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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. 39 din 10.08.2020 privind rectificarea bugetului local Varianta a IV-a
 Hotărârea nr. 40 din 31.08.2020 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul
comunei Cenad pentru perioada 2020-2024 și a Planului
de acțiune privind implementarea Strategiei
 Hotărârea nr. 41 din 31.08.2020 privind aprobarea
dezmembrării imobilului înscris în C.F nr. 404986 Cenad,
județul Timiș
 Hotărârea nr. 42 din 31.08.2020 privind aprobarea
modificării Organigramei şi Statului de Funcţiuni al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei
Comunei Cenad, Judeţul Timiş.
 Hotărârea nr. 43 din 14.09.2020 privind rectificarea bugetului local Varianta a V-a
 Hotărârea nr. 44 din 21.09.2020 privind rectificarea bugetului local Varianta a VI-a
Facem precizarea că documentele în cauză se pot
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad, precum și
pe site-ul oficial al comunei, www.cenad.ro, în cadrul
capitolului intitulat „Monitorul Oficial Local”, categoria
„Hotărârile autorității deliberative”. Tot pe site se pot
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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. 75 din 19.08.2020 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. 400223 Cenad, între numitul
Șerban Leonid cu numiții Șerban Adrian-Florin și Șerban
Paula-Monica
 Dispoziția nr. 76 din 19.08.2020 privind stabilirea
Comisiei de Evaluare a ofertelor la contractul de achiziție
publică execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții
„Casa de cultură în comuna Cenad, județul Timiș” - rest
de executat
 Dispoziția nr. 77 din 25.08.2020 privind
convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară în data de
31.08.2020, orele 15°°, la sediul Primăriei comunei Cenad
 Dispoziția nr. 78 din 25.08.2020 privind stabilirea
locurilor speciale de afişaj electoral la alegerile pentru
autoritățile administrației publice locale din anul 2020
 Dispoziția nr. 79 din 07.09.2020 privind
convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară în data de
14.09.2020, orele 15°°, la sediul Primăriei comunei Cenad
 Dispoziția nr. 80 din 07.09.2020 privind
modificarea delimitării secției de votare nr. 350 Cenad
 Dispoziția nr. 81 din 14.09.2020 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. 401398 Cenad, între numita
Michnea Ioana cu numitul Potolincă Daniel
 Dispoziția nr. 82 din data de 16.09.2020 privind
înlocuirea informaticianului – personal tehnic auxiliar pe
lângă Biroul Electoral de Circumscripție nr. 26 al comunei
Cenad, județul Timiș
 Dispoziția nr. 83 din 21.09.2020 privind
convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară de
îndată în data de 21.09.2020, orele 15°°, la sediul Primăriei
comunei Cenad
 Dispoziția nr. 84 din data de 23.09.2020 privind
înlocuirea informaticianului – personal tehnic auxiliar pe
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lângă Biroul Electoral de Circumscripție nr. 26 al comunei
Cenad, județul Timiș
 Dispoziția nr. 85 din 23.09.2020 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. 404878 Cenad, între numiții
Bejan Arghil și soția Bejan Angela cu numiții Crețan
Samuel-Gelu și soția Crețan Roxana-Andreia
 Dispoziția nr. 86 din 29.09.2020 privind
acordarea de tichete sociale pe suport electronic conform
O.U.G. nr. 133 din 07.08.2020

Rezultatele alegerilor la Cenad

 Dispoziția nr. 87 din 29.09.2020 privind
modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia
dl. CIRIMPEI BENONI cu domiciliul în Cenad nr. 1906
 Dispoziția nr. 89 din 30.09.2020 privind acordarea
unei indemnizaţii lunare pe perioada determinată numitei
Petradi Mariana-Lucreția reprezentant legal al minorei
Potîrniche Anamaria-Lucreția persoană cu handicap grav
 Dispoziția nr. 90 din 30.09.20020 privind
constituirea Comisiei de recepție a autospecialei
de lucru cu apă pentru stingerea incendiilor aferent
contractului de achiziție publică a obiectivului
„DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI CENAD,
JUDEȚUL TIMIȘ, CU O AUTOSPECIALĂ
DE LUCRU CU APĂ PENTRU STINGEREA
INCENDIILOR”
 Dispoziția nr. 91 din 12.10.2020 privind
acordarea de tichete sociale pe suport electronic conform
O.U.G. nr.115 din 16.07.2020

Potrivit procesului-verbal privind centralizarea
voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea
mandatului de primar la alegerile locale din data de 27
septembrie 2020, în cadrul Circumscripției electorale nr.
26 din comuna Cenad, situația este următoarea:
Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele
electorale din circumscripţia electorală – 3.876, din care:
- 3.849 reprezintă numărul total al alegătorilor
potrivit listei electorale permanente
- 3 reprezintă numărul total al alegătorilor potrivit
copiilor de pe listele electorale complementare
- 13 reprezintă numărul total al alegătorilor potrivit
listelor electorale suplimentare.
- 11 reprezintă numărul total al alegătorilor în cazul
cărora s-a folosit urna specială.
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat
la urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia
electorală, a fost de 1.595, din care:
- 1.571 reprezintă numărul total al alegătorilor
care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale
permanente
- 13 reprezintă numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare
- 11 reprezintă numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială.
Numărul total al voturilor valabil exprimate a fost
de 1.539, din care:
- 56 reprezintă numărul total al voturilor nule.
Numărul buletinelor de vot primite a fost de 4.300,
din care 2.705 reprezintă numărul buletinelor de vot
neîntrebuinţate şi anulate.
Iată, în cele ce urmează, care au fost opțiunile
politice ale cenăzenilor care s-au prezentat la urna de vot:
TIŢA ANDREI-CODRUŢ – din partea Alianței
USR PLUS – 751 de voturi
MATEI VIOREL LILIAN – din partea Partidului
Social Democrat – 374 de voturi
CRĂCIUN NICOLAE – din parte Partidului
Național Liberal – 369 de voturi
VINCĂU RADU-EUGEN – din partea Partidului
Pro România – 29 de voturi
REGEP SEBASTIAN-VIOREL – din partea
Partidului Mișcarea Populară – 16 voturi.
Dat fiind faptul că alegerea primarului se face dintrun singur tur, primarul ales de cenăzeni pentru următoarea
perioadă de patru ani este TIŢA ANDREI-CODRUŢ.

Miroslav Marianuț

(Continuare în pag. 18)

Vine, vine iarna! Foto: Elena Rusu
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„Vreau să fiu primarul tuturor, NU doar a celor care au votat cu mine”
– Interviu cu dl Andrei-Codruț Tița, primarul ales al comunei Cenad –
– Stimate domnule Andrei Tița, prin
alegerea cenăzenilor ați
devenit, iată, primar al
comunei Cenad. Dacă
ați fost ales înseamnă
că sunteți cunoscut.
Dar pentru cei care nu
vă cunosc, vă invit să
vă autoprezentați.
– Numele meu
este Tița AndreiCodruț, sunt născut în
Timișoara în dată de
12.09.1994. Am absolvit
liceul teoretic „Ioan Jebelean”, profilul filologie, iar în
anul 2013 am devenit student la Facultatea de Drept din
cadrul Universitățîi de Vest din Timișoara. În anul 2017
eram licențiat în Drept, dar totuși mi-am dorit să cunosc
mai multe lucruri despre administrația publică. Astfel,
am început studiile masterale în cadrul aceleași facultăți,
secțiunea Contencios administrativ și fiscal. În prezent
sunt student în ultimul an la Facultatea de Agricultură
din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină
Veterinară a Banatului.
– Ați absolvit Dreptul și acum sunteți student în
anul IV într-o cu totul altă specializare. Ce anume v-a
determinat să faceți acest pas într-o vreme când tot mai
mulți tineri se chinuie să treacă de Bacalaureat?
– De mic copil mi-a plăcut agricultură, iar faptul că
am contribuit de la o vârstă atât de fragedă mi-am dorit să
cunosc mai multe despre domeniul acesta.
– Pe lângă serviciul de la Primăria Comloșu
Mare v-ați ocupat și de agricultură. De unde vi se trage
dragostea pentru pământ?
– Eu am petrecut mult timp cu bunicii mei, iar ei
mi-au insuflat pasiunea aceasta pentru agricultură. Fiind
deportați în Bărăgan, viața nu a fost deloc ușoară, iar faptul
că am fost alături de ei de mic copil am învățat că numai
muncind poți obține vreodată ceva. Îmi pare bine că pot să
duc mai departe ce au muncit până acum.
– Dat fiind faptul că ați devenit primar la Cenad,
va trebui să renunțați la postul de la Comloșu Mare. Ce
veți face însă cu ferma?
– Pasiunea mea pentru agricultură nu o să se șteargă
indiferent de ce job sau funcție am obținut sau voi obține.
De luat decizii, cu siguranță tot eu le voi lua, dar poate nu
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o să mai merg eu pe tractor la toate lucrările. Voi face tot
ce îmi stă în putință să fiu cât mai aproape de locuitorii
comunei Cenad, să le înțeleg problemele și totodată să
găsim soluțiile cele mai potrivite, iar în timpul liber voi
face agricultură.
– Ce anume v-a determinat să candidați pentru
funcția de primar la Cenad?
– Cred că am stat suficient timp deoparte și zic asta
chiar dacă sunt tânăr. Lucrez la ora actuală într-o primărie,
mă ocup de achiziții publice, sunt inspector și am tot
observat de-a lungul timpului că alte comune se dezvoltă,
prosperă și noi eram singură comună care nu făcea nimic
în sensul acesta, și mai suntem și la intrare în țară, când vii
dinspre Occident”.
– Pentru cei care nu vă cunosc programul, vă
rog să enumerați și să detaliați, după caz, principalele
puncte ale acestuia.
– Programul nostru a fost prezentat în mare parte
și cred că oamenii îl cunosc pentru că a fost unul dintre
motivele pentru care au ales să ne acorde încredere. Avem
proiecte pe termen scurt, mediu și lung și sunt strâns legate
de infrastructură, educație și sănătate.
– Ce anume vă deranjează ca situație în momentul
de față la Cenad și cum credeți că veți acționa pentru a
înlătura aspectele negative?
– Sincer, dacă nu mă deranja nimic și totul era bine
nu mai alegeam să mă implic în politică, să candidez și
astăzi să fiu aici. La fel ca majoritatea cetățenilor sunt
deranjat de stagnarea lucrurilor și de lipsa unor condiții
normale pentru vremurile în care trăim. Avem nevoie de
un aparat administrativ performant și de oameni dedicați,
prioritatea este reorganizarea și eficientizarea.
– În mediul rural, oamenii sunt mai suspicioși, se
cunosc între ei, o vorbă aruncată aiurea și supărarea e
gata. Dvs., la vârsta dvs., cu, haideți să recunoaștem,
experiență mai puțină de viață, cum veți gestiona
relația cu cenăzenii?
– Faptul că oamenii se cunosc între ei trebuie să fie
un avantaj, mizăm pe implicarea cetățenilor în viața activă
a comunității. Consider că transparența și comunicarea sunt
piloni importanți care stau la baza unei bune colaborări
între administrație și cetățeni, iar pentru asta nu trebuie
să ai experiență de viață, ci trebuie să ai respect față de
comunitatea în care trăiești.
– Prin ce proiecte aveți de gând să începeți pentru
a îmbunătăți viața cenăzenilor?
– Repet principalele obiective pentru îmbunătățirea
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Interviu
vieții în Cenad sunt strâns legate de infrastructură, educație și
sănătate. Orice proiect legat de aceste obiective duce către o
îmbunătățire a vieții cenăzenilor.
– Cea mai mare bogăție a unei organizațîi o
constituie oamenii săi. Pe lângă angajații Primăriei, pe
cine vă mai bazați pentru a începe și a vă finaliza cu
succes proiectele propuse?
– Foarte corect spus, dar dacă îmi permiteți o
completare aș spune că cea mai mare bogăție a unei
organizații o constituie oamenii competenți.
Avem nevoie de oameni care să-și asume
responsabilități, nu să fugă de ele. Nu mai putem accepta
ideea „muncim să treacă ziua”.
Avem o echipă deja formată la nivel local și avem tot
sprijinul de la nivel central de la o echipă de experți.
– Cenadul a avut până acum o agendă culturalsportivă generoasă și lucrurile mergeau din ce în ce mai
bine, însă pandemia de Coronavirus a stricat tot sau
aproape ceea ce se numește viață culturală și sportivă.
V-ați gândit cum să salvați ceea ce se poate salva și aici
mă refer întâi și întâi la ansamblul folcloric al copiilor
cenăzeni?
– Din păcate aici nu pot fiu de acord cu dvs. agenda
cultural sportivă a Cenadului din punctul meu de vedere nu
a fost foarte vizibilă și trebuie mult îmbunătățită. Putem da
vina pe Covid 19 acum, dar nu putem face asta și pentru
anii trecuți.
– Cenadul are două reviste, „Cenăzeanul”,
ajunsă la 28 de ani de apariție neîntreruptă, și,
respectiv, „Morisena”, care va împlini în ianuarie
2021 cinci ani de existență, find probabil unica revistă
de istorie din România susținută de o comunitate
din mediul rural. Veți continuă să le sprijiniți? În
acest caz trebuie să amintim că și comloșenii au
un supliment de istorie al revistei „Suflet nou”,
iar revista lor are de câteva decenii, în calitate de
secretar de redacție, chiar un cenăzean, pe prof.
Traian Galetaru. Fratele său, prof. Geo Galetaru,
conduce la Dudeștii Noi revista literară „Sintagme
literare”, fiind sprijinit tot de un, la vremea sa, cel
mai tânăr primar din Timiș, Alin Nica.
– Cu siguranță o să analizăm în detaliu orice aspect,
istoria este foarte importantă pentru noi, dar la fel de
important este și viitorul.
– O mare problemă la Cenad o constituie lipsa
atracției tinerilor față de sport, majoriatea preferând
jocuri virtuale și socializarea... digitală. V-ați gândit
cum să-i scoateți afară, în aer liber?
– Prin îmbunătățirea agendei cultural-sportive a
Cenadului, tinerii vor ieși mai mult din casă și vor avea
o atracție față de sport când vor avea mai multe opțiuni și
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vă dau un exemplu: dacă vor să joace baschet pot să o facă
doar virtual pentru că lipsa condițiilor îi ține mai mult în
mediul on-line.
– Fiind o persoană extrem de ocupată, mai aveți
timp de vreun hobby? Dacă da, care este acesta?
– Cu siguranță în timpul meu liber mă voi ocupă
de agricultură, dar și de sport. De mic copil am fost

