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Dumnezeu ne cheamă

Cel mai ușor este să privești 
un meci de fotbal. Suporterul nu 
este tras la răspundere dacă echipa 
favorită pierde, el nu are nevoie 
de antrenamente, de fl uierat ori de 
bătut din palme, acest lucru îl știm 
fi ecare. De privim din tribună sau 
din fața televizorului, critici putem 
să aducem. A fi  un sportiv pasiv 
este plăcut. Viața de creștin este 

însă cu totul altceva. Nu este îndeajuns să privești sau să 
asculți, să fi i atent. Pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni, este 
adevărat. Dar de auzit? Prin glasul conștiinței, prin diferitele 
semne și întâmplări auzim cuvântul Lui, care ne atenționează 
sau ne cheamă. Trebuie să fi m atenți la chemarea lui 
Dumnezeu. Programul unei zile este în mare următorul: ne 
trezim, mergem la muncă opt ore, venim acasă, ne ducem la 
cumpărături dacă trebuie, mai lucrăm ce trebuie acasă dacă 
e nevoie, seara ne uităm la televizor și, obosiți, adormim. 
Când mai avem noi timp să fi m atenți la Dumnezeu?

Nicicând. Nici programul unui creștin nu diferă de al 
celorlalți, numai că el caută să intre în contact cu Dumnezeu. 
Atunci când așteptăm pe cineva drag nouă, muncim, ne 
facem treaba, dar gândul ne este la acea persoană dragă. 
Un creștin adevărat se gândește mult la Dumnezeu, nu 
numai atunci când se roagă. În sufl etele noastre există mult 
gol, există neliniște, există un dor. Orice lucru drag nouă, 
pe care-l dobândim, ne bucurăm de el, dar, după un timp, 
dorim altceva, dorința este acea formă a dragostei care își 
caută un partener pe  măsură. Sufl etul nostru trebuie să 
privească înspre Dumnezeu: „Vorbeşte, Doamne, că slujitorul 
Tău ascultă!“, a spus Samuel când a auzit chemarea lui 
Dumnezeu. Primul și cel mai important lucru este acela ca 
Dumnezeu să nu dispară din viața noastră, să nu dispară în 
necunoscut. El ne îndrumă pașii pe un drum pe care nu-l 
cunoaștem și fără Dumnezeu nu putem merge mai departe 
pentru că toate drumurile ne duc spre nicăieri. Trebuie 
să-l auzim pe Dumnezeu. Apostolii au auzit chemarea lui 
Dumnezeu. Oare credeți că El nu ne cheamă și pe noi? Câte 
informații sunt trimise pe calea undelor, dar dacă aparatul nu 

este pe lungimea undelor corespunzătoare, acestea nu sunt 
receptate. Și Dumnezeu ne cheamă, dar îl auzim numai dacă 
avem acel „aparat“ cu care să-L auzim. Prin botez, fi ecare 
dintre noi dobândește acel dar prin care putem să-L auzim 
pe Dumnezeu. 

În cartea sa autobiografi că, Albert Schweitzer scrie 
că, într-o zi, a găsit pe masa de lucru o revistă editată de 
Institutul Misionar. I-a atras atenția un articol: „Cine ne va 
ajuta pe noi în Congo?“ După ce a citit articolul, și-a văzut 
de treabă. Dar conținutul articolului l-a sensibilizat. Putea să 
aibă o carieră strălucită, dar, în cele din urmă a decis. Se va 
înscrie la facultatea de medicină și, după absolvire, va pleca 
în Congo, unde-și va pune viața în slujba bolnavilor negri, 
pe care colonizatorii albi i-au exploatat. Dumnezeu poate să 
se adreseze nouă prin intermediul unei cărți, a unei prelegeri 
sau a unei întâmplări. 

Trebuie să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Citim 
despre apostoli că, la chemarea lui Iisus, au lăsat năvoadele 
și L-au urmat. Nu este îndeajuns să fi m atenți să  auzim 
chemarea lui Dumnezeu, noi trebuie s-o și trăim. Este un 
lucru greu. Trebuie să luăm viața în serios. Dar entuziasmul 
nu este îndeajuns, Te urmez oriunde până când nu trebuie să 
fac sacrifi cii și până când îmi este mie convenabil. 

Am învățat că a crede înseamnă că tot ceea ce ne-a 
relevat Dumnezeu este adevărat. Cât de puțin este doar 
atât? Nu trebuie să credem, noi trebuie să trăim adevărurile 
dumnezeiești. De aceea,  mulți oameni nu cred pentru că 
creștinii, în viața de fi ecare zi, trăiesc ca și păgânii. Prin 
viața lor, nu mărturisesc învățătura lui Hristos, sunt egoiști, 
nu iubesc cu adevărat semenii, sunt meschini. La cuvântul 
lui Iisus, apostolii și-au lăsat năvoadele și noi trebuie să 
părăsim năvoadele prin care dorim să acaparăm toate doar 
pentru noi. Este bine dacă citim regulat sfi ntele Evanghelii, 
nu numai pentru a cunoaște mai bine viața lui Iisus, ci pentru 
ca să auzim mai bine chemarea Lui. În marile orașe găsim 
monumentul soldatului necunoscut, la care delegațiile 
ofi ciale depun coroane. Nu cunosc identitatea soldaților, 
doar atât că au murit pentru patrie. Să fi m și noi asemenea 
acelor creștini care își jertfesc viața pentru a-L sluji pe 
Dumenezeu.

Dan Groza
preot romano-catolic.

Viața spirituală
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- Domnule primar Nicolae Crăciun, cum ați 
caracteriza pentru comuna Cenad, din punct de vedere 
economic, anul 2010?

- Anul 2010 a fost unul normal din 
punct de vedere fi nanciar, cu un buget de 
aproximativ 4 641 790 de lei. Comparativ 
cu anii anteriori, situația arată astfel: 
anul  2007 – 4 623 991 de lei ; anul 2008 
– 4 612 922 de lei; anul 2009 – 4 513 
300 de lei; anul 2010 – 4 641 790 de lei 
(conform ultimei rectifi cări bugetare). 
Este la îndemâna fi ecăruia de a-și împărți 
corespunzător banii. 

