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tradiția, s-a mai licitat și kirvaistrausul, care a fost câștigat 
de Grete Kiefer. Spre seară, cenăzeni au fost invitați la dans, 
acompaniați de formația „Klang-Voll“.

În cursul serii, formația carnavalescă „Noris 
Banatoris“ a oferit două dansuri specifice. A fost o 
bucurie deosebită pentru toți participanții, întâlnirea cu 
foști vecini, colegi de muncă și prieteni, prilej de discuții 
și îmbrățișări. 

Pentru toți participanții, această sărbătoare a fost 
mult mai mult decât o întâlnire, a fost o mică excursie 
pe meleagurile Cenadului, în trecutul comun trăit într-o 
comună pe meleagurile bănățene.

Monumentul comun 
al eroilor cenăzeni din cele 
două războaie mondiale a 
suferit, în timp, din cauza 
tasării terenului, o înclinare 
inestetică. Când va introduce 
Primăria Cenad, pe lista 
cheltuielilor bugetare, suma 
necesară pentru îndreptarea 
monumentului și consolidarea 
terenului de sub acesta? 

În primul rând, ar trebui 
realizată o expertiză care să stabilească ce lucrări de 
consolidare trebuie făcute, precum şi costul aproximativ al lor. 
Din punct de vedere financiar, nu se pune problema alocării 
unor sume pentru îndreptarea monumentului şi consolidarea 
terenului de sub acesta. Din punctul meu de vedere, această 
lucrare s-ar putea face anul viitor, dar anul 2016 fiind an 
electoral, nu vreau să lansez anumite promisiuni de pe acum.  

Care este situația actuală privind noul cămin 
cultural?

La obiectivul CASĂ DE CULTURĂ se lucrează, 
sperăm ca în această toamna să fie făcut şi acoperişul, iar 
ca termen de execuţie, aş putea să spun că acest obiectiv 
va fi finalizat în vara anului 2016. Valoarea lucrărilor este 
de 4.000.000 lei, în acest moment avem în buget suma de 
2.800.000 lei, diferenţa va fi alocată anul viitor. Efortul 
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Societate

Întrebări pe adresa Primăriei financiar din partea noastră este unul deosebit, dar asigurăm 
resursele necesare pentru terminarea lucrărilor anul viitor.  

Este Cenadul pregătit să găzduiască eventuali 
migranți?

La Cenad nu s-au făcut nici un fel de pregătiri pentru 
a putea primi migranţi, singurele locaţii unde s-au instalat 
corturi şi tot ce este necesar sunt Lunga şi Stamora Moraviţa. 
La ora actuală, nu avem nici un fel de informaţii cum că 
migranţii ar fi interesaţi să vină la Cenad şi, eventual, de aici 
să-şi continue traseul spre Vest.  

La ce se așteaptă Cenadul prin aderarea la Aso-
ciația Comunelor din România?

Aderarea la Asociaţia Comunelor din România a 
fost un lucru necesar din două puncte de vedere şi anume: - 
până anul acesta, Serviciul de Urbanism a fost externalizat 
spre Consiliul Judeţean Timiş, iar începând din această 
primăvară, respectivul serviciu trebuia organizat în 
cadrul Primăriei prin angajarea unui specialist, care să fie 
funcţionar public. Salariul prevăzut în grila de salarizare 
nu este deloc atractiv pentru un specialist, aşa că s-a 
recurs la o variantă convenabilă şi legală şi anume aceea 
de a externaliza acest serviciu către un angajat din cadrul 
Asociaţiei Comunelor din România, care vine câte o zi 
pe săptămână şi realizează acest serviciu; - acelaşi lucru 
se va întâmpla şi cu Serviciul de audit public, unde nu se 
găsesc specialişti care să se angajeze la Primărie pentru 
salariul care poate fi oferit.  

În ce stadiu se află (re)împădurirea lotului 
afectat anul trecut de secetă?

Împădurirea terenurilor degradate, cu şanse reale 
de reuşită, este un lucru extrem de dificil. În acest sens, nu 
vom mai accesa niciun fond de împădurire a suprafeţelor 
degradate.  

S-a dat startul la o nouă finanțare pentru proiecte 
transfrontaliere cu Serbia. Pregătiți vreun proiect în 
acest sens? Ori pe alte programe de finanțare europene?

În cursul lunii septembrie, au fost publicate ghiduri 
de finanţare pentru diferite măsuri finanţate prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.  

Prin acest program sunt finanţate proiecte care 
vizează dezvoltarea infrastructurii de apă-canal precum 
şi infrastructuri de drumuri. Acestea sunt cuprinse în 
Sub-Măsura 7. 2 - Investiţii în crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază, la scară mică.  