Picior de pod peste Mureș, la Cenad.
Foto: Elena Rusu
activ în domeniul sportului și aici putem discuta despre
fotbal, tenis de câmp, volei și sunt sigur că nu mă pot
opri nici acum.
– Pentru final, ce urare le faceți cenăzenilor,
inclusiv celor care au alte opțiuni politice?
– Vreau să fiu primarul tuturor, NU doar a celor care
au votat cu mine. Doresc tuturor consătenilor multă sănătate,
gânduri bune, liniște și cât mai multe realizări!

A consemnat: Dușan Baiski
Cenăzeanul nr. 5/2020

Interviu

„Sfatul meu este să gestioneze chibzuit acești bani”
– Interviu cu dl Nicolae Crăciun, primar al comunei Cenad în perioada 2000-2020 –
– Stimate domnule
Nicolae Crăciun vă
aflați la final de mandat ca primar al
comunei Cenad. Drept
pentru care vă propun
o trecere în revistă a
realizărilor înfăptuite
și a nerealizărilor de-a
lungul celor 20 ani
de când v-ați început
dificila funcție de
primar. Ați fost ales în
calitate de primar în
anul 2000. Ce anume
v-a determinat atunci să optați pentru această funcție?
– Hotărârea pe care am luat-o în 2000 de a candida
la funcția de primar a fost una de conjunctură, în sensul că
lucrând la Ferma de pomi de la Cenad, am avut tangență
cu foarte mulți localnici și s-a prevăzut o privatizare a
acestei ferme. De asemenea știam că șansele de a reuși
erau în avantajul meu, neavând un contracandidat care
să fi fost primar până în 2000, deoarece domnul Matei
Viorel s-a hotărât să candideze pentru un loc în Senatul
României. Începutul la Primărie a fost groaznic deoarece
nu am avut nici o tangență până atunci cu administrația
locală, iar problemele întâmpinate aici erau diverse, cu
unele nemulțumiri, cu o avalanșă întreagă de solicitări,
dar, totuși, comparativ cu anul 2020, erau mult mai simple
datorită neapartenenței României la spațiul comunitar
european. După 20 ani petrecuți la Primărie, eu, personal,
mă declar mulțumit de ce am putut realiza și vă voi prezența
realizările și nerealizările.
– Ați avut un mare avantaj fiind om al locului.
Cât de mult a contat și faptul că după mamă sunteți
german?
– Nu știu cât de mult a contat faptul că mama mea
a fost de etnie germană, dar probabil că a contat, eu însă
am lucrat la imaginea mea aproximativ 17 ani ca să pot
avea pretenții la această funcție, negândindu-mă însă nici
un moment că voi avea vreodată această oportunitate.
Ceea ce vreau însă să subliniez este faptul că le mulțumesc
părinților mei, aflați acum acolo sus, în ceruri, că au reușit
să mă crească și să-mi dea o astfel de educație, astfel încât
să nu-i dezamăgesc sau să-i fac de rușine.
– Care era situația comunei când ați preluat
conducerea Primăriei în anul 2000?
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– Pentru anul 2000, situația comunei era una foarte
bună, având în vedere faptul că domnul Matei Viorel a
avut realizări cu bani puțini, eu veneam după această
perioadă în care aveam la dispoziție sume foarte mici la
bugetul local. Abia după anul 2002 s-a întrezărit o speranță
de bani. Era perioada preaderării României la NATO și
U.E., perioadă în care am avut oportunitatea contractării
cu agenți economici de terenuri pentru deschiderea acelor
freeshop-uri în Vama Cenad. Sumele încasate de la aceste
magazine au fost destul de mari și atunci au început și
investițiile.
– Care sunt realizările în cei 20 de ani cât timp ați
condus destinele comunei?
– Aș vrea să va prezint în continuare realizările
acestor 20 de ani:
 5 stații de autobuz
 realizarea a zeci de kilometri de trotuare
 pietruirea tuturor străzilor rămase neprietruite
 reabilitarea Primăriei
 reabilitarea Școlilor, a grădiniței și extinderea lor
 reabilitare postului de poliție
 reabilitare dispensarului uman
 realizarea a 9 km de canalizare
 reabilitarea a 15 km de coloană de apă
 asfaltarea a 11 km de străzi
 trotuare în cele două cimitire
 2 capele mortuare
 construcție creșă
 achiziția de costume populare pentru 4 etnii
 realizarea unui miniteren fotbal, locuri de joacă
care au fost și sunt vandalizate
 construcție casă de cultură rămasă însă terminată
în procent de 90%
 achiziție buldoexcavator, tractor, remorci, mașină
de gunoi, miniexcavator, încărcătoare frontale, utilaje cu
care am reușit să facem aproape toate lucrările în regie
proprie.
 achiziție mașină de pompieri
 finalizarea aplicării legilor fondului funciar, a
Legii nr. 10 privind retrocedările
 vânzarea către chiriași a caselor în baza Legii nr.
112/1995
 vânzarea către chiriași a terenurilor aparținând
acestor case.
 accesarea de fonduri europene de preaderare
PHARE-CBC RO-HU
 accesarea de fonduri europene postaderare
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prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare
Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală,
Măsura 322.
 accesare de fonduri europene prin Grupul de
Acțiune Locală Triplex Confinium Sânnicolau Mare
 înființarea Serviciului public de alimentare cu apă
și canalizare
 înființarea Serviciului public de salubrizare
 2 proiecte care să ducă la asfaltarea a tuturor
străzilor din comună, unul finanțat din buget local, celălalt
prin Programul Național de Dezvoltare Locală II
 realizare drum agricol în lungime de 8.627 ml
prin Măsura 4.3 - fonduri europene
 depunerea la Compania Națională de Investiții a
2 proiecte și cuprinderea lor în lista sinteză pentru anul
2021 și anume: a) construcția complex cultural sportiv
(lângă Casă de Cultură) b) realizarea de accese la fiecare
proprietate
 cuprinderea în finanțarea firmei „Aquatim” pentru
reabilitarea alimentării cu apă și extinderea canalizării și a
stației de epurare în valoare de 5,6 milioane de euro
 cuprinderea în agenda culturală a localității a
editării unui număr de aproape 40 de cărți despre Cenad și
cenăzeni, scrise de către autori cenazeni
 editarea revistei „Cenăzeanul” FĂRĂ IMIXTIUNI
POLITICE
 editarea singurei reviste din mediul rural cu conțin
istoric „Morisena” și multe altele.
– Care considerați că sunt, pe lângă nefinalizarea
noului cămin cultural, principalele lucruri pe care nu
le-ați putut realiza?
– O nerealizare este faptul că nu a fost finalizată
construcția Casei de Cultură. Am încheiat două contracte
de lucrări, primul în anul 2010 cu o firma spaniolă, care a
intrat în insolvență și cu care ne-am judecat până în 2015,
iar al doilea contract cu o firma din Deva, care la fel a
intrat în reorganizare judiciară și, ulterior, în vara anului
2020, instanța i-a declarat falimentul. Referitor la această
lucrare pot să vă spun că în data de 16 octombrie 2020 am
semnat contractul de lucrări cu cea de-a treia firmă pentru
finalizarea acestor lucrări. O altă nerealizare este faptul că
nu am reușit să terminăm lucrările de reabilitare a străzilor
în baza a celor două proiecte menționate mai sus, motivul
fiind incapacitatea firmei S.C. „Superconstruct” de a se
încadra în termenul de execuție. Aici aș vrea să menționez
faptul că, probabil, la mijloc a fost și o acțiune de sabotaj,
având în vedere că dacă aceste lucrări erau terminate, altfel
ar fi stat lucrurile la alegeri. Exigență noastră și a dirigintelui
de șantier, un meseriaș de mare calitate în persoana dlui
inginer Dan Faur, vizavi de calitatea lucrărilor, a dus la
întârzierea lucrărilor. Consider că executantul miza pe
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faptul că voi pleca eu din funcția de primar și, ulterior,
poate va face lucrările cum dorește. Rămâne de văzut ce
se va întâmpla. Am pus în balanță executarea lucrărilor de
calitate superioară sau înnegrirea străzilor doar de văzul
lumii cu rămânerea mea în continuare în această funție. Am
optat pentru prima variantă și anume realizarea de drumuri
de calitate, pentru că numai eu știu cât de greu mi-a fost să
adun acești bani, fără a mari taxele și impozitele.
– Ce v-ați mai fi dorit să realizați ca primar și nu
ați putut din diverse cauze?
– Mi-aș fi dorit foarte mult să schimb mentalitatea
cetățenilor în anumite probleme și anume curățenie,
comportament și viziunea în ceea ce privește alegerile. Am
considerat în acești 20 de ani că omul trebuie lăsat liber și
propria lui conștiința trebuie să voteze într-un fel sau altul,
fără a încerca să fie influențat sau atras de promisiuni. În
cei 20 de ani nu mi-am făcut niciodată campanie electorală,
nu am avut bannere, doar o singură scrisoare trimisă
fiecărei gospodării și am constatat acum, poate mai mult
ca la precedentele alegeri, că inclusiv Biserica Ortodoxă
Română, prin preotul Covaci Gheorghe, s-a implicat foarte
tare în alegeri. Acest lucru se datorează faptului că nu am
finanțat lucrările de reabilitare a bisericii, ori noi avem
șapte (7) lăcășe de cult în Cenad, asta însemnând alocarea
unor sume către toate cele 7 biserici, lucru imposibil în
situația în care ai de implementat proiecte de infrastrucură.
Dacă ne uităm la aceste biserici, putem vedea că
Biserica Ortodoxă Română din Cenad arată cel mai rău,
cu toate că are o suprafață de aproximativ 30 ha teren
arabil arendat. În loc să stea cu mâna întinsă în campanie
electorală, mai bine s-ar fi îngrijit să atragă fonduri
europene prin Maura 7.6, care prevedea alocarea de până la
500.000 euro pentru reabilitarea lăcașelor de cult. Singurul
lucru pentru care se trezește părintele devreme dimineață
este faptul să nu întârzie la partida de pescuit.
– Cum apreciați relația dvs. cu consătenii?
– Relația mea cu cetățenii este una normală. Consider
că alegerile sunt o chestiune democratică și, de asemenea,
spun că voturile pe care le-am primit de la cetățeni sunt
voturi exprimate LIBER, FĂRĂ PROMISIUNI ȘI
MINCIUNI.
– Dat fiind faptul că banul este motorul lumii, ce
buget îi transferați noi administrații locale și aici mă
refer la Consiliul Local și la noul primar?
– Consider că suntem printre puținele localități
rurale care nu au ținut cont de faptul că au fost alegeri
locale, nedenaturând în nici un fel bugetul local. Banii pe
care îi are la dispoziție viitorul executiv sunt foarte mulți.
Aceștia acoperă finanțare integrală a tuturor proiectelor
(Urmare în pag. 18)