- Câți contribuabili persoane 
fi zice și juridice există în 2011 în Cenad? 
Care este ponderea acestora în bugetul 
de venituri? 

- Cenadul are în prezent 1940 
de contribuabili persoane fi zice, a căror 
pondere în bugetul de venituri este de 10%. De asemenea, 
mai există 58 de persoane juridice, a căror pondere este de 
5%.

- Cine acoperă diferența de 85%?
- Această diferență înseamnă retribuția cadrelor 

didactice, acoperită de către Ministerul Finanțelor Publice 
din cota de taxă pe valoarea adăugată, la care se adaugă  
sumele repartizate de același minister și de Consiliul 
Județean Timiș pentru echilibrarea bugetelor locale.

- Care vor fi  anul acesta cele mai mari investiții în 
localitate? Care va fi  costul acestora?

- În anul 2011, putem vorbi de patru investiții 
considerabile din punctul de vedere fi nanciar. Astfel, este 
vorba despre asfaltarea de străzi și construirea unei creșe, 
suma necesară fi ind de 2 500 000 de euro, respectiv în jur 
de 10 500 000 de lei. Construcția noului cămin cultural va 
costa și ea 3 500 000 de lei, iar reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă, alți 5 600 000 de lei. De asemenea, dorim 
să extindem școala.

- Ce ar mai trebui făcut, însă deocamdată nu se 
poate face din lipsă de bani?

- Ar fi  destule, dar ne limităm a le aminti pe cele 
mai importante. Este vorba despre: extinderea canalizării, 
construirea unei piste pentru biciclete, o șosea de legătură cu 
Cenadul Unguresc, amenajarea unei piețe agro-alimentare și 
repararea trotuarelor. 

- Care este stadiul actual al construcției noului 
cămin cultural? Se va fi naliza acesta în 2011?

- Lucrările la această importantă instituție culturală au 
început în anul 2010, termenul de fi nalizare fi ind luna iunie 
2011.

- Ce proiecte de fi nanțare sunt pe rol?
- Există trei asemenea proiecte și anume asfaltarea 

străzilor și construirea creșei, apoi construirea căminului 
cultural și, în fi ne, extinderea școlii.

- Ce proiecte de fi nanțare sunt 
depuse pentru aprobare?

- Dorim să împădurim 76 de 
hectare de suprafețe degradate din 
pășunea comunală, să reabilităm sistemul 
de alimentare cu apă din fonduri de la 
Administrația Fondului de Mediu și să 
asfaltăm un drum agricol în lungime 
de 10,5 km în extravilan, care va fi  o 
alternativă la DN 6.

- Care ar fi  marile probleme care 
afectează negativ viața comunei și cine 
sunt responsabili pentru asta?

- În primul rând, lipsa de implicare 
din partea unor cetățeni în activitatea de 

gospodărire a comunei, dar și gradul ridicat de sărăcie în 
rândul populației rome, care duce la infracțiuni.

- Există la nivel parlamentar propunerea 
desfi ințării comunelor sub 5 000 de locuitori. Va ajunge 
Cenadul sat aparținător orașului Sânnicolau Mare, așa 
cum este Silagiu față de orașul Buziaș?

- Cenadul are o populație care tinde să ajungă la cifra 
de 5 000 de locuitori. Ceea ce înseamnă că pe noi nu ne va 
afecta propunerea parlamentară de desfi ințare a comunelor 
sub 5 000 de locuitori. O mică glumă în acest context: dacă 
ținem cont de istoria acestor două localități și anume Cenad 
și Sânnicolau Mare, atunci mai degrabă Sânnicolau Mare ar 
trebui să aparțină cândva orașului Cenad.

A consemnat: Dușan Baiski

Starea social-economică în Cenad în 2010 și 2011

Viitorul cămin cultural, cu fi nalizare în iunie 2011

Comunitate
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Școala, ca necesitate
- Doamnă Slavka Bojin, în calitatea dumneavoas-

tră de director al Școlii Generale din Cenad, vă rog să 
prezentați, pe scurt, instituția pe care o conduceți.

- Școala din Cenad este, 
alături de biserici, cea mai im-
portantă instituție din comună. 
Așa se întâmplă, de obicei, în 
mediul rural, unde nu sunt prea 
multe instituții. Însă la Cenad 
există un alt motiv pentru care 
școala este o instituție de inte-
res mare. Practic, de școală sunt 
interesați atât oamenii din sat, 
cât și autoritățile locale. Școala 
din Cenad a dat mulți oameni 
de seamă (medici, avocați, pro-

fesori, preoți) și dă și în continuare copii pregătiți. Avem 
cadre competente, majoritate cu gradul didactic I, toți fiind 
calificați sau în curs de calificare, iar 98%, titulari. Școala 
e modernizată, avem clase spațioase și dotate cu mobilier 
nou, dispunem de cabinet IT cu 10 calculatoare pentru copii 
(ca materie opțională, se țin ore de informatică), ne bucu-
răm de încălzire centrală atât la școală, cât și la grădiniță, 
avem teren de sport, dar ne lipsește o sală de sport. Ca ata-
re, iarna orele de sport se desfășoară într-o sală improvizată. 

Avem 399 de elevi în ciclul primar și gimnazi-
al și 130 de preșcolari, care, din anul școlar 2010/2011, 
au grădiniță cu program prelungit. Pentru tot confor-
tul de care beneficiem trebuie să le mulțumim domnu-
lui primar, Crăciun Nicolae și Consiliului Local, care 
ne-au fost un sprijin moral și material considerabil. 

- Cum a fost școala cenăzeană afectată de bâjbâie-

lile legislative din domeniul învățământului?
- Nu prea mult, fiindcă la noi în școala mereu s-au rezol-

vat toate problemele cu calm și mai ales cu cap. Nemulțumiri 
sunt ca și peste tot, dar din cauza aceasta nu am dat voie să sufere 

copiii, deși am fost nevoiți să reducem 6% din normele existente.
- Ați fost implicați în diverse proiecte cu finanțare 

națională și/sau europeană? Care sunt acestea?
- În ultimii patru ani am derulat în școală două proiecte 

(PIR si PHARE), prin care am reușit să înființăm o clasă de „A 
doua șansă“ - învățământ special pentru grupuri dezavantajate. În 
urma acestor proiecte am beneficiat de aparatură electrotehnică, 
mobilier pentru laborator de informatică, mobilier pentru cabi-
net de proiecte, materiale birotice, materiale didactice, cărți etc.

