască,
Pă șiei șie li-or dat viață.
Iel la uș străinie bacie
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Ai bătrâni plâng pă-nfundacie,
Șî în fața ochilor,
Văd tăt pă copilu lor,
Șî-l așciaptă cu mult dor.
Să lie zâcă zâua bună
S-astâmpiere a lor inimă,
Lăcrimilie să lie șciargă
După obrazu-nbătrânit
Dă năcazuri greu lovit.

La moară

Dă ăilalț nu-i păsa,
Măi tarie îi suduia.
Până Ion șî Văsălie
Pă morar s-or supărat,
Muierilii s-or mâniat
Șî iei la moară în sat.
Șî să viez nievoie marie
Bietu dă iel nu șcia,
Pă carie să ieie prima,
Pă Ana sau Ielița, Lenuța o Măria.

Astăz, la moara dân sat
Marie sfadă s-o iscat,
Că șinie ajunjie primu,
Să-i mașinie moraru grâu.
Afar ieșau înșiracie,
Coșii, tarie încărcacie,
Anu ăsta o fost bun
Șî s-o făcut grâu dăstul.
Iera Ion, iera șî Pătru,
Șî Ilie, Văsălie, dară șî doda Mărie,
Așceptau rându să vină,
Pă cântar sașii să-i pună.
Făină bună ieșa că moraru să prișiepea,
Da iera spurcat la gură,
Șî pă tăț îi beșcelea,
Ba pă unii îi șî suduia.
Șegia pă lângă cântar,
O la birou ca un par,
Cu pleivasu sococia
Uiumu șî făina șî, la urmă, tărâță.
Când făina o dăgia
Ochii roată-i arunca
Păstă Ion șî Văsălie
Șî să opria la Mărie.
Șî dă vinia ultima
Prima făina primia
Că la morar îi plășia
Uiaga șî muierea.
Uieguța o golia
Pă Măria o drăgălia,
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Câmp la Cenad. Foto: Rodica Pitic.
Iele coacie că-ș dăgiau
Dă bietu morar râgiau
Niși una nu-l ajuta
Sașii sânguri îi umplia
În coșii îi arunca
Uiaga nu-i trăbuia
Niși iubit cu Măria.
Acuma moara-i pustâie
Nu-i niși Pătru niși Ilie
Nu-i mai niși doda Mărie
Niși morar drăguț să-i fie
S-or dus tăcie pă pustâie.....
09.06.2015 Cenad
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