A consemnat: Dușan Baiski
Cenăzeanul nr. 5/2020
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„Cenăzenii, în general, merită pe deplin reputaţia lor cu trăsăturile
bănăţene fără de seamăn”
– Interviu cu dl Hans Haas, inginer agronom pensionar din Germania –
Hans HAAS s-a
născut la 16 februarie
1939, la Sânnicolau Mare.
În localitatea natală a
absolvit școala generală
și, respectiv, liceul teoretic.
În pe-rioada anilor 19611966 a urmat cursurile
Universității Agricole din
Timișoara, obținând licența
de inginer agronom.
A activat în calitate
de inginer principal la
Gospodăria Agricolă de
Stat Nerău (1966-1967),
apoi ca șef de fermă la
Întreprinderea Agricolă de Stat Teremia Mare (19671972) și, în aceeași calitate, la Întreprinderea Agricolă
de Stat Tomnatic (1972-1975).
În 1975 emigrează în Republica Federală
Germania, unde va urma studii profesionale
complementare, încheiate prin Marele Examen II. de
Stat, în calificarea „Diplomagraringenieur” –„Dipl.-Ing.
agr.” cu competență didactică-pedagogică. Acest lucru îi
va permite să activeze în calitate de consilier la Camerele
agricole din landurile Baden-Württemberg şi Bayern
(funcţional „director”) şi, în același timp, de prorector al
Şcolii agricole aferentă Camerei.
S-a pensionat la 1 ianuarie 2004. Este căsătorit. Are
un copil. Printre pasiunile sale se numără investigaţiile
istorice privind meleagurile natale, literatura, muzica,
grădinăritul.
Este autorul cărților:
– „Dichtung und Wahrheit zur Geschichte von
Großsanktnikolaus” (în limba română: „Ficţiune şi
adevăr privind istoria Sânnicolaului”);
– „Das Adelsgeschlecht Nákó de Nagyszentmiklós
– Aufstieg und Niedergang einer Grafendynastie” (în limba
română: „Neamul nobiliar Nákó de Nagyszentmiklós –
ascensiunea şi declinul unei dinastii de conţi”);
– „Contribuţii la istoria localităţii urbane
SÂNNICOLAU MARE şi a împrejurimilor sale” (în limba
română).
A publicat diverse articole cu teme şi conţinut istoric.
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– Stimate domnule Hans Haas, de la început
trebuie să recunosc faptul că mi-e foarte greu să fac
interviul, deoarece am foarte multe întrebări şi, din
lipsa de spaţiul tipografic, trebuie să aleg doar câteva.
Ce anume v-a determinat ca, pe lângă serviciul dvs., de
inginer agronom cu funcţii de conducere, să vă ocupaţi
şi de istorie?
– Deja în anii fragedei mele copilării, bunicul meu
mi-a povestit multe din cele trăite de el în copilărie şi din
tinereţea lui. A şi avut un dar de a povesti. A ştiut multe
amănunte despre întâmplările locale şi situaţia oamenilor,
cum au trăit când i-au năpădit numeroasele perioade de
foamete în acele vremuri. Asta probabil mi-a trezit atunci
deja interesul pentru trecutul istoric al Sânnicolaului.
Adesea ne-a citit nouă, copiilor, şi din memoriile sale scrise
din timpul Primului Război Mondial, despre situaţia după
cel de al Doilea Război Mondial şi despre expropierea
germanilor din Sânnicolau şi din Banat, în general. Sigur,
toate aceste păţanii şi bântuiri materiale şi psihice suferite
m-au impresionat în mod deosebit şi, probabil, au pus baza
înclinaţiei mele pentru istorie.
– De ce anume nu v-au satisfăcut monografiile
dedicate oraşului natal Sânnicolau Mare?
– Sigur, aflând de anumite publicaţii cu caracter
istoric despre oraşul meu natal, acestea m-au interesat în
mod deosebit. Cu toate că nu cunoşteam personal autorii
– excepție făcând doar prof. Juliusz Szöcs, care a scris
ceva despre colonizarea şvabilor în Banat. El mi-a fost
şi profesor de istorie la liceu. Dar după numele celorlalţi
autori şi pentru faptul că monografiile erau şi scrise în
limba română, cu siguranță că ponderea evenimentelor
şi problemelor tratate în perioada aşa-zisei „democraţiei
populare”, a purtat amprenta ideologiei specifice timpului
respectiv. Erau presărate cu fraze care, în conţinutul lor, în
multe descrieri, nu corespundeau realităţii. Erau dominate
de înfrumuseţări ideologice ale timpului, redând irealităţi
economice şi politice şi, alocuri, uneori, exagerat scrise în
spiritul patriotismului socialist. Importante stări, întâmplări
şi evenimente istorice au fost omise. Totodată, cititorul avea
impresia că Sânnicolaul este locuit în exclusivitate de etnia
majoră ca număr, adică numai de români. A dominat impresia
că situaţia demografică în oraş a fost aşa de când lumea.
Celorlalte etnii conlocuitoare li s-a acordat o
atenţie foarte voalată, existenţa lor fiind doar marginal
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amintită, nemaivorbind de istoria acestora. Se ştie doar,
că până la colonizarea germană între 1752 şi 1786 a
Sânnicolaului German şi până la cea română (17851790), populaţia sârbească era deja de aproape 300 de
ani prezentă şi preponderent dominantă în oraş şi că în
anul 1880 populaţia germană număra 4.276 de suflete şi
era în majoritate. Autorii acestor monografii au ocolit şi
amintirea locului original de migrare a populaţiei române
din Munţii Apuseni în Sânnicolau Mare. Iar din fostul
„regat” după 1920 – când 2/3 din Banatul integral a fost
alipit României – a avut loc o nouă colonizare română.
Asta, pentru a schimba situaţia demografică în Banat în
general şi mai mult în favoarea etniei române, lucru de
asemenea neamintit. Istoria este autentică atunci când nu
se tăinuesc unele adevăruri.
– Dată fiind apropierea (ca distanţă) dintre
Sânnicolau Mare şi Cenad, de numai vreo cinci
kilometri (de la limită la limită), este foarte clar faptul
că amândouă localităţi au comună cea mai mare parte
a istoriei lor. Fiindcă aţi avut acces la arhiva nobililor
Nako, ce detalii ne puteţi oferi despre legătura dintre
această familie şi Cenad?
– Într-adevăr se ştie că de-a lungul istoriei
medievale, Csanád (rom. Cenad) sau Marosvár (rom.
Cetatea de pe Mureş), cum se mai numea localitatea în
acele vremuri îndepărtate, a înfluenţat în mod simţitor şi
dezvoltarea altor sătuleţe şi cătune din perimetrul apropiat
al Cenadului; deci şi al Sânnicolaului, pe atunci încă fiind
cunoscut ca „Zent Miklós”. Astfel, încă din vremuri de
demult, între aceste două localităţi au existat relaţii şi
legături strânse atât economice, dar mai mult clericaladministrative. Sânnicolaul a fost pregnant influenţat în
dezvoltarea sa de Cenad. Apoi, odată cu apariţia celor doi
fraţi nobili, de origine greacă Nako, (pe care i-a chemat în
grecescul original „Nakos”) la Sânnicolau şi achiziționarea
prin cumpărare a celor două Domenii Camerale (predii)
„Nagy-Szentmiklós” de Christoph Nako şi „Máriafölde”
sau „Terémi” de fratele său Cyrill Nako, legăturile între
Cenad şi Sânnicolau au dobândit un aspect în plus.
Comuna Cenadul Sârbesc, cu extinsul său hotar aferent, a
făcut parte din prediumul „Terémi”, cu sediul la Comloşul
Mare. Astfel, nobilul (lat. nobilus) Cyrill Nako şi succesorii
(urmaşii) săi – nobilii Joseph şi apoi Johann Nako, urmat de
ducesa Mileva de San Marco (născ. Nako), toţi aveau prin
Decizie Camerală şi patronatul clerical asupra problemelor
bisericeşti şi celor administrative ale Cenadului Sârbesc.
Acest patronat a cuprins sarcina construirii unui lăcaş
sfânt (ortodox), a unei case parohiale, inclusiv salariul
preotului. În ce măsură aceste obligaţii au fost realizate
de proprietarii funciari, adică de nobilimea Nako, sau
dacă s-au ivit anumite probleme, nu am cunoştinţă. Ştiu
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doar că linia nobilă Nako sânmiclăuşană, cu toate că nu
avea nici o obligaţie patronală privind Cenadul, grofii
Nako sânmiclăuşeni erau permanent într-un fel de clinci
(ceartă) cu episcopul romano-catolic László Köszéghy
de la Cenad. Se ştie că nobilii Nako comloşeni erau (în
afara ducesei Mileva) de credinţă ortodoxă, iar groful
Alexander (Sándor I.) Nako de la Sânnicolau era deja de
credinţă romano-catolică. Clinciul cu episcopul cenăzean
era de natură clerical-financiară, în legătură cu construcţia