- La ce proiecte concurați în clipa de față?
- Actualmente suntem incluși într-un proiect ce vizea-

ză reducerea ratei de abandon școlar, un fenomen frecvent în 
toate școlile, atât din mediul rural, cât și din cel urban, cau-
za fiind plecarea în masă a părinților la muncă în străinătate.

-     Cenadul  a avut o bogată structură etnică. În 
timp, situația s-a schimbat considerabil. Ce înseamnă 
acum învățământul cenăzean în limbile etniilor, altele 
decât cea română?

- Până în anul 1996, în școala din Cenad au fost două 
secții de predare în limbile minorităților: o clasă simultană (I-
IV) în limba sârbă, care nu mai există, și două clase simultane 
în limba maghiară, din care a rămas doar una (cls. I-IV). Exis-
tă și o grupă de 18 preșcolari, cu limba de predare maghiară. 
Deși numărul copiilor nu a scăzut, s-au desființat clasele de 
predare în limba minorităților etnice din diferite motive: fie 

că a crescut numărul căsătoriilor mixte, fie că, neexistând și 
ciclu gimnazial cu limbile de predare ale minorităților, ma-
joritatea părinților a optat pentru secția română din clasa I.

  Cu toate acestea, am reușit să formăm o gru-
pă de elevi care să studieze, facultativ, limba maghia-
ră în ciclul gimnazial, și opt grupe de elevi care studia-
ză opțional limba rromani începând cu clasele I și până în 
clasa a VIII-a. Dintre cei care studiază limba rromanii, patru 
elevi din clasele a VII-a și a VIII-a  beneficiază de burse de 
merit, întrucât aceștia au obținut media generală peste 8,50. 

- Care vă sunt planurile pentru 2011-2012?
- În ceea ce mă privește, aș dori să pot obține un procent 

mai mare de promovabilitate, o rată mai scăzută a abandonului 
și aș dori să putem oferi elevilor noștri o gamă mult mai mare 
de activități extracurriculare, activități care să-i implice mai 
mult pe elevi și să le dezvolte spiritul de solidaritate, de răs-
pundere, de creativitate și de prietenie, să vadă școala și altfel, 
nu doar ca pe o obligativitate, ci ca pe o plăcere și necesitate.

A consemnat: Dușan Baiski

Educație
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- Cine sunteţi dvs., domnule doctor în istorie 
Ioan Haţegan?

- Sunt născut pe 17 decembrie 1949, la Cenad, într-o 
familie ce se pierde în negura veacului al XVIII-lea, tot la 
Cenad. Am făcut clasa I-a la şcoala 
lui Perianu de pe drumul de piatră, 
apoi clasele II-XI la Liceul „Mihai 
Eminescu din Sânnicolau Mare. Am 
urmat cursurile Facultăţii de Istorie 
Filosofi e a Universităţii „Babeş-
Bolyai“ din Cluj Napoca. Am fost 
şase ani profesor la şcoli generale 
şi licee, apoi am intrat la Muzeul 
Banatului din Timişoara. Aici am 
început cercetarea ştiinţifi că. Primul 
manuscris a fost cel despre Pavel 
Chinezu, scris şi rescris de cinci ori, 
nepublicat la Editura Ştiinţifi că şi 
Enciclopedică din Bucureşti înainte 
de anii 89, pentru că am refuzat să 
introduc un citat din tovarăşul... 
Cartea a fost editată în anul 1994 şi 
a luat premiul Academiei Române 
pentru istorie medievală. Este, de altfel, singura monografi e 
istorică europeană asupra acestui personaj, atât de drag 
românilor, maghiarilor, sârbilor. Am mai introdus în 
istoriografi a română fi gura lui Filippo Scolari (vezi textul 
pe www.banaterra.eu). Dintre cele 44 de cărţi la care sunt 
autor sau coautor, mai menţionez „Cronologia Banatului 
medieval“  în două volume, dar și „Manualul de istorie 
a Timişoarei pentru gimnaziu“. Şi lista ar putea continua.

- Localitatea Cenad „musteşte“  de istorie şi, 
totuşi, nu are o altă monografi e decât cea întocmită de 
pr. Gheorghe Cotoşman, republicată anul trecut. Care 
ar fi  cauzele, în opinia dumneavoastră?

- Bibliografi a enormă, care este răspândită pe varii 
spaţii europene şi nu numai, lipsa cunoştinţelor de latină, 
maghiară, sârbă, germană, lipsa unei pregătiri istorice 
foarte serioase, idei naţionaliste înguste, toate acestea 
au împiedicat până acum scrierea acestei monografi i. 
În ultimele patru decenii, am adunat un material imens 
despre şi pentru Cenadul meu. Sunt pregătit să mă apuc de 
scris această monografi e, doar că lipsa unui sprijin real şi 
greutăţile vieţii mă fac să aştept încă, probabil doar câteva 
luni.

- Cum vedeţi, în calitate de istoric, părăsirea 
în cvasiunanimitate a Cenadului de către şvabi şi 

colonizarea localităţii de către populaţii eterogene, din 
diferite zone ale României?

- În îndelungata sa istorie, Cenadul a fost locuit de 
mai multe populaţii, fi e ele autohtone, fi e aduse aici de 
diversele stăpâniri. Armonia s-a instalat relativ repede, 
oamenii dându-şi seama că muncind împreună şi-au 
descoperit valenţele umane şi au învăţat unii de la ceilalţi. 
Prezenţa şvabilor a însemnat mult pentru dezvoltarea 
economică, socială, culturală, sportivă a localităţii. 

Plecarea lor a lăsat un gol imens, care 
încă nu a putut fi  umplut. Venirea 
populaţiei româneşti din alte zone poate 
însemna un nou început, în situaţia în 
care comunitatea cenăzeană actuală 
este conştientă că locuirea împreună 
înseamnă intrarea în sfera unui mental 
colectiv, deja existent,  mental pe care 
fi ecare generaţie îl preia şi-l duce mai 
departe.

- Globalizarea este deja de 
multă vreme prezentă şi la Cenad. 
Care credeţi că sunt cele mai 
negative aspecte ale acesteia nu doar 
pentru Cenad, ci pentru România, în 
general? 