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru anul 
2015 este 18 decembrie, iar banii alocaţi sunt în sumă de 
552. 000. 000 euro împărţiţi după cum urmează : 

1. Infrastructură de apă/apă uzată – 303.000.000 euro 
2. Infrastructură rutieră de interes local – 

194.000.000 euro 
2. Infrastructură educaţională şi socială – 

55.000.000 euro 
Valoarea unui proiect pentru apă /apă uzată poate să fie 

de maxim 2.000.000 euro, iar pentru străzi de 1.000.000 euro.  
În cursul lunii septembrie, Consiliul local Cenad 

a aprobat realizarea unui studiu de fezabilitatea privind 
modernizarea unor străzi în lungime de 8, 5 km (asfaltare).  

În ceea ce priveşte infrastructura de apă/apă uzată, 
suntem cuprinşi în Programul Operaţional Sectorial Mediu 2, 
prin care Operatorul Regional Aquatim va realiza lucrări de 
reabilitare sistem de alimentare cu apă precum şi extinderea 
sistemului de canalizare.  

Cuprinderea noastră în programul sus menţionat a 
depins de externalizarea serviciului de alimentare cu apă şi 
canal, tocmai de aceea am predat acest serviciu Operatorului.  

Suma necesară realizării lucrărilor se ridică la 
aproximativ 2, 5 milioane de euro, bani pe care nu aveam 
de unde să-i atragem. Sper că prin lucrările de modernizare 
a sistemului de alimentare cu apă şi canal să fie diminuată 
frustrarea cetăţenilor vizavi de externalizarea serviciului.  

Dușan Baiski

Cu nostalgie și bucurie sau întâlnit cenăzenii în 10 
octombrie 2015, la Nürnberg (Germania) pentru a celebra 
serbarea de kirchweih. Cu toate că nu mai este așa cum 
a fost pe vremuri, porturile șvăbești au încântat ochii 
cenăzenilor. În fruntea paradei au mers Adolf Wunder 
și Franziska Rabe, urmați îndeaproape de 18 perechi în 
tradiționalul port șvăbesc și acompaniați de formația 
„Blech-Klang“.  A fost pentru prima dată când comunitatea 
cenăzenilor a organizat o astfel de serbare la Nürnberg.

Din partea comunei natale am fost onorați de 
vizita dlui primar Nicolae Crăciun, a viceprimarului Vasa 
Stefanovici și a secretarului Miroslav Marianuț. Foarte 
multi consăteni au căutat dialogul cu oaspeții de onoare, 
care, la rândul lor, au răspuns bucuroși la întrebările puse.

Moderatorii programului au fost Ramone Kiefer și 
Adolf Wunder. În cuvântul ei de salut, dna Pauline Huschitt, 
președinta comunității cenăzenilor, a apelat la solidaritatea 
comunităti și la respect față de tradițiile șvăbești.

Nicolae Crăciun a menționat în cuvântul său de 
salut că localitatea natală se simte întodeauna onorată când 
foștii locuitori vin în vizită. Pentru fiecare persoană din sală 
oaspeții de onoare au adus un cadou: o bucată de „pâine de 
acasă“. Acest gest a fost primit cu mare emoție, chiar cu 
evlavie. După ce au fost licitate un batic și o pălărie, că așa-i 

Cenăzenii au sărbătorit 
kirchweih-ul la Nürnberg

Pauline Huschitt

O imagine de grup (foto: Liselotte Bender)

Se află în pregătire, pentru 14 noiembrie a.c. 
manifestările prilejuite de Ziua Asociației Culturale 
Concordia din Cenad. Punctul important îl constitu-
ie, fără îndoială, tradiționala sesiune de comunicări 
pe teme liber alese.

De asemenea, se va lansa cea de-a II-a ediție, 
revăzută și adăugită, a cărții „Cenad - Studii mono-
grafice“ de Dușan Baiski. Va fi prezentată și cartea 
„Lugoj - Studii monografice“, scrisă de același autor.

Ziua Asociației Culturale 
Concordia Cenad
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Curier juridic

Avocat Dan Muntean

Legislație

 Așa cum am promis, 
în acest număr mă voi referi la 
alte  măsuri de ocrotire specială a 
minorilor, cum sunt plasamentul, 
plasamentul în regim de urgență, 
supravegherea specializată și 
adopția. Aceste măsuri speciale 
se aplică în situațiile în care ambii 
părinți sunt decedați, necunoscuţi, 
decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
părinteşti, sau cărora li s-a aplicat 
pedeapsa interzicerii drepturilor 

părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi 
sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela, când  copilul 
care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în 
grija părinţilor din motive neimputabile acestora, când copilul 
este abuzat sau neglijat, când copilul este găsit sau părăsit 
în unităţi sanitare, precum și când  copilul a săvârşit o faptă 
prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal.