bisericii romano-catolice din Sânnicolau Mare. Cearta a
fost aplanată condiţionat de donaţia în anul 1816 a statuii
episcopului romano-catolic Gerard de Sagredo din faţa
bisericii episcopale şi al unui cuptor din faianţă pentru casa
parohială romano-catolică din Cenad. Şi astăzi cuptorul
din casa veche parochială poartă stema nobilimii Nako din
Sânnicolau. Dar nobilul Johann Nako, care a fost un om
foarte excentric, a locuit la început, cu soţia lui, într-un
mic castel (sau o clădire domnească) la Cenad. Asta ar fi o
„temă de casă” pentru cronicarii cenăzeni actuali și anume
depistarea locului acestui mic castel în Cenadul Sârbesc.
Dar când castelul nou de la Comloşul Mare a fost gata, ei
s-au mutat la Comloş.
– Aţi afirmat în cartea dvs. „Contribuţii la
istoria localităţii urbane SÂNNICOLAU MARE şi
a împrejurimilor sale” că, deşi au susţinut, în 1918
unirea Banatului cu România, germanii au fost lipsiţi
de nişte drepturi pe care statul român le garantase. La
ce vă referiţi?
– Da, afirmţia mea se referă la următorul fapt: cu
toate că populaţia germană din Banat şi din Transilvania
a votat la 1 decembrie 1918 pentru alipirea acestor
două provincii istorice austro-ungare de România, după
transpunerea în viaţă a Tratatului dela Trianon (1920) ei
s-au simţit şantajaţi şi duşi în eroare. În anii care au urmat
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Interviu
au fost foarte dezamăgiţi şi nemulţumiţi de noua lor patrie.
Guvernul centralist de la Bucureşti până atunci nu a fost
obişnuit şi nu avea experinţă cu minorităţi etnice. Dar
aceşti ardeleni şi bănăţeni germani, ca o etnie nouă, veneau
din Austro-Ungaria obişnuiţi cu o altă rânduială decât cea
balcanică cu trăsături otomane (încă din timpul fanarioţilor)
ale „regatului”. Ei au dorit ca în Ardeal şi în Banat să rămână
administraţia publică locală, ca un sistem rânduit, care a dat
roade şi era net superior celui centralist şi balcanic. Chiar şi
politicienii români (Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Maniu
ş.a.) din Ardeal au preferat şi s-au angajat pentru acest
sistem. Dar grupul bucureştean în frunte cu Iorga, Duca şi
Brătianu au reuşit să se împună. Centralismul cu trăsături
inferioare balcanice a rămas până astăzi.
În ceea ce priveşte populaţia germană din noul
construct politic „România Mare”, care număra atunci
aproape un milion de şvabi şi saşi şi aproape 3 milioane
de maghiari, lor li sa promis la Alba-Iulia învăţământ
în şcoli proprii şi autonome, folosirea limbii materne
în şcoli, în public şi instituţii administrative. Li s-a
garantat libertatea tradiţiilor, obiceiurilor şi sărbătorilor
şi înfiinţarea diverselor organizaţii şi asociaţii civice
germane. Dar la instituţiile administrative au apărut
imediat după unire tăbliţe îndrumătoare pe uşile oficiale
– „Vorbiţi româneşte!” Numai că minorităţile naționale
respective nu ştiau româneşte. În afară de asta, foarte
greu s-au putut adapta noilor practicii regăţene, dominate
de o cu totul altă morală şi alte valori de civilizaţie. În
primul rând, corupţia a luat o amploare necunoscută şi
străină pentru germani. Copiilor nou născuţi, la birourile
stării civile li s-au atribuit, în locul prenumelor germane,
nume traductibile în româneşte, ceea ce constituia
o fraudă a identităţi germane. La fel şi posesorilor
firmelor comerciale şi meşteşugăreşi li s-a interzis
folosirea prenumelor germane sau maghiare pe tabla
firmei. În perioada ceauşistă, li s-a luat şcolilor germane
autonomia, încadrându-i în şcolile române, pierzându-şi
astfel autonomia garantată la Alba-Iulia. Unele discipline
didactice în clasele germane trebuiau predate în limba
română. Şovinismul socialist a lui Ceauşescu a început
treptat, dar foarte simţitor, să le răpească germanilor
identitatea lor etnică si prin alte restricţii socialadministrative. Cu această dezvoltare populaţia germană
nu s-a putut acomoda. Identitatea germană, pe care saşii
din Ardeal şi-au păstrat-o mai mult de 800 de ani, pe când
şvabii din Banat aproape 300 de ani, a fost ceva sfânt
pentru ei, dar acum periclitată. Germanii din România,
din cauza acestor năpădiri şi dezamăgiri moral-etnice şi
psihice, apoi economice şi politice, impuse de o astfel de
patrie, care nu mai vroia să ţină cont de particularităţile
etnice înnăscute şi cândva garantate de guvernul român,
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au fost hotărâţi să se repatrieze în landurile germane
strămoşeşti de unde au provenit.
– Am auzit şi eu, şi nu o singură dată, că lumea
regretă părăsirea pentru totdeauna a României de către
etnicii germani. Care ar fi după părerea dvs. motivele
acestor regrete?
– Într-adevăr, cu ocazia unor vizite în Banat,
personal am fost şi eu întrebat de cunoscuţi şi foşti prieteni
români – lucrul aflat de fapt şi de la alţi emigranţi germani
– că de ce am plecat noi nemţii din Sânnicolau şi din Banat,
în general? După ce am încercat să le explic motivele, la
sfârşit am fost plăcut flatat din partea lor cu formularea:
– „N-ar fi trebuit să plecaţi!” Sigur, asemenea cuvinte de
regret din partea etniei băştinaşe te încălzesc şi îţi deschid
sufletul. Aceste regrete ulterioare eu, personal, le interpretez
şi ca un gol social în conştinţa şi în emoţionalitaea celor
rămaşi locului, cauzat de anumite amintiri nostalgice
plăcute, a unei convieţuiri paşnice cu etnia germană. Această
convieţuire a fost doar dominată de toleranţă, de acceptanţă
şi de ajutor reciproc în caz de nevoie. Cei rămaşi locului
au simţit probabil că cei care până acum au fost lângă ei
ca vecini, colegi de muncă, prieteni, un fel de pildă prin
îndelectnicirile şi comportamentul lor, acuma majoritatea
nu mai sunt, au dispărut pentru totdeauna. Poate că le-a
venit proverbul românesc în minte – „e rău cu rău, dar mai
rău fără rău!”
Dar şi cei plecaţi pentru totdeauna au dus cu ei, în
mod sigur, multe amintiri frumoase, dar şi cele întunecate,
când s-au gândit la toate năpădirile suferite ca germani, în
special cele de după 23 august 1944. Dar ei toţi trăiesc astăzi
într-o libertate şi prosperitate necunoscută până acum şi,
sunt convins, este şi firesc, că nici generaţiei emigrate nu-i
sunt străine sentimentele nostalgice. La generaţia tânără
aceste sentimente se vor pierde pe zi ce trece.
– În cartea sus-numită afirmaţi că au tras grănicerii
asupre dvs. În ce împrejurări s-a întâmplat acest lucru?
– Familia mea, din motive de serviciu, a locuit în
anii de după 1970 la Teremia Mare. Şi din această comună
şvăbească, treptat, multe familii şi-au primit permisiile
de plecare definitivă, pe diverse căi. Eu împlinisem deja
vârsta de 36 de ani şi m-au cuprins şi pe mine gânduri,
în sensul unei migraţii şi a familiei mele, dar şi îngrijorat
de conjuncţia profesională în Germania. Valută – prima
condiţie a succesului de emigrare – nu am avut de unde
procura. De aceea am hotărât să plecăm şi noi într-un fel şi
anume prin trecere frauduloasă de frontieră cu toată familia
în Iugoslavia. Pentru mine, ca şef de fermă la Teremia, nu
a prezentat o problemă prea mare, cunoscând tot hotarul
înconjurător al zonei de frontieră. Că grănicerii au ordin
să tragă în cazul unei tentative de trecere frauduloasă,
asta mi-a fost cunoscut. Ce nu am ştiut a fost faptul dacă
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patrulele periodice de grăniceri de-a lungul fâşiei duc cu ei
şi câini de lup dresaţi anume pentru anihilarea aşa numiţilor
„infractori” dornici de libertate. „Fuga” noastră urma să
aibe loc duminica după-amiază, printr-o excursie împreună
cu soția şi fetiţa noastră de 6 ani, cu trăsura fermei mele.
Pentru a evita problema câinilor de lup, am plecat singur,
cu câteva zile înainte cu bicicleta, în zona viticolă limitrofă
cu frontiera. Acolo doream în momentul potrivit să sărim de
pe trăsură şi să trecem în fugă fâşia în Iugoslavia. În cazul
existenţei la patrule a acelor câini dresaţi anume, planul meu
trebuia abandonat, riscul fiind prea mare.
Stând astfel la numai doi metri de fâşia, unde la
cca. 300 m distanţa în stânga mea s-a aflat un foişor de
grăniceri – care mi s-a părut că este neocupat – mi-am făcut
observaţiile necesare. Deodată strigătul „Stai!” de la acest
foişor m-a readus în realitate din viziunea fugirii noastre
deja anticipată a planului nostru. Speriat şi fiind convins
că eu sunt persoana somată, mi-am îndreptat privirea
înspre foişor, văzând sus un grănicer şi concomitent şi
focurile rafalei de salve dintr-o armă automată – Prrrrrrr...!
Paralizat psihic nu ştiam ce să fac în acel moment. – „Ăsta
mă împuşcă ca pe un câine” – mi-a trecut prin gând. La
a doua rafală a acţionat instinctul de conservare în mine,
un instinct care există ereditar în fiecare om. Ştiind că pe
teritoriu străin grănicerii nu aveau voie să tragă, am făcut
brusc două sărituri şi m-am trezit în Iugoslavia. Mi-am dat
seama că am scăpat cu viaţă, dar şi că acum o întoarcere
e imposilă – de frica urmărilor. În aceea zi nu am vrut să
fac acest act fără familia mea. Aventura mea şi-a continuat
apoi mersul, plin de alte obstacole, până la Kikinda şi apoi
la ambasade germană din Belgrad. Familia m-a urmat
după aproape doi ani pe cale legală.
– Care au fost motivele care v-au determinat să
părăsiţi România în 1975?
– Motivul meu principal a fost, că eu, ca un tânăr
inginer agronom, doream să urc scara carierei profesionale,
asta a fost ţelul meu. An de an am înregistrat marcante
succese economico-financiare ale unei „ferme fruntaşe”
(nouă ani consecutiv depăşiri de plan, onorate cu premii
băneşti), dar ţelul meu nu mi-a fost îngăduit. În anul 1972
am realizat cea mai mare producţie de soia pe o suprafaţă
de 500 ha pe tot judeţul Timiş. Ca urmare am fost propus
pentru a obţine – ca un merit deosebit – „Ordinul muncii”.
Nu mi-a fost acordată această răsplată morală a muncii
mele pentru faptul, că Biroul judeţean P.C.R. a decis –
„Haas nu-i membru de partid şi, astfel, nu poate primii
ordinul!”. Acesta a fost motivul declanşator al hotărârii
mele pentru o emigrare în perspectivă. Apoi lipsa de
autodeterminare în procesul de producţie, lipsa de libertate
al cuvântului, suprimarea identităţii etnice, imposibilitatea
călătoriilor în strănătate, toate acestea au dus la un efect
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sinergetic şi au cimentat în mine hotărârea fermă a unei
emigrări în Germania.
– Statul german a plătit mii de mărci pentru
fiecare german pentru a fi lăsat să emigreze. Pe de altă
parte, au existat şi indivizi care cereau bani pentru
intermedierea plecării. Dvs. Cum aţi plecat?
– Plecarea mea propriu-zisă am descris-o mai sus.
Deci, am plecat fără ilegalităţi băneşti. Da, au fost trimişi
în satele germane aşa-zişii „achizitori de valută”. Cel
mai vestit a fost botezat de populaţia germană cu nume
conspirativ de „Gärtner” (rom. „Grădinarul”). Încasările
le-a făcut în plină stradă, cu promisiunea verbală a obţinerii
paşaportului. Pe de altă parte au fost mituiţi pe nevăzute
– asta şi după publicaţiile în presa germană – diverşi
funcţionari din cadrul miliţiei şi securităţii timişorene. Cu
toate că era interzisă prin lege posesia mărcilor germane şi
a dolarilor americani, „gheşeftul” era în floare. Eu nu am
avut valută şi nici vreo sursă de procurare din străinătate.
Dar şi constinţa mea nu mi-a permis să sprijin corupţia şi
aceste ilegalităţi statale. Mi-am permis alta şi de aceea am
hotărât calea trecerii clandestine de frontieră.
– Astăzi, milioane de români au plecat din
România, temporar sau pentru totdeauna. Din păcate,
au plecat şi profesionişti. Pe toţi aceştia i-a şcolit statul
român, dar de roadele calificării lor se bucură ţările
occidentale. În contextul în care R.F.G. a plătit pentru
germani, e corect ca acum Occidentul să se bucure pe
gratis de munca înalt calificată din România?
– Este indiscutabil că această migraţiune prin
„vânzare” a cadrelor, mai ales cei cu pregătire superioară,
academică, pentru ţară a însemnat o mare pierdere,
o „lăsare de sânge”, atât intelectuală, dar mai mult
financiară. Pregătirea cadrelor în şcoli şi universităţi sigur
că a împovărat enorm bugetul statului român, pregătirea
fiind suportată de stat. Dar până la urmă, când tineretul ar
fi fost pregătit profesional şi ar fi trebuit să fie folosit în
economia ţării, să dea randamentul economic scontat, ei
au plecat din ţară. Dar aici să fie permisă întrebarea: De
ce România nu a fost în stare să creeze astfel de condiţii
politice şi economice, ca specialiştii să rămână în ţară, şi
chiar mai mult, să migreze specialiştii occidentali în sens
invers, adică în România? Se pare că teza propagată în
ideologii comunişti din România privind superioritatea
sistemului comunist faţă de cel capitalist asta a fost o farsă.
Personal, şi eu am studiat pe contul statului român. După
studiu, timp de nouă ani am redat statului prin munca mea
an de an beneficii mult peste cele impuse de cifrele de plan.
Similară, în mod sigur, aşa a fost situaţia şi la alţi germani
cu pregătire superioară din România. Dar pe de altă parte,
sunt convins că mulţi emigranţi germani cu pregătire
academică or fi considerat studiul lor pe cheltuiala statului
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român şi ca o revanşă, o echivalare – cel puţin parţială –
pentru expropierile părinţilor lor suferite în anii 1945-1948
(şi după) de către acelaş stat român.
– Cineva a afirmat odată, că „Patria mea este
acolo und mă simt bine”. Cât adevăr există în această
afirmaţie?
– Da, recunosc, că există un fel de adevăr în această
afirmaţie, mai ales în ceea ce priveşte etnia germană. Dar
există şi un fenomen uman biologic general înnăscut:
Majoritatea oamenilor sunt astfel polarizaţi ca atunci când
materialiceşte le merge foarte rău, din diverse motive, ei
dacă au de ales între „patrie” şi „bunăstare”, majoritatea se
decid pentru cea din urmă. Germania le-a garantat şvabilor
bănăţeni şi o bunăstare fără precedent, şi libertatea fără
tutelă politică şi, în primul rând, fără dictatură. Sentimentul
patriotic a etniei germane, începând din anul 1920, a fost
într-un permanent declin. Motivul îl constituia în primul
rând nerespectarea promisiunilor din 1 Decembrie 1918 de
la Alba-Iulia. Apoi complementar suprimarea drepturilor
civice imediat după 23 august 1944, apoi expropierea fără
despăgubire – mai ales a pământului smuls din mlaştini şi
nu prin exploatarea altora, şi care pe atunci nu a fost încă
„pământ românesc”. Apoi sacrificiile deportării în Rusia,
dizlocările în Bărăgan şi alte constrângeri. Cred că după 30
de ani dela sfârşitul dictaturii ceauşiste să ne fie permisă a
ne folosi şi de libertatea cuvântului.
– Germania este patria strămoşilor dumneavoastră. Şi acum, noua dvs. patrie. Cum priviţi
acum, din noua patrie, prima patrie, România?
– În germană există o mare deosebire între noţiunea
de „Heimat” şi aceea de „patrie”. Păcat că în româneşte
nu se cunoaşte un echivalent a acestei noţiuni germane de
„Heimat”. Neamţul prin „Heimat” înţelege locul naşterii
sale, adică locul unde şi-a petrecut în special copilăria
şi, mai ales, tinereţea, unde-i sunt părinţii, fraţii, rudele,
vecinii şi unde-i zac strămoşii. Noţiunea aceasta include
binînţeles satul sau comuna cu străzile respective, fiecare
scurgere de apă, fiecare vale sau pădurice din apropiere.
Noţiunea de „Heimat” se apropie oarecum de romanescul
„meleagurile natale”. Noţiunea de „patria” are echivalentul
german „Vaterland”. Sufleteşte, noţiunea „Heimat” unui
german îi este cu mult mai aproape şi mult mai presus
decât noţiunea „Vaterland”, adică „patria”. Când şvabul
vorbeşte de „Heimat”, el se gândeste la o zonă limitată –
Cenadul, Sânnicolaul, cel mult Banatul – şi mai puţin la
toată România sau Germania. Sunt foarte mulţi emigranţi
care afirmă, că au fost trădaţi de „patria” lor România; dar
nu şi de a lor „Banater Heimat”.
– Care este atitudinea faţă de România a
generaţiilor cu păriniţi născuţi în România?
– În general au o atitudină pozitivă. Tânăra
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generaţie sau descendenţii emigranţilor germani ştiu
în cea mai mare parte unde le sunt rădăcinile, unde le
este obârşia. O parte din ei au ştiut româneşte până la
emigrare, o altă parte nu, căci erau încă prea mici. Prima
parte din ei, limba lor maternă fiind germana, după
atâţia ani de la emigrare (30-40 de ani), limba română
nemaifiind solicitată, adică vorbită, în mare parte ei au
uitat-o. Copii repede învaţă o limbă străină, dar o şi uită
repede. Dar sunt foarte mulţi din aceşti tineri, mai ales
cei care s-au născut după emigrare deja în Germania
(dar şi alţii), pe care îi interesează provenienţa părinţilor
şi a bunicilor. Astfel ei vizitează Banatul, mulţi fac şi un
tur de orizont prin România. Majoritate din ei se întorc
încântaţi şi profund impresionaţi de frumuseţiile acestei
ţări şi de ospitalitatea oamenilor cu care s-au întâlnit.
Din discuţii purtate am aflat că tinerii, dar şi părinţii
lor sunt deosebit de satisfăcuţi când, cu ocazia vizitelor
în fostele lor sate bănăţene, sunt poftiţi în fostele lor
case de cei care acuma locuiesc în ele, care sunt acuma
gazdele. Asemenea întâlniri sigur va contribui poate
si la dispariţia unor prejudecăți pe de-o parte, dar și la
înlăturarea eventualelor resentimente.
– Şvabii cenăzeni sunt organizaţi în Germania
după localităţile de unde au migrat. Se vor stinge
acestea odată cu decesul fondatorilor sau se vor
continua prin copiii acestora?
– După părea mea, asta va dispare după una sau
două generaţii de acum încolo. Semnificativ pare a fi faptul
că, deși utopia comunistă şi-a pierdut pe bună dreptate
existenţa, foarte rare sunt cazurile vreunei reîntoarceri
definitive pe meleagurile natale. Dar cu mare drag, poate
şi dor, o mare parte din emigranţii germani bănăţeni vin
astăzi în vizită „acasă”. Unii vin să-şi potolească pentru
scurt timp dorul după a lor „Banater Heimat”, pe când alţii,
în Germania sunt şi din aceştia, îşi cultivă resentimentele.
– La final, ce le puteţi transmite cenăzenilor?
– Celor plecaţi definitv le doresc o viaţă lungă,
pentru a se bucura un timp cât mai îndelungat de
succesele lor în toate domeniile vieţii sociale din
Germania. Iar cenăzenilor bănăţeni rămaşi locului le
doresc multă sănătate, păstrarea şi pe mai departe a
tradiţiilor locului istoric Cenad. Cenăzenii, în general,
merită pe deplin reputaţia lor cu trăsăturile bănăţene
fără de seamăn. Lor le mulţumesc în mod deosebit şi
cu toată sinceritate – asta chiar dacă nu sunt cenăzean –
pentru ataşamentul şi simpatia lor faţă de etnia germană
în multe situaţii grele de-a lungul timpului în comun
în Cenadul bănăţean. Le doresc multă prosperitate şi
bunăstare materială.