- Pierderea identităţii sub asaltul 
concentrat al mass-media şi - din păcate 
- al unor instituţii ale statului român. 

Fără a ştii cine şi ce eşti, nu exişti, ci eşti doar o piesă, 
un robot folositor social, vorba cronicarului. Bieţii oameni 
sunt sub vremi. Poate se vor ridica şi deasupra acestora.

- În contextul actual, se mai poate vorbi de o 
identitate cenăzeană, o identitate specifi că doar acestei 
comune din pusta bănățeană?

- Se reconturează încetul cu încetul. Rol hotărâtor 
vor avea liderii de opinie, adică acei oameni din sat 
- indiferent de unde şi când veniţi - care prin munca şi 
conduita lor sunt exemple de urmat. Rolul social, cultural, 
sportiv al unor instituţii (primărie, cămin cultural, şcoală, 
grădiniţă, organizaţii neguvernamentale etc.) va fi  decisiv 
în reconturarea unei identităţi cenăzene.

- Ce le transmiteţi locuitorilor Cenadului pentru 
anul 2011?

- Să fi e sănătoşi, să aibe putere şi să muncească 
- căci munca cinstită îţi aduce mulţumire şi preţuirea 
celorlalţi, să nu uite de istoria Cenadului şi să încerce să o 
cunoască şi să o spună şi altora. Să nu uite că sunt cetăţeni 
ai Cenadului şi să dorească să trăiască aici, ei şi copiii şi 
nepoţii şi strănepoţii.

A consemnat: Prof. Gheorghe Doran

Munca cinstită îţi aduce 
mulţumire şi preţuirea celorlalţi

Interviu
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Cine a descoperit „cârnaţul”? 

- Domnule profesor 
Gheorghe Doran, constat că 
recidivați în sensul bun al 
cuvântului. După ce mai întâi 
ați îngrijit volumul de versuri 
„An din patru primăveri“ al 
regretatului poet cărăşean 
Mihai Novac, apoi ați publicat 
„Pădure, soro pădure - 
Culegere de folclor literar din 
munţii Locvei”, lucrați acum 
la un nou volum. Ce anume v-a 
determinat să scrieţi o carte 
dedicată graiului cenăzenilor ?

- Am o pregătire fi lologică 
dobândită în Facultatea de fi lologie (azi Facultatea de litere) din 
Cluj-Napoca pe parcursul a cinci ani. Polietnismul comunei a 
fost una dintre atracţiile care m-au determinat să aleg Cenadul la 
repartizare. După un timp de la „descălecatul” meu în comună, 
am început să observ că în graiul locuitorilor apar unele cuvinte 
pe care nu le-am întâlnit la vorbitorii altor graiuri. De pe atunci 
m-a „păscut” ideea unei cărţi dedicată acestui fapt. Am strâns 
cuvinte, mai ales din graiul românilor, pe care le-am stocat. 
O dată cu pensionarea, mi-a încolţit ideia unei cărţi dedicată 
graiurilor din Cenad. Şi, iată, mă afl u în pragul relizării acestui 
vis.

- Ce anume deosebeşte graiul cenăzenilor, al 
bănăţenilor în general faţă de alte graiuri vorbite în România 
de astăzi ? 

- Trebuie de la început să facem deosebirea dintre  
„limbă”, „dialect” şi „grai”. Limba naţională a unei ţări o pricep 
şi o folosesc toţi vorbitorii dinte graniţele ţării respective şi 
nu numai. Dialectul este parte a unei limbi folosit de o parte 
a vorbitorilor într-un ţinut aparte, înţeles de ei, dar mai greu 
de alţi vorbitori ai altor dialecte. Limba română cunoaşte patru 
dialecte: daco-român ( vorbit pe teritoriul actual al ţării noastre) 
aromân (vorbit în Grecia), megleno-român (vorbit în munţii 
Meglenului) şi istro-român (vorbit în peninsula Istria - între 
Serbia şi Italia). Graiul este o subdiviziune a unei limbi. Este 
înţeles de majoritatea vorbitorilor acelei limbi, dar folosit doar 
de unii dintre ei, delimitaţi aproximativ geografi c. Astfel, avem 
graiul muntean, oltean, crişan, maramureşean, moldovean şi...
bănăţean. În perimetrul fi ecărui grai apar subgraiuri ca cel al... 
cenăzenilor. 

Graiul cenăzenilor este bogat în împrumuturi din celelalte 
idiomuri, vorbite de persoanele cu care au convieţuit români. 
La fel si graiul șvabilor este împestriţat cu împrumuturi din 
maghiară, sârbă şi română.

Faţă de alte graiuri, cel al cenăzenilor se deosebește 
tocmai datorită „liberei circulaţii” a unor cuvinte dintr-un grai 
în altul. În general graiul românilor se încadrează în graiul 
bănăţean, exceptând câteva creaţii locale: şălboc (paznic), 
măclăsât (obosit, fără putere) ş. a. 

- Cam cât estimaţi că ar fi , în procente, fondul comun 
al cuvintelor din graiul cenăzenilor, fi e acesta român, sârb, 
maghiar, german sau de altă limbă vorbită pe plan local?    

- Mă feresc de statistici. În studiul unei limbi, respectiv 
al limbii române, s-a încercat, de-a lungul vremii, să se facă 
astfel de statistici. Cei are au făcut acest lucru au suferit un eşec. 
Pentru o astfel de operaţiune trebuie să recurgi la etimologie, să 
stabileşti termenul prim al cuvântului şi abia apoi să poţi stabili 
originea lui. De exemplu cuvântul „кобасице“ folosit de sârbi 
este  luat din maghiarul „kolbász” sau invers ? Cine a descoperit 
şi preparat pentru prima dată „cârnaţul“?  

- Strădania dumneavoastră le va fi  de mare folos nu 
doar cenăzenilor de adopție, ci și tinerelor generații care, 
sub presiunea globalizării, a se citi televiziunii, vor înțelege 
mai ușor vorbele celor mai vârstnici. Când vom putea studia 
cartea dumneavoastră?

- Dacă împrejurările (sănătatea, liniştea etc.) nu-mi vor fi  
potrivnice, la fi nele trimestrului I cartea va fi  lansată în Cenad.        

    
     A consemnat: Dușan Baiski

   

Presa rurală 
bănăţeană

                  „Gazeta Variaşului”
 

Stau în faţa noastră două numere (4 şi 5) ale unei noi 
publicaţii rurale din judeţul Timiş. Numărul publicaţiilor din 
mediul sătesc se măreşte pe zi ce trece, dovadă că intelectualii 
nu pot sta la nesfârșit în expectativă. Începând cu sfârşitul anului 
2010, varieşenii au intrat în elita comunelor care dispun de cel 
puţin o publicaţie locală. 

„Gazeta Variaşului” apare în patru pagini, pe hârtie 
velină, policolor. Cu un conţinut foarte bogat şi divers. 

Numărul 4 vesteşte cititorilor săi că a început noul an 
şcolar, că această şcoală a aniversat 235 de ani de existenţă.

Alături de aceste veşti afl ăm că Vasile Şirli, muzician 
cu o bogată activitate în domeniu, a fost declarat de autorităţile 
locale Cetăţean de onoare al comunei Variaş. 

Pe pagina 4 ne sunt prezentate date despre 
Recensământul general agricol ce se desfăşoară începând cu 
luna noiembrie 2010 și până în ianuarie 2011. 

Numărul 5 este închinat în majoritate fi nalului de an şi 
sărbătorilor de iarnă. 

Cititorii revistei varieșene iau contact cu realizările 
administraţiei locale în 2010, urările de rigoare din partea 
preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş,  Constantin Ostafi ciuc, 
a deputatului Alin Popoviciu, a viceprimarului comunei dna. 
Angela Siteavu, a preoţilor tuturor cultelor existente în comună. 
Nu ne rămâne decât să le urăm prietenilor din apropiata localitate 
bănățeană la cât mai multe numere!

Gheorghe Doran
    

Cultură
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primi un anumit număr de margarete sau stele,     orice obiectiv 
de alimentație publică ori cazare trebuie să îndeplinească 
un anumit set de condiții obligatorii. Ori în cazul Pensiunii 
„Anka“ situația a fost altfel decât se întâmplă în mod obșinuit 
în sistemul alimentației publice sau în cel turistic: s-au solicitat 
trei stele, însă inspectorii ministerului au apreciat că merită 
patru stele. Aceasta fi indcă  utilitățile oferite sunt conforme 
categoriei de patru stele: camerele sunt dotate cu telefon fi x, 
Internet wireless, televizor cu plasmă, aer condiționat și minibar.

Pensiunea dispune de o cameră cu trei paturi, cinci 
camere cu câte două paturi și un apartament cu trei paturi. 
Oaspeții au la dispoziție un restaurant unde pot servi masa 

(cu 80 de locuri pentru fumători și 30 de locuri pentru 
nefumători), bucătăria oferind un meniu bazat pe mâncăruri 
tradiționale bănățene, dar și un meniu internațional. În curtea 
interioară există o piscină generoasă pentru amatorii de baie, 
iar în grădină se afl ă o baltă cu pește, cu o punte ce traversează 
luciul de apă. Aici pot însă pescui doar oaspeții pensiunii. 

Pentru ocazii speciale, respectiv nunți, botezuri, 
congrese, conferințe, fi rma a construit o sală de 150 de locuri.

Restaurantul este disponibil șapte zile din șapte, între orele 
10 și 24. Rezervări, inclusiv pentru găzduire, se pot face la tel.  0256-
373 926 și 0723-290 177 sau  prin e-mil: brandonteam@clicknet.ro. 

Dușan Baiski

Economie-turism

„Anka“, o poveste de succes
„Am fost foarte 

mulțumiți de condițiile și 
dotările pe care le-am avut 
aici. E una dintre cele mai 
moderne pensiuni românești 
în care am fost cazat, pe 
care v-o recomand și vouă, 
când mergeți sau veniți de 
departe, ca mine!“ Este doar 
un mic fragment de pe site-
ul www.amfostacolo.ro, din 
data de 27 iulie 2010, din 
impresiile unui turist român cu 

pseudonimul dannek care, în drumul său de la Viena 
la Brăila, a înnoptat la Pensiunea „Anka“ din Cenad. 

Pensunea de patru stele „Anka“, fără îndoială una dintre 
cele mai moderne și mai frumoase clădiri din Cenad, afl ată în 
chiar centrul comunei, pe Strada Principală nr. 1371, este și cel 
mai important reper pentru toți cei care doresc să petreacă una 
sau mai multe nopți la Cenad, în cele mai agreabile condiții. 

Ce înseamnă, însă, acest obiectiv dincolo 
de cuvinte?  Iată un motiv pentru a încerca să ne 
convigem dacă turistul de ocazie a avut ori nu dreptate.

Interlocutor ne-a fost dna Carmen  Jura-Stoia, managerul 
general al societății comerciale „Brandon-Team“ S.R.L., fi rmă 
căreia îi aparține pensiunea.  Întrebarea fi rească a fost ce anume 

a stat la baza hotărârii de  a porni pe un asemenea drum. „În 
primul rând, a fost o necesitate pe plan socal, iar în al doilea 
rând, în apropiere de frontieră nu exsta o astfel de locație 
de cazare. În plus, prestarea de servicii este o afacere mai 
bună decât comerțul“, ne-a declarat dna  Carmen  Jura-Stoia.

De la darea înfolosință, în 2007, pensiunea și-a creat deja 
o bază de clienți fi deli, mulți dintre aceștia fi ind etnici germani 
originari din Cenad și ulterior stabiliți peste hotare, care se 
întorc și locuiesc aici una-două săptămâni. Apoi sunt românii 
care pleacă ori se întorc din străinătate și, evident, diverși 
cetățeni străini. Numărul de stele al pensiunii este însă din start 
un indicator al nivelului turiștilor care-și permit aici cazarea.

De la bun început, trebuie știut faptul că asemenea 
obiective de cazare sunt supuse unui examen deosebit de riguros 
din partea  Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. 
Pentru a fi   încadrat într-o clasă ori alta, respectiv pentru a 
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În obiectiv, starea infracțională
- Domnule primar Nicolae Crăciun, populația Ce-

nadului este relativ numeroasă și eterogenă, cu cetățeni 
de diverse etnii și cu diverse localități de naștere. Ca 
atare, și cu diverse diverse obiceiuri. La care se adaugă 
și cei afl ați în tranzit, dinspre și înspre Ungaria. Cum 
arată starea infracțională în comună în ultimii ani?