A consemnat: Dușan Baiski
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Legislație

Curier juridic
În acest număr voi
încerca să dau câteva explicații în ceea ce privește
răspunderea civilă. Conviețuirea în societate presupune
multe drepturi, obligații,
dar și anumite limitări ale
drepturilor persoanelor. Orice
drept al unei persoane trebuie
exercitat în așa fel încât să nu
încalce dreptul altei persoane
fizice sau juridice sau al
societății în ansamblul ei.
Încălcarea acestor limitări poate duce la anumite
sancțiuni penale sau contravenționale, dar și la anumite
sancțiuni civile în cadrul instituției juridice denumite
răspundere civilă care poate fi de doua feluri, răspundere
civilă delictuală și răspundere civilă contractuală.
Răspunderea civilă delictuală înseamnă că în
temeiul ei o persoană poate fi obligată să repare prejudiciul
sau paguba cauzată altei persoane. În accepțiunea
codului civil răspunderea civilă, delictuală înseamnă
că orice persoană are obligația să respecte normele de
conduită impuse de lege sau de obiceiul locului și să nu
aducă atingere drepturilor și intereselor legitime ale altor
persoane prin acțiunile sau inacțiunile sale. În cazul în
care o persoană încalcă aceste obligații și provoacă un
prejudiciu, aceasta este obligată să îl repare.
Deci răspunderea civilă delictuală intervine ca
o sancțiune civilă care afectează din punct de vedere
material persoana vinovată. De multe ori fapta care atrage
răspunderea civilă delictuală poate atrage în același timp
și sancțiune penală sau contravențională, acestea putând
fi cumulate cu răspunderea civilă delictuală. De exemplu,
dacă cineva distruge un bun al unei alte persoane, cel
vinovat pe lângă că trebuie să repare prejudiciul provocat,
mai poate primi și o amendă contravențională sau chiar o
condamnare penală dacă distrugerea este una mai gravă.
Răspunderea civilă delictuală este de mai multe
feluri și sunt situații în care suntem răspunzători nu doar
pentru faptele proprii, ci și de faptele altor persoane, a
animalelor sau a lucrurilor. Răspunderea civilă delictuală
pentru fapta proprie constă în aceea că orice persoană
care cauzează un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită
cu vinovăție, este obligată să repare acea pagubă.
Însă nu orice faptă care provoacă un prejudiciu atrage
răspunderea civilă delictuală, ci doar o faptă ilicită, adică
o faptă care încalcă normele de conviețuire, și această
faptă ilicită poate consta într-o acțiune, dar și într-o
inacțiune când o persoană are obligația de a acționa întrun anumit fel și acesta nu o face. Există și situații în care
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cel care cauzează un prejudiciu nu este tras la răspundere
civilă sau răspunderea este limitată. Astfel, nu răspunde
civil cel care săvârșește fapta în legitimă apărare, în stare
de necesitate, pentru a apăra persoane sau bunuri de la un
pericol iminent, dacă fapta a fost săvârșită în interesul unei
terțe persoane când terța persoană este obligată la reparare,
dacă fapta a fost săvârșită în îndeplinirea unei activități
impuse de lege. Tot astfel nu este răspunzător pentru
prejudiciul creat în mod personal minorul în vârstă de până
la 14 ani și persoana pusă sub interdicție judecătorească.
Pe de altă parte, o persoană este răspunzătoare și
pentru faptele ilicite comise de alte persoane. Astfel părinții
sau alte persoane care au obligația de a supraveghea minorul
sau o persoană pusă sub interdicție, sunt obligați să repare
prejudiciul cauzat prin faptele ilicite ale minorului sau
persoanei puse sub interdicție. Această răspundere a părinților
sau a persoanelor care au obligația de supraveghere este
întemeiată pe considerentul că fapta ilicită s-a comis datorită
lipsei de supraveghere sau neîndeplinirea corespunzătoare
a obligației de educare, obligații ce revin părinților sau
persoanelor ce au în supraveghere copii minori sau persoane
puse sub interdicție.
O altă formă a răspunderii pentru fapta altuia
este așa numita răspundere a comitenților pentru fapta
prepușilor. Comitentul este o persoană care, în temeiul
unui contract sau al legii, are obligația de a supraveghea,
direcționa și controla persoanele care îndeplinesc anumite
însărcinări în interesul comitentului sau al altei persoane.
Pe cale de consecință prepusul este o persoană care
acționează în interesul, sub supravegherea și controlul
altei persoane. Practic, există un raport de subordonare
între prepus și comitent. Cu toate acestea, comitentul nu
răspunde pentru prejudiciul creat de prepus dacă acesta
a acționat fără nicio legătură cu atribuțiile sau scopul
funcțiilor încredințate, caz în care prepusul va răspunde
pentru fapta sa proprie.
Persoanele răspund din punct de vedere civil și
pentru prejudiciul cauzat de animale și lucruri. În cazul
prejudiciului cauzat de animale, cel ce trebuie să îl repare
este proprietarul animalului sau cel ce se folosește de el. Deci
responsabil în principal este proprietarul animalului, chiar
dacă acesta a încredințat paza animalului altei persoane,
însă la rândul său proprietarul, după ce repară prejudiciul,
poate solicita la rândul său de la cel căruia i-a încredințat
paza să îi repare paguba. Aceasta este așa numita acțiune în
regres, prin care după ce a reparat prejudiciul către păgubit,
proprietarul poate solicita la rândul său recuperarea a ceea
ce a plătit păgubitului de la paznic.
Proprietarul unui lucru sau al unei construcții
răspunde și de prejudiciul cauzat de lucrurile aflate sub paza
lui sau de ruina ori desprinderea unor părți din construcție.
În cadrul răspunderii pentru prejudiciile cauzate
de fapta proprie sau a lucrului sunt incluse și cele
rezultate din accidente de autovehicule. În această
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situație, pentru a garanta repararea prejudiciilor, având în
vedere multitudinea accidentelor de circulație, legislația
prevede sistemul asigurărilor de răspundere civilă pentru
accidente auto, așa numita „carte verde“, prin care, în
temeiul unei polițe de asigurare, societatea de asigurare
este obligată să suporte repararea prejudiciului în anumite
limite și condiții.
Cealaltă formă a răspunderii civile este răspunderea civilă contractuală, și care are la bază existența
unui contract între două sau mai multe părți, iar obligația
părților contractuale este de a repara prejudiciul cauzat celeilalte părți prin neexecutarea, executarea
necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor născute
dintr-un contract. În cazul răspunderii contractuale, fapta
ilicită constă în neexecutarea obligațiilor așa cum au
fost stabilite de părți într-un contract valabil încheiat.
Prejudiciul constă în pierderea suferită de una din părțile
contractului ca urmare a încălcării de către cealaltă parte
a obligațiilor contractuale ce îi revin.
De cele mai multe ori, despăgubirile datorate de
partea care nu și-a executat obligațiile contractuale sunt
stabilite în bani și poartă denumirea de daune interese.
Daunele interese sunt de două feluri și anume
daune interese compensatorii, ce reprezintă despăgubiri
care trebuie plătite de partea care nu și-a executat total
sau parțial obligația sau a fost executată necorespunzător.
Daunele interese moratorii sunt despăgubirile în bani
datorate de partea contractuală care a executat cu
întârziere obligațiile contractuale.
Diferența dintre cele două feluri de daune interese
este că în cazul daunelor interese compensatorii acestea
înlocuiesc obligația contractuală și astfel nu pot fi
cumulate cu obligația principală, iar în cazul daunelor
interese moratorii, acestea pot fi cumulate cu obligația
principală. De exemplu, în cazul efectuării unei lucrări,
părțile pot stabili că în cazul neexecutarii sau executării
necorespunzătoare partea vinovată să fie obligată la
plata unor despăgubiri, acestea fiind daunele interese
compensatorii, iar în cazul în care, de exemplu, lucrarea
trebuia efectuată într-un anumit termen și dacă se
depășește acest termen, cel ce trebuia să facă lucrarea în
termenul stabilit poate fi obligat și la plata unor sume de
bani pentru fiecare zi de întârziere, chiar dacă a terminat
totuși lucrarea, dar cu întârziere.
Părțile pot stabili încă de la momentul întocmirii
contractului felul și mărimea daunelor interse ce se vor
achita în cazul neexecutării corespunzătoare a obligațiilor
contractuale, printr-o clauză contractuală denumită clauză
penală. În cazul în care părțile nu au inserat o clauză
penală într-un contract, pierderea suferită ca urmare a
neexecutării corespunzătoare a obligațiilor contractuale
se stabilește de instanța de judecată.