- Postul de poliție Cenad prezintă un raport de ac-
tivitate semestrial. La ora actuală, avem cinci lucrători 
la Post, iar starea infracțională în comună este limitată, 
aceasta rezumându-se la furturi de pe câmp și sustrage-
rile de lemne. Sunt însă și cetățeni din alte localități care 
au atacat casa de schimb valutar din Cenad (două cazuri 
în 2010). În ansamblu, starea infracțională este în regres, 
dar apar noi abateri săvârșite de către cetățeni care tran-
zitează localitatea și acestea sunt chiar foarte complexe.

-  Care ar fi  principalii factori care duc la feno-
menul de infracționalitate?

- Aceștia sunt, pe de-o parte, lipsa mijloace-
lor de subzistență, iar pe de altă parte lacunele din siste-
mul judiciar, care tratează cu blândețe aceste abateri.

- Pe vremuri, paznici de noapte în comună erau 
chiar cetățenii. Acum a fost implementat un sistem de 
supraveghere prin camere video, idee preluată și de Sân-
nicolau Mare. Din ce fonduri? Cât a costat? Ce înseam-
nă acest sistem de supraveghere, mai pe înțelesul omu-
lui de rând, mai puțin familiarizat cu tehnica de vârf?

- Sistemul cu paznici de noapte l-am desfi ințat în 
anul 2000, datorită inefi cienței. Nu este permis să plătești 
paznici de noapte care îți semnează condica și ulterior plea-
că acasă. În acest sens, am optat pentru un sistem de supra-
veghere video în comună, care cuprinde 40 de camere am-
plasate în intersecții. Investiția a fost realizată din fonduri 
proprii în sumă de 125 000 de lei. Din punct de vedere al 
rentabilității, lucrurile stau în felul următor: 125 000 de lei 
reprezintă salariul și viramentele pentru trei polițiști comu-
nitari pe an, adică 36 000 de lei anual pentru servis și sem-
nal, care este contravaloarea salariului unui agent de pază. 
În consecință, nu cred că există termen de comparație între 
cele două variante, uman și electronic. Prin acest sistem s-au 
putut reconstitui accidente rutiere, atacuri la casa de schimb 
valutar și alte infracțiuni. În concluzie, sistemul electro-
nic de supraveghere este mult mai efi cient și sută la sută 
obiectiv. În acest context, trebuie spus că există din partea 
potențialilor infractori teama de a putea fi  văzuți în direct 
cum acționează. Aceste camere sunt astfel amplasate încât 
oricum infractorul va fi  observat în una din trei intersecții. 

- Care sunt primele concluzii după implementarea 
sistemului de supraveghere video? Va fi  acesta extins?

- Deocamdată nu avem posibilitatea de a extinde 
acest sistem, deoarece nu există fi bră optică peste tot, iar 
cele deja amplasate considerăm că sunt, cel puțin deocam-
dată, sufi ciente.  Desigur, viitorul va avea  ultimul cuvânt.

 
A consemnat: Gheorghe Doran

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL TIMIȘ (Seria I)

1 TRICOUL 15 10 4 1 57-22 34 +10
2 NERĂU 15 10 4 1 42-15 34 +10
3 SÂNNICOLAU 15 11 0 4 50-25 33 +12
4 VALCANI 15 10 2 3 29-19 32 +11
5 ORȚIȘOARA 15 9 3 3 51-29 30  +6
6 GRABAȚI 15 8 4 3 39-23 28  +7
7 FRONTIERA 15 8 3 4 35-24 27  +3
8 AS CARANI 15 8 2 5 32-21 26  +5
9 SÂNPETRU 15 6 4 5 34-20 22  +1
10 BEBA VECHE 15 5 2 8 25-29 17  -7
11 PERIAM 15 4 4 7 24-33 16  -5
12 CENAD 15 4 3 8 29-42 15  -6
13 BILED 15 2 2 11 22-54 8 -13
14 GLENTORAN 15 2 1 12 17-46 7 -17
15 IGRIȘ 15 2 0 13 22-56 6 -18
16 VARIAȘ 15 2 0 13 25-75 6 -18

Despre fotbal numai de bine. Clasamentul vorbește 
de la sine.

Gheorghe Anuichi

Poli de interes pentru cenăzeni
Desigur, într-o localitate rurală, școala este, după primă-

rie, instituția cea mai importantă. Fără a face un top, considerăm 
că poli de interes pentru cenăzeni sunt căminul cultural și bibli-
oteca, cu peste zece mii de volume. Acestora li s-a mai adăugat 
anul trecut și „Biblionet“, centru cu patru calculatoare publice și 
Internet, cu acces gratuit.

Pentru a impulsiona viața culturală a comunei, s-a consti-
tuit și o echipă de dansuri populare românești, pregătită de ma-
estrul Gheorghe Lipovan din Timișoara. Deocamdată, în această 
echipă evoluează peste 30 de fete și doar șase-opt băieți, ceea ce 
este insufi cent, mai cu seamă că fetele dau dovadă de talent, însă 
nu au parteneri de dans. Sperăm însă că, în timp, se va consolida 
o echipă bine pregătită, completă, capabilă să facă față cerințelor 
din domeniu.

Darea în folosință, anul acesta, a noului cămin cultural 
va putea impulsiona o multitudine de activități culturale, dar și 
sportive, de interior, cum ar fi  handbal, baschet, tenis de masă, 
badminton, șah, table etc. Tot aici va fi  mutat și muzeul local. 
Sperăm că noile condiții vor trezi interesul tuturor locuitorilor 
comunei, pe care-i vom aștepta nu doar la activitățile organizate 
de administrație, ci și la cele inițiate de ei.

Dorin Dronca

Amalgam
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Cenadul virtual – peste un 
milion de vizite

Lansarea, pe 9 martie 2010, a noii versiuni a site-ului 
ofi cial al comunei Cenad – www.cenad.ro -, permite urmărirea 
cu exactitate a mai multor aspecte. Acestea, la rândul lor, 
impun stabilirea la fel de precisă a strategiei de administrare 
și dezvoltare a site-ului. În primul rând, trebuie evidențiat 
numărul foarte mare de vizite pe pagini, respectiv peste 

1300000. De unde atâta interes pentru Cenad, vă veți întreba. În 
opinia noastră, motivele sunt mai multe. Fără a intra în detalii 
tehnice, dar luându-le în considerare (statistici interne Drupal 
și, respectiv externe - Google Analytics), putem spune că site-ul 
este vizitat îndeosebi de cenăzenii plecați temporar sau defi nitiv 
peste hotare (Germania, S.U.A. etc.), de persoanele interesate 
de mănăstirea Morisena și de administrația comunei. Însă nu 
putem face abstracție nici de faptul că, la căutarea pe Internet 
a cuvântului „cenad“, obținem peste 90000 de adrese unde 
există acesta. Desigur, pe primul loc se afl ă site-ul nostru, urmat 
fi ind de pensiunea „Anka“, de Wikipedia în limba română și 
de Banaterra – Enciclopedia Banatului etc. Dar, pe locul nouă, 
găsim un site ofi cial al Uniunii Europene și anume www.cenad.
org, în acest caz CENAD însemnând Centre for European 
Negotiation and Decision-Making, instituție cu sediul la 
Bruxelles (Belgia). Nu departe de vârful acestui top regăsim un 
site ofi cial al U.S. Army Corps of Engineers - North Atlantic 
Division, (http://www.nad.usace.army.mil/), unul dintre cele 
opt centre de afaceri regionale ce asigură servicii pentru armata 
S.U.A. Și N.A.T.O.  Astfel că nici nu e de mirare că, în decembrie 
2009, după ce am inserat pe site-ul Cenadului zeci de fotografi i 
de la cea de-a III-a ediție a „Pomenii porcului“ (2009), pagina 
ce relata despre concurs a fost atacată de hackerii autointitulați 
„All Muslims hackers“ din Maroc.

Site-ul dispune și de o pagină pe rețeaua de socializare 
Facebook (www.facebook.com), pe care cei deocamdată 31 de 
fani virtuali ai Cenadului sunt anunțați despre ultimele inserări 
semnifi cative pe www.cenad.ro.

De pe site-ul Cenadului se pot trimite și peste 70 de cărți 
poștale virtuale, cu diverse imagini din localitate. 

Există 16 utilizatori înregistrați, care pot insera comentarii 
la diverse materiale. Dar fi indcă este vorba despre un site 

ofi cial, nu putem permite și inserarea de materiale de către acești 
utilizatori fără o verifi care prealabilă, menită să evite orice 
abuzuri din partea celor rău intenționați. Desigur, interdicția îi 
poate nemulțumi pe cei de bună-credință, însă liberalizarea totală 
a accesului ar însemna eforturi fi nanciare și umane consistente 
pentru urmărirea permanentă a inserărilor.

„Lale sa Moriša“ are fan-club 
pe Facebook

Căutați pe Internet cuvântul „tamburasi“ și veți obține un 
rezultat excepțional: din cele peste 260000 de adrese ce conțin 
acest cuvânt, cea mai căutată adresă după www.youtube.com 
este... www.cenad.ro, mai concret pagina dedicată ansamblului 
de tamburași „Lale sa  Moriša“. Iar de căutați „lale sa morisa“ 
veți obține peste 3880 de adrese, primele două poziții în top 
fi ind pe www.cenad.ro, iar cea de-a treia, site-ul ofi cial al 
ansamblului: www.lalesamorisa.ro. Indiferent cum o luați, 
aceste poziții în topul mondial al tamburei (instrument popular 
specifi c națiunilor slave din sud-estul Europei: Cehia, Slovacia, 
Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru) 
nu pot decât să onoreze atât Cenadul, cât mai ales membri 
ansamblului, care duc faima localității  în lumea întreagă.

Ansamblul are și o pagină în cea mai mare rețea de 
socializare virtuală din lume și anume pe Facebook, ceea ce 
a permis formarea unui fan-club de peste 175 de persoane din 
țară și străinătate. Site-ul său înregistrează deseori zeci și zeci 
de persoane care ascultă sau vizualizează concomitent paginile, 
înregistrările audio și fi lmele realizate cu prilejul edițiilor de 
până acum ale Festivalului Internațional al Tamburașilor. Nu 
este greu de ghicit că, după fi nalizarea și darea în folosință 
a noului cămin cultural, administrația locală și, mai cu 
seamă, membrii ansamblului vor avea nu doar prilejul, ci 
și obligația morală de a impune Cenadul pe harta traseelor 
culturale europene. Iar organizarea festivalului internațional al 
tamburașilor cât mai aproape de data de 24 septembrie, când se 
celebrează Sf. Gerhard, patronul bisericii romano-catolice din 
localitate, ar oferi o dimensiune interetnică și interconfesiunală 
de amploare, care poate scoate Cenadul din nefericitul  
anonimat cultural. Totul depinde, însă, de oameni. De cenăzeni.

D. Baiski

Virtual
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Micul cenăzean

În acest semestru, în cartea de istorie, am întâlnit 
un cuvânt pe care nu l-am mai auzit până 
acum, cuvântul politeism. 

Curioasă, am luat DEX-ul și am 
căutat explicația.

Politeism = formă de religie care 
recunoaște existența mai multor divinități; 
credină în mai mulți zei.

În același timp, am fost curioasă 
și care au fost acei zei. De aceea m-am 
informat care au fost acei zei și doresc 
să vă împărtășesc și vouă câteva lucruri 
despre ei.

Zeus – divinitatea supremă.
Hera – Junona la romani era regina zeilor, soția lui Zeus.

Poseidon – era zeul mării, sub numele de Neptun
Hestia – era zeița focului, mult mai cunoscută sub 
numele de Vesta.
Demetria – zeița recoltei.
Atena – era zeița înțelepciunii. 

Minerva este numele 
ei roman.
Ares – era zeul războiului nedrept și 
sângeros, fi ind fi ul lui Zeus și al Herei.
Hefaistos – la romani se numea Vulcan.
Apolo – zeul luminii și al soarelui.
Artemis – divinitatea luminii.
Afrodita – stăpâna dragostei și a 
frumuseții.
Hades – zeul morții.
Bachus – zeul vinului.
Ceres – zeul agriculturii.