Av. Dan Muntean
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Opinie

Landshut, 12. 10. 2020

Stimate domnule Duşan Baiski
Prima dată doresc să mă prezint: Mă numesc Hans
Haas, născut la Sânnicolau Mare şi din 1975 cu domiciliul
stabil în Germania.
Din partea Comunităţii Şvabilor din Banat în
Germania am primit pe calea virtuală cartea D-voastră –
„Cenăzeni de ieri şi de azi”. Am citit cu mare interes şi
curtozitate pomenirea, respectiv enumerearea foştilor şi
actualilor cetăţeni cenăzeni, care şi-au adus contribuţia
la dezvoltarea economică şi social-culturală a comunei
Cenad. Doresc să-mi exprim pe această cale respectul
şi nemărginită admiraţie pentru această unică realizare.
Stimate domnule Baiski – nu mă pot abţine de a vă felicita
cu o pronunţată tărie şi lipsit de orice urmă de invidie
pentru ceea ce aţi lăsat publicului cititor la andemână cu
această carte. Am trimis-o imediat şi prietenului meu Niki
Schmelzer, cenăzean şi el, la Nürnberg, care s-a bucurat de
asemenea mult de tot.
Personal consider această carte un elogiu fără
de seamă la adresa acelor personalităţi mai marcante
şi persoane deosebite din Cenad, care îşi au meritul
în prestigiul şi prosperitatea acestei comune din pusta
bănăţeană. Totodată consider lucrarea D-voastră unică în
felul ei până în prezent în sensul că nu se cunoaşte încă
ceva similar în Banat. Admir, cu toată sinceritate, munca
depusă în investigarea, consultarea persoanelor şi adunarea
perseverentă a datelor istorice aferente tematicii, dar
strict necesare unei asemenea lucrări. Lucrării D-voastră
i se poate atribui şi nota unui necrolog la adresa tuturor
acelor cenăzeni, care au luat-o de mult pe calea veşniciei.
Pe ei, prin această carte, aţi reușit să-i readuceţi în viaţă
şi în amintirea celor care i-au cunoscut şi care vă vor citi
cartea. Iar pentru cei în viaţă cartea este o mulţumire şi o
recunoştinţă pentru contribuţia lor adusă, dar şi un îndemn
pentru viitor în ceea ce priveşte reputaţia comunei Cenad.
Cartea este un exemplu de laudă, care demonstrează
vizibil trecutul istoric al acestui amalgam multietnic şi
ceea ce se poate realiza împreună într-o bună înţelegere,
prin toleranţă, acceptanţă şi respect reciproc.
Lăudabilă este deja ideea pentru o astfel de lucrare.
Aţi realizat ceva, mult stimate domnule Baiski, ce până
în prezent – din câte eu ştiu – nu a realizat nimeni. Pentru
mine cartea este cu atât mai interesantă, pentru că-mi sunt
cunoscuţi o mulţime de cenăzeni, pe care i-aţi pomenit
într-o lumină cât se poate de autentică şi plăcută. Fie ca
şi în viitor etniile cenăzene să convieţuiască şi pe mai
departe în acest spirit a unei depline înţelegeri în folosul
posperităţii comunei Cenad!
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Farmacie

Plante medicinale,
remedii miraculoase (XXXII)
MUȘEȚELUL (Romanița)
Matricaria chamomilla
Mușețelul este una dintre cele mai cunoscute
plante medicinale aromatice. Este o plantă erbacee,
anuală, spontană, foarte răspândită pe lângă drumuri, pe
marginea ogoarelor și pe lângă locuințele oamenilor, dar
se și cultivă în zonele favorabile din Banat, Transilvania,
Muntenia și Moldova.

Este o specie relativ scundă, atingând înălțimea de
15-60 cm, mult ramificată, cu frunze de 2-3 ori penatsectate cu segmente lineare. Începând din luna mai,
înflorește continuu până la sfârșitul lui iulie. Florile sunt
grupate în capitule așezate în vârful unei porțiuni de
tulpina lipsită de frunze.
Marginea fiecărui capitul este ocupată de flori
albe ligulate femele, în timp ce în regiunea lui centrală
se găsesc numeroase flori tubuloase galben-aurii.
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Receptaculul capitulului, plan la începutul înfloririi,
devine apoi conic și gol la interior, ceea ce ne permite să
deosebim florile de mușețel adevărat de florile recoltate
de la specii înrudite, dar lipsite de proprietăți terapeutice.
Mușețelul este folosit în scopuri medicinale încă din
Antichitate, fiind apreciat de către egipteni, greci şi romani
pentru proprietăţile sale calmante şi antiinflamatoare.
Popularitatea plantei a crescut în Evul Mediu, când era
utilizat ca remediu pentru ameliorarea unor afecţiuni
precum astmul, colicile, frigurile, inflamaţiile, stările de
greaţă, afecţiunile nervoase, problemele cutanate.
Produsul vegetal folosit este capitulul floral cu
pedunculul lung de cel mult 1 cm. Recoltarea se face
când la majoritatea inflorescențelor florile ligulate au
o poziție orinzontală. Recoltarea se face pe timp însorit
și numai după ce s-a ridicat roua. Inflorescențele se
rup de pe plante manual sau cu ajutorul unui recoltator
numit pieptene.
Uscarea se face la umbra, în strat subțire, iar
produsul obținut are miros specific aromat puternic, iar
gustul este amărui aromatic.
Inflorescențele de mușețel conțin un ulei volatil
de culoare albastră sau albastră-verzuie, flavonozide și
alte principii nevolatile. Uleiul volatil este compus în cea
mai mare parte din sescviterpene și conține până la 10%
chamazulenă și bisabolol. Cu timpul, chamazulena își
pierde culoarea albastră, trece în albastru-verzui, apoi în
brun, pierzânduse și acțiunea. Pentru a asigura o conservare
cât mai îndelungată, uleiul volatil se păstrează la întuneric
în sticluțe pline și bine închise. Dintre derivații favonici, cei
mai important este apigenina în stare liberă și în combinație
glicozidică. Florile mai conțin humarine și colină.
Datorită principiilor active, atât de variate chimic
pe care le conțin, florile de mușețel au proprietăți
farmacodinamice multiple și anume: antispastice,
antiinflamatoare, cicatrizante, stomahice, analgezice,
antiseptice, antihistaminice. Activitatea antiinflamatoare
a florilor se datorează chamazulenei, cea spasmolitică
flavonelor, iar cea antihistaminică proazulenelor.
Infuzia de mușețel are efecte benefice asupra
afecțiunilor digestive. fiind utilizată în tratarea
afecțiunilor digestive, balonare, flatulență, inflamațiile
tubului digestiv, gastrite, dureri abdominale. În cadrul
sindroamelor dispeptice caracterizate prin balonări și
flatulență se poate prepara o infuzie din 1 lingură de
amestec din următoarele plante la o cană de apă: fructe
de chimion 20g, fructe de coriandru 10g, flori de mușețel
20g, hamei 20g; se bea câte jumătate de cană cu jumătate
de oră înainte de mesele principale.
Extern, infuzia se folosește în inflamațiile
mucoasei bucale, sprijină sănătatea gingiilor și gâtului
(gargară), rinite și sinuzite (inhalații), spălături vaginale.
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În gingivite și stomatite se folosește o infuzie concentrată,
care se prepară din 3 linguri flori la 1 cană de apă și se
ține în gură 3-5 minute sau se face gargară.
Cataplasmele, care constau în comprese îmbibate
cu infuzie concentrată, sunt indicate în ulcere varicoase,
hemoroizi externi, eriteme fesiere simple ale sugarilor.
Exractele obținute din flori inhibă dezvoltarea
ulcerului provocat de stres, alcool, subtanțe antiinflamatoare (indometacin). Un alt efect este acela de
inactivare a toxinelor bacteriene în special al stafilococilor
și a streptococilor. Pe lângă aceste proprietăți, mușețelul
are și efect imunostimulator. Mușețelul este indicat în
sezonul rece pentru prevenirea răcelilor și gripei.
Având o acțiune ușoară și un gust plăcut, ceaiul
de mușețel poate fi administrat și copiilor, iar infuzia de
mușețel combinat cu alte plante (chimion, anason) ajută
la calmarea colicilor la sugari. Infuzia, datorită efectului
antispasmodic, ajută la reducerea agitației nervoase, având
un efect sedativ, favorizând somnul îndeosebi la copii.
Infuzia se prepară din 1-2 lingurițe de flori peste
care se toarnă 200 ml apă fierbinte, se lasă acoperit 15
minute, se strecoară și se beau 1-2 căni pe zi.
Chamazulena are rol dezinfectant, antiinflamator,
emolient, cicatrizant, decongestiv și antialergic, iar
bisabololul are rol antibacterian. Datorită acestor
proprietăți extractele obținute din mușețel se utilizează
în dermatologie și cosmetică (creme, loțiuni, măști
cosmetice, săpunuri, paste de dinți).
Cremele care conțin extract de mușețel ajută la
hrănirea și hidratarea pielii, fiind utilizate în tratarea
pielii uscate sau inflamate.
Pentru tenurile uscate se prepară o infuzie din 3
linguri de flori la o cană de apă și se fac comprese zilnice.
Pentru tenurile grase și seboreice se fac băi de
aburi cu infuzie din 2 lingurițe de flori la o cană de apă.
Infuzia de mușețel se utilizează și pentru tonifierea
părului, dându-i acestuia reflexe blonde-aurii.
În farmacii și magazinele naturiste mușețelul se
găsește sub forma de ceaiuri simple și combinate: ceai contra
colicilor, ceaiuri digestive, „Ceai Ginosept”, „Ceai Hapciu
sudorific”, „Ceai U pentru stomac” etc., extract uleios, pudră
pentru copii, uleiuri și creme de față, mâini, corp.
Mușețelul este contraindicat femeilor însărcinate,
iar persoanelor care sunt alergice la plantele din familia
Asteraceae (ambrozia, crizantemele, părăluțele) le poate
provoca reacții alergice.
În concluzie, mușețelul este o plantă medicinală cu
multiple întrebuințări și cu efecte terapeutice dovedite.
Este ușor de găsit și de recoltat și ar trebui să se găsească
în fiecare casă. Mușețelul trebuie adunat din zone cât mai
puțin poluate și niciodată de pe terenurile tratate chimic.

Farmacist Rodica Pitic
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Lucrurile, tot mai complicate
Mi-au atras atenția cuvintele de mai jos, dintr-un
articol al d-lui profesor Andrei Marga: „Se va instala
o «carcasă tare ca oțelul» a supunerii. Educația va
produce «specialiști fără spirit și oameni ai plăcerilor
fără inimă» pe o scară nemaiîntâlnită înainte.”
Pare atât de real în zilele noastre.
Sistemul actual demonstrează că din ce în ce mai
multe generații au fost învățate că este mai important ceea
ce deții decât ceea ce ești. Nu doar locuințele impunătoare
pline de obiecte generatoare de confort necesită resurse
financiare pentru a fi întreținute. Pentru necesitățile
oamenilor, mai mult sau mai puțin reale, a fost creată o

adevărată industrie consumatoare a majorității timpului
unei zile. El, timpul, nu mai este disponibil în măsura
de altădată și nici nu pare să ne fi aparținut vreodată.
Închiși tot mai mulți la datorie în fața unui monitor mai
mic sau mai mare, ne aduce aminte cumva de filmul
STAR TREK. Eram fascinați de ce se întâmpla acolo
și nu ne gândeam câtă inteligență a avut scenaristul, ci
cât de evoluată e acea lume. Iar acum când suntem pe
drumul spre ceva similar nu părem a fi prea încântați. În
fața digitalizării dispare libertatea și intervine controlul,
iar omenirii nu îi place să fie controlată. În pericol pentru
evoluția spirituală a omenirii sunt „Copacii libertății”
care „nu vor mai crește până la cer”. Este nevoie de o
asemenea libertate în evoluția civilizațiilor? Ai nevoie de
minte liberă și gânduri curate ca să aspiri la o asemenea
libertate. O au copiii și poate cei care sunt mereu în
(Continuare în pag. 18)

Elena Flonta-Rusu
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Rețete de bucătărie

Rețete de toamnă
Ceea ce m-a inspirat astăzi, a fost vremea
„minunată” pe care am observat-o uitându-mă pe geam.
Chiar nu voi putea scrie despre rețete de grătar și picnic,
nu ar fi de bun simț, mi-am zis. Hai să vedem atunci,
ce ne oferă toamna din punct de vedere culinar, pentru
a face să ne treacă nostalgia după zilele însorite. În
primul rând oferta piețelor în ce privește legumele și
fructele este foarte bogată încă, deci avem de unde alege
ingredientele. A apărut dovleacul, atât de neglijat, dar atât
de valoros din punct de vedere al valorilor sale nutritive.
Am pregătit o supă cremă de dovleac, un pic mai altfel,
iar rezultatul a fost neașteptat de bun.
Supă cremă de dovleac galben
De această dată am luat dovleac „Hokkaido”,
un dovleac galben mic, cu coaja moale, care nu trebuie
curățată înainte de a pune dovleacul la cuptor. În cazul
în care dispunem doar de dovleac de copt, este la fel de
bun și acela. Pentru a tăia dovleacul și de a-i curăța coaja
fie apelăm la un bărbat, fie cumpărăm din piață dovleacul
făcut felii, asta deoarece nu în orice gospodărie găsim
ciocan și daltă.
Feliile de dovleac se pun la cuptor
pe o hârtie de copt și
se pun la cca 200 de
grade Celsius pentru
30-40 de minute sau
până se caramelizează
ușor, fără să se ardă.
Miezul trebuie să fie
moale.
Separat se curăță și se toacă o ceapă, se călește în unt sau ulei de dovleac
(se găsește în supermarketuri sau la Prospero), se adaugă
cca. 1 litru de supă concentrată din legume pregătită în
prealabil din morcovi, pătrunjel rădăcină și frunze, țelină,
ceapă, sare, piper, apoi strecurată.
Dovleacul copt se separă de coajă cu o lingură, pasta
rezultată adăugându-se la supă. Se toacă mărunt cu un blender,
se strecoară printr-o sită, se potrivește gustul de sare, se mai
adaugă nucșoară rasă și smântână pentru gătit, lichidă.
Să nu vă pară rău de timpul petrecut de dovleac în
cuptor, gustul ușor caramelizat al dovleacului va compensa
efortul făcut în plus.
Salată cu smochine
În acest an recolta de smochine a fost deosebit de
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bogată, astfel te inspiră să mai găsești niște rețete la care se
pretează acestea. După ce toată lumea se satură de mâncat
smochine, se face gemul pentru a evita ca aceste fructe
să se deprecieze, dar întotdeauna mai rămân câteva fructe
care nu sunt foarte coapte, iar acestea se potrivesc foarte
bine într-o salată cu rucola, parmezan și, eventual, șuncă
slabă de vită gen „Bresaola”.
Rucola se spală, se scurge de apă și se pune fie pe un
platou mai mare, fie într-un castron. Se pregătește vinegreta
din zeama unei lămâi, ulei de măsline, sare, zahăr după gust,
se toarnă peste rucola și se amestecă bine. Smochinele se
taie în sferturi și se adaugă peste salata de rucola. Deasupra
se pun fâșii de parmezan subțiri și felii de Bresaola (șuncă
slabă de vită ce se găsește în toate supermarketurile). În
final se picură oțet balsamic concentrat (cremă). Această
salată este de fapt un aperitiv elegant, gusturile îmbinânduse într-un mod deosebit de armonios.
Caș sau pastă de gutui
În copilărie bunicele noastre pregăteau acest caș
extraordinar de gustos din gutui, doar cu adaos de zahăr și
lămâie, eventual niște miez de nucă.
Din nou profit de recolta de gutui din acest an pentru
a reînvia rețeta din bătrâni.
Ingrediente:
- 1,5 kg gutui
- 500 g zahăr
- zeama de la 1 lămâie mare
Se spală bine gutuile și se taie în 4. Se pun la fiert
în atâta apă cât să le acopere. Când s-au fiert (se testează
cu furculița) se scot bucățile de gutui, iar lichidul rămas
se scurge printr-o strecurătoare și se păstrează. Lichidul
este foarte gelatinos – se poate pune separat în forme și
se obține un jeleu, pelteaua de gutui. La gutui se adaugă
sucul de lămâie (lămâia împiedică procesul de oxidare) și
se amestecă bine cu mixerul până se formează o pastă și
apoi se pasează cu ajutorul unui aparat de pasat sau printr-o
sită nu foarte deasă. Pasta astfel formată se amestecă cu
lichidul rămas și cu zahărul. Se pune la fiert din nou, la foc
mic și se amestecă destul de des, pentru ca să nu se prindă.
Când pasta e gata fiartă, zahărul e dizolvat și a mai scăzut
se face o probă și se picură din pastă pe dosul unei farfurii
ținute la frigider. Dacă se coagulează bine, e gata. Gemul
pastă de gutui se păstreaza în borcane curate, sterilizate,
închise ermetic. Pentru caș de gutui compoziția se fierbe
un pic mai mult, iar apoi se toarnă într-o tavă mai largă,
în strat de 1-1,5 cm și se lasă la răcit. În 2-3 zile va începe
să se zvânte (se deshidratează). Cașul de gutui se poate
consuma ca atare sau se poate transforma într-o ruladă cu
nuci, foarte potrivită pentru platourile cu brânză.

Cornelia Varga
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Rezultatele...

Sfatul meu...
(urmare din pag. 7)

(urmare din pag. 2)

aflate în derulare. Bugetul local are 2 secțiuni, una de
funcționare și una de dezvoltare.
În secțiunea de funcționare sunt 2 milioane lei, iar
în secțiunea de dezvoltare sunt 7,5 milioane lei. La aceste
sume se adaugă și sumele contractate pentru proiectul de
Modernizare străzi în valoare de 4,6 milioane lei, suma
de 2,7 milioane lei pentru drumul agricol și suma de 51
milioane lei pentru o mașină de pompieri. Suma totală
disponibilă noii administrații este de 17,31 milioane lei (173
de miliarde lei vechi, echivalentul a 3,57 milioane euro).
Precizez că la ora acestui interviu nu există nici o
factură neachitată.
– Ce sfaturi aveți pentru dl Andrei Tița, ales
pentru funcția de primar al comunei Cenad?
– Sfatul meu este să gestioneze chibzuit acești bani.
– Ce le puteți transmite cenăzenilor, la final de mandat?
– La încheierea acestui interviu aș vrea să mulțumesc
tuturor angajaților care au fost de partea mea în această
perioadă, precum și tuturor colaboratorilor cu care am avut
ocazia să lucrez în toți acești 20 ani.

Potrivit procesului-verbal privind centralizarea
voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea
mandatelor pentru CONSILIUL LOCAL la alegerile locale
din data de 27 septembrie 2020, în cadrul Circumscripției
electorale nr. 26 din comuna Cenad, situația este
următoarea:
Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele
electorale din circumscripţia electorală – 3.876, din care:
- 3.849 reprezintă numărul total al alegătorilor
potrivit listei electorale permanente
- 3 reprezintă numărul total al alegătorilor potrivit
copiilor de pe listele electorale complementare
- 13 reprezintă numărul total al alegătorilor potrivit
listelor electorale suplimentare.
- 11 reprezintă numărul total al alegătorilor în cazul
cărora s-a folosit urna specială.
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat
la urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia
electorală, a fost de 1.595, din care:
- 1.575 reprezintă numărul total al alegătorilor
care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale
permanente
- 13 reprezintă numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare
- 11 reprezintă numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială.
Numărul total al voturilor valabil exprimate a
fost de 1.539.
Numărul total al voturilor nule a fost de 94.
Numărul buletinelor de vot primite a fost de 4.300,
din care 2.705 reprezintă numărul buletinelor de vot
neîntrebuinţate şi anulate.
Iată, în cele ce urmează, care au fost opțiunile
politice ale cenăzenilor care s-au prezentat la urna de vot:
Alianța USR PLUS – 611
Partidul Social Democrat – 383
Partidul Național Liberal – 316
Uniunea Democrată Maghiară din România – 96
Partidul Pro România – 65
Partidul Mișcarea Populară – 30
În cadrul noului Consiliu Local, Alianța USR
PLUS va avea șase consilieri, Partidul Social Democrat și
Partidul Național Liberal câte trei, iar Uniunea Democrată
Maghiară din România un consilier.
Judecătoria Sânnicolau Mare a validat atât
rezultatele pentru alegerea primarului, cât și pe cele
pentru alegerea consilierilor locali.