Alexandra Dorin și Paula Petrovici
Clasa a IV-a B

POLITEISM?

Alegeri C.S.E. 2010
În data de 28 octombrie 2010, pentru prima dată 

la Şcoala cu clasele I-VIII Cenad, s-au organizat alegeri 
pentru Consiliul Şcolar al Elevilor.

Pentru funcţia de preşedinte au fost propuşi patru 
elevi, după cum urmează: Covacs Izabela cl. A V-a, 
Kovaci Daniela cl. A VI-a, Muntean Dorin cl. A VII-a şi 
Jivici Iasmina cl. A VIII-a. În urma alegerilor, cele mai 
multe voturi le-a primit Jivici Iasmina, ea fi ind aleasă ca 
preşedinte al C.S.E. Cenad.

Din pricina unor probleme comportamentale 
neadecvate, Jivici Iasmina a fost demisă din această 
funcţie, urmând să-i ia locul Kovaci Daniela din clasa 

a VI-a (fostă 
vicepreşedintă).

D i n 
c o n d u c e r e a 
C o n s i l i u l u i 
Școlar al Elevilor 
(C.Ș.E.) mai fac 
parte următorii 
elevi: Vass Ianica 
- vicepreşedinte, 
Văcar Nollin – 
secretar, Muntean 
Sorin – director 
concursuri şcolare 
şi extraşcolare, 
Pintilie Andreea – 

director cultură – educaţie - programe şcolare, Söver 
Dénes Zoltán – director sport şi programe de tineret, 
Mureşan Ovidiu – director – avocatul elevului şi Coşan 
Cristian – director mobilitate - informare - formare - 
consiliu.

Cristian Coşan
Casa a VI-a A

Serbarea de Crăciun
În data de 16 decembrie 2010, s-a organizat o 

serbare de Crăciun la Căminul Cultural din Cenad, la care 
au participat elevii claselor I-VIII. La această serbare, s-au 
cântat multe colinde, dar pe lângă asta, au fost prezentate 
dansuri, scenete şi au fost recitate poezii. Un grup de băieţi a 
prezentat un breackdance de care publicul a fost foarte atras. 
Pe la sfârşitul serbării, profesorii, învăţătorii şi educatorii 
din Cenad au cântat câteva colinde frumoase. Serbarea s-a 
terminat cu colinda „La mulţi ani“, pe care au cântat-o toţi 
elevii prezenţi. Nu în ultimul rând, serbarea s-a încheiat cu o 
petrecere pentru elevi.

Daniela Kovaci
Clasa a VI-a A

Distracție la discotecă

În data de 6 decembrie 2010, cu ocazia sărbătorii 
de Moş Nicolae, consiliul elevilor din Cenad a organizat 
la Club „Anka“ o discotecă pentru elevi. La această 
„petrecere“ au participat elevii claselor V-VIII. Pe la 
sfârşitul petrecerii, a fost o tombolă la care s-au dat 
câştigat multe premii frumoase. Nu în ultimul rând, s-au 
ales trei dintre cei mai buni dansatori şi Miss şi Mister 
discotecă. Cred că tuturor copiilor le-a plăcut tare mult şi 
mai aşteaptă cât mai curând o astfel de petrecere.

Daniela Kovaci
Clasa a VI-a A
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Karácsony
Hull a hó, hull a hó
Jöjjön kedves Télapó
Puttonyában kiválasztott 
ajándékkal
Jöjjön én felém

Szeretlek én tégedet
Szivemben megörizlek
Karácsonyfa csillogjon
Karácsony éjjelén

Jánosi Pául-Alexandru
Clasa a II-a M

Téli jaték
Hullik a hó
jaj de jó.
Jöjj jatszani
halihó.

Szánnalcsuszni
szaladgálni
hógolyózni,
korcsolyázni.

Ha nem birod, megállhatsz,
hóembert is csinálhatsz.
Elnevezed hopajtásnak
gyönyörködsza a kalapjában.

Hazamegyünk meleg házba,
anyukánk vár pogácsával.
Lasd meg te is, szép a tél
jatszadozni csudasztép!

Bálint István
Clasa a II-a M

Moș Crăciun
Sărbătoarea Crăciunului este cea în care Moș Cră-

ciun pășește pe pragul fi ecărei case și împarte bucurii ori-
cărui sufl ețel de copil.

Prima oară când a intrat în casă mi-am dat seama că 
el este Moș Crăciun.

Până atunci credeam că este doar un moș invizibil 
care intră pe coșul casei, lasă multe cadouri sub brad și 
mănâncă prăjiturelele. După ce Moșul a împărțit cadourile 
tuturor copiilor cuminți, se urcă în sania trasă de reni și se 
întoarce la Polul Nord, vestindu-i pe toți că la anul viitor 
va veni iar.

Larisa Belmega
Clasa a IV-a B

Prima întâlnire cu Moș Crăciun
La vârsta de 5 ani, părinții au vrut să-mi facă o bu-

curie. L-au rugat pe un vecin să se îmbrace în ținuta roșie a 
lui Moș Crăciun și să ne viziteze în Ajun de Crăciun. I-au 
pregătit un sac cu jucării și dulciuri. În clipa când a intrat  
în casă, eu de frică m-am pitit sub paturile din dormitor.

Nu am ieșit de acolo nici când Moșul a scos  ca-
dourile și dulciurile.

Abia după plecarea lui, am ieșit de sub paturi și am 
gustat dulciurile.

Această sperietură mi-a rămas în amintire toată 
viața.

Elisabeta Iacob
Clasa a IV-a B

Cântec de Crăciun
Din an în an sosesc mereu,
La geam cu Moș Ajun.
E ger cumplit, e drumul greu,
Da-i obicei străbun.

Azi cu strămoșii când în cor
Colindul sfânt și bun
Tot moș era și-n vrema lor,
Bătrânul Moș Crăciun.

E sărbătoare și e joc
În casa ta acum
Dar sunt bordeie fără foc
Și mâine-i Moș Crăciun.

Și-acum te las, fi i sănătos
Și vesel de Crăciun
Dar nu uita, când ești voios
Rămâne să fi i bun!

Andreea Pintilie
Clasa a VIII-a A