Lucrurile...
(urmare din pag. 2)
contradicție cu reguli ce li se par fără sens. Educația
pare că se face tot mai în goană, printre informații parțial
asimilate și eternă fugă cauzată de birocrație impusă.
Unitatea de măsură a zilelor noastre a devenit banul, care
l-a transformat pe a fi în a avea. Un om valoros nu pare
să mai fie cel care deține înțelepciunea dobândită prin
cunoștințe și experiențe acumulate în timp, ci cel care
deține cât mai multe bunuri materiale. Cât de liber este
un om stăpânit de bani și dependent de sistem? Un om
cu nume, prenume și cod numeric personal? Nostalgicii
încă mai visează la o lume fermecată în care unitatea
de măsură să fie iubirea și onestitatea. În care să nu știe
nimeni ce este ura, dezbinarea și durerea. În viziunea
creștinilor acesta este Raiul. Locul acela incredibil
de frumos în care dăinuie pacea eternă. Ar fi oamenii
capabili să construiască așa o atmosferă în lumea de
aici? Ar fi lăsați să o facă? Greu de crezut într-un spațiu
în care, în loc să se simplifice, lucrurile par să fie din ce
în ce mai complicate. Și oamenii au un talent fantastic în
acest sens. Indiferent de nivelul de educație.
20.10.2020
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Turism
(urmare din pag. 20)
Merită făcută o plimbare pe jos în jurul lacului, care
nu este foarte mare (cca. 2.100 m lungine şi cca. 1.400 m
lăţine), dar pentru cei un pic mai comozi, această plimbare
se poate face şi cu un trenuleţ. Sigur că cea mai vestită
parte a lacului este micuţa insuliţă, pe care se poate ajunge
numai cu barca (14 euro dus-întors) sau cu caiacul, insuliţă
pe care este o mănăstire/biserică de pelerinaj cu hramul
Adormirea Maicii Domnului, la care se poate ajunge
urcând cele 99 de trepte de piatră. O tradiţie slovenă spune
că mirele trebuie să-şi poarte mireasa în braţe până la uşa
bisericii. Bărcile tradiţionale de pe lacul Bled sunt din
lemn, cu fundul plat, oarecum asemănătoare gondolelor,
sursele populare spun că acestea au existat încă din anii

pănă în lacul Bled (sigur că doar vara) te mai văduveşte de
încă 9 euro. Din păcate, nu am avut ocazia să îl vizitez şi în
interior, pentru că atunci când am ajuns eu se pregătea de
ceva eveniment privat. Oricum, drumul până sus la castel
(pe jos) îţi pune puţin plămânii la încercare, dar, cu siguranţă,
panorama care se deschide asupra lacului face ca tot efortul
depus sa fie repede uitat.
În apropierea lacului Bled merită să fie vizitate şi
Cheile Vintgar, situate cam la 10-15 minute distanţă cu
maşina de Bled. Şi cum peste tot în Slovenia veţi fi obligaţi să
plătiţi taxe de intrare/vizitare, nici aceste chei nu fac excepţie,
vizitarea lor costă 5 euro de persoană, dar acest lucru merită
pe deplin, fiindcă acolo veţi face cunoştinţă cu apa incredibil

Cheile Vintgar, în apropierea lacului Bled.

Letalnica Bratov Gorišek, cea mai mare trambulină
pentru sărituri cu schiurile din lume.

1150, dar majoritatea istoricilor le datează din anul 1590.
Cert este că meseria de vâslaş pe lacul Bled este atestată de
împărăteasa Maria Tereza încă din anul 1740, atunci când
aceasta a acordat licenţe pentru 22 de familii. Şi în zilele
noastre această meserie este strict restricţionată, vâslaşii
de pe lacul Bled fiind descendenţi direcţi ai celor 22 de
familii. Cu toate că ai plătit pretul bărcuţei care să te ducă
pe insulă, vizitarea bisericuţei de pe aceasta îţi mai scoate
6 euro de persoană din buzunar.
În staţiunea Bled, printre obiectivele turistice cele mai
importante se numără Castelul Bled din sec. XI-XVI (castelul
Grimschitz), precum și Vila Bled, o fostă reședință montană a
familiei regale iugoslave, astăzi transformată în hotel. Castelul
Bled este cel mai vechi din Slovenia, cel puțin din punctul de
vedere al atestării documentare, anul 1011 fiind vehiculat în
arhivele istorice. În acei ani a aparținut episcopilor de Brixen
(Bressanone în italiană) dar care nu au locuit și nici măcar
nu s-au aventurat pe acolo. Apoi a fost închiriat unor diverse
familii nobiliare. Acum, vizitarea castelului costă 10 euro de
persoană şi o aventură pe un topogan din curtea castelului

de albastră de pe râurile din Slovenia. Vizitarea cheilor se face
pe sistem dus-întors, traseul total fiind de cca. 3 km (deci,
nu chiar aşa de lung), pe podeţe de lemn ancorate în stâncă
şi suspendate deasupra apei învolburate sau pe poteci, de-a
lungul cursului mai liniştit al apei. În capăt ajungeţi să vedeţi
deasupra un vechi pod de piatră pentru calea ferată şi, dacă
aveţi noroc, poate vedeţi şi trenul.
Oraşul Bled este asociat şi cu binecunoscutul
cremeş, sau cremeschnitte (în Slovenia, kremna rezina),
reţeta fiind adusă la Hotelul Park în anul 1953 de către
bucătarul hotelului, Ištvan Lukačević.
În vizita mea la Bled, am avut ocazia să văd şi cea
mai mare trambulină pentru sărituri cu schiurile din lume şi
anume Letalnica Bratov Gorišek din localitatea slovenă
Planica, localitate care o istorie în acest sport din anul
1930. Pe această trambulină având punctul de construcție
la 200 m şi lungimea de 225 m, au fost stabilite până acum
28 de recorduri mondiale de zbor cu schiurile. Recordul
trambulinei este de 248 m, realizat de Peter Prevc în anul
2015 (recordul mondial fiind de 253,5 m).
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Jurnale de călătorie – Slovenia (II)
Aşa cum am promis, voi continua serialul Jurnale o reprezintă Podul Triplu! De fapt, au fost trei poduri,
de cǎlǎtorie cu vizita ȋn capitala Ljubljana, dar şi la cel construite de trei arhitecți diferiți. În zilele noastre, zona
este un important loc de promenadă.
mai celebru lac al ţării şi anume Bled.
Deşi pentru cei mai mulţi dintre noi Ljubljana este
Ljubljana este cel mai mare oraș din Slovenia. Este
plasat în centrul țării, istoric parte a Carniolei Interioare, și doar un oraş de tranzit, oraşul în sine poate fi numit un
este un oraș de dimensiune medie cu aproximativ 300.000 adevărat oraș verde, plin de copaci și de parcuri-păduri.
de locuitori. Ljubljana este considerată centrul cultural, Ljubljana a fost aleasă capitala verde a Uniunii Europene
științific, economic, politic și administrativ al Sloveniei. în 2016. Pe lângă asta, orașul e plin de istorie. În el, peste
Ca şi etimologie a numelui său, istoricii au puncte de tot, poți vedea mărturii ale ocupației imperiului austrovedere diferite legate de originea denumirii orașului. Unii ungar, dar și a comuniștilor.
Centrul vechi al orașului este complet pietonal.
cred că provine din numele vechiului oraș slav „Laburus”.
Alții cred că provine din latinul „Aluviana” după ce orașul Astfel, aici te poți plimba pe străduțele înguste, pe malurile
râului Ljubljanica şi îţi
a fost inundat, fapt care
poţi începe plimbarea
se leagă și de înțelesul
de la Teatrul de Păpuși.
numelui german, cuCentrul
istoric
al
vântul „Laubach”, înoraşului e împânzit
semnând „mlaștină”.
de monumente istoO ipoteză romantică
rice, culturale şi arhisusține faptul că nutecturale, unde pot fi
mele provine din cudescoperite numeroase
vântul slavon Luba
biserici, galerii şi cas(„iubit”), nume folosit
tele, toate construite în
cu precădere de către
stilurile arhitecturale
ghizii turistici din oraş.
vechi, gotic şi baroc.
Conform legendei greDintre bisericile cele
cești, eroul Iason și
mai impresionante şi
argonauții săi, după
totodată faimoase ale
ce au găsit lâna de aur
capitalei slovene amiîn Colchis, au luat-o
tim: Catedrala Sfântul
spre nord navigând pe
Nicolae (a cărei consDunăre, în loc să se
trucţie a început în anul
întoarcă spre Marea
Lacul Bled, o adevărată „perlă” a Sloveniei
1262, biserica fiind
Egee. Navigând în sus,
se spune că au mers spre râul Sava și apoi la izvorul râului incendiată de mai multe ori în istorie, atât de otomani,
Lublianica. Au debarcat, pentru a-și căra barca la Marea cât şi de nazişti), biserica franciscană Buna Vestire
Adriatică, înspre vest, pentru a ajunge înapoi acasă. Între (a cărei construcţie a început în anul 1646, biblioteca ei
orașele Vrhnika și Ljubljana, argonauții au găsit un lac conţinând o colecţie de peste 8.000 de cărţi religioase şi
înconjurat de o mlaștină. Acolo se spune că Iason a învins manuscrise), biserica Sfântul Petru (construită în anul
1735 pe locul unui alt lăcaş de cult) şi biserica Sfântului
un monstru.
Acel monstru era dragonul care astăzi este James (construită în anul 1613).
Castelul Medieval, construit pe un deal în mijlocul
prezent pe stema și steagul orașului. Mai mulți
dragoni înnaripați decorează Podul Dragonului (în oraşului, în jurul anului 1130, a avut de-a lungul timpului
slovenă Zmajski most), de multe ori considerat cel mai atât un rol de apărare, de spital militar, dar şi de închisoare
frumos pod produs de Secesiunea vieneză. Acest pod (pe timpul imperiului austro-ungar), astăzi fiind un
este emblema Ljubljanei, fiind construit între 1900 important obiectiv turistic, la care se poate ajunge cu un
și 1901 în cinstea î m p ă r a t u l u i F r a n z Joseph I. funicular sau pe jos, urmând cărările în spirală care urcă
Rămânând tot la capitolul poduri, trebuie vizitat și Podul dealul. Intrarea în curtea castelului este gratuită, dar
Măcelarilor. Acesta, fiind mai nou şi din sticlă, vei putea vizitarea expoziţiilor permanente sau urcarea în turn te
vedea cum curge pe sub el râul Ljubljanica, cât și faptul că costă câţiva euro. Una dintre expoziţiile găzduite de castel
este „ornat” cu câteva cranii de animale. Aici, îndrăgostiții este cea de păpuşi, deosebit de interesantă pentru copii.
Lacul Bled, putem spune că este „perla” Sloveniei,
au găsit de cuviință să lege lacăte de acestea, ca semn
al iubirii veșnice. OK, înțeleg să prinzi lacătul de pod, fiind probabil cel mai vestit obiectiv turistic al ţării.
c-așa-i tradiția cam peste tot (până şi în Timişoara a ajuns
(Continuare în pag. 19)
„moda” asta, dar cu biata sculptură de pe pod ce-au avut?
Tiberiu-Ioan Bociat
Un alt loc din lista de obiective turistice din Ljubljana