Plasamentul poate fi doar temporar și se dispune la o 
persoană sau familie, la un asistent maternal sau la un serviciu 
de tip rezidenţial,  la aceștia fiind stabilit și domiciliul copilului 
pe perioada plasamentului.

Persoana sau familia care primeşte un copil în plasament 
trebuie să aibă domiciliul în România şi să fie evaluată de către 
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului cu 
privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care 
trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament.

Plasamentului se stabileşte de către comisia pentru 
protecţia copilului atunci când există acordul părinţilor. 
Plasamentul se stabileşte de către instanţa judecătorească 
in situația în care nu există acordul părinţilor sau, după caz, 
al unuia dintre părinţi, când ambii părinți sunt decedați, 
necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau 
cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, 
puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, 
când nu a putut fi instituită tutela, când copilul este abuzat sau 
neglijat, când copilul este găsit sau părăsit în unităţi sanitare.

Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa 
care a dispus plasamentul copilului va stabili şi cuantumul 
contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia. Dacă 
plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, 
instanţa obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 şi 40 
de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de interes 
local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza 
administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa.  

Plasamentul în regim de urgenţă se stabileşte pentru 
copilul abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de violenţă, 
a copilului găsit sau părăsit în unităţi sanitare precum și a 
copilului al cărui unic ocrotitor legal sau ambii au fost reţinuţi, 
arestaţi, internaţi sau în situaţia în care, din orice alt motiv, 
aceştia nu-şi pot exercita drepturile şi obligaţiile părinteşti cu 
privire la copil.

Pe toată durata plasamentului în regim de urgenţă se 
suspendă exerciţiul drepturilor părinteşti, până când instanţa 

judecătorească va decide cu privire la menţinerea sau 
înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor 
părinteşti. Pe perioada suspendării, drepturile şi obligaţiile 
părinteşti privitoare la persoana copilului sunt exercitate şi, 
respectiv, îndeplinite de către persoana, familia, asistentul 
maternal sau şeful serviciului de tip rezidenţial care a primit 
copilul în plasament în regim de urgenţă.

În situaţia plasamentului în regim de urgenţă dispus 
de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului, aceasta este obligată să sesizeze 
instanţa judecătorească în termen de 5 zile de la data la 
care a dispus această măsură, care va analiza motivele 
care au stat la baza măsurii adoptate de către direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi va 
dispune încetarea plasamentului în regim de urgenţă şi, 
după caz, reintegrarea copilului în familia sa, înlocuirea 
plasamentului în regim de urgenţă cu tutela sau cu măsura 
plasamentului. 

 Măsura de supraveghere specializată se dispune 
faţă de copilul care a săvârşit o faptă penală şi care nu 
răspunde penal. În cazul în care există acordul părinţilor 
sau al reprezentantului legal, măsura supravegherii 
specializate se dispune de către comisia pentru protecţia 
copilului, iar, în lipsa acestui acord, de către instanţa 
judecătorească.

În situaţia în care se constată necesitatea modificării 
sau a încetării oricărei măsuri de protecție specială, direcţia 
de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată, 
după efectuarea unui raport de specialitate, să sesizeze 
de îndată comisia pentru protecţia copilului sau instanţa 
judecătorească pentru modificarea sau încetarea măsurii.

O protecție specială este acordată copiilor la care 
autoritatea părintească este exercitată de un singur părinte 
sau locuința este stabilită la un singur părinte, cum este 
cazul părinților divorțați, iar părintele la care este copilul 
pleacă la muncă în străinătate.

 Părintele care exercită singur autoritatea 
părintească sau la care locuieşte copilul și care urmează 
să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica 
această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la 
domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara, 
desemnând în mod obligatoriu o persoană care se va ocupa 
de întreţinerea copilului pe perioada absenţei, delegând 
autoritatea părintească acestei persoane pentru o perioadă 
de maxim 12 luni. Totodată, această delegare de autoritate 
părintească trebuie solicitată printr-o cerere instanței de 
judecată de la domiciliul minorului, și încuviințata de către 
această instanță, în fața căreia persoana desemnată trebuie 
să își dea personal acordul de a se ocupa de copil.

 O altă măsură de protecție a copilului este adopția 
si a cărei procedură este reglementată foarte amplu de 
Codul civil și Legea nr. 273/2004  implică mai multe etape 
foarte complexe, astfel că voi stărui doar asupra unor date 
generale.

 Regula este că poate fi adoptat copilul până la 
împlinirea vârstei de 18 ani, dar și o persoană majoră poate 
fi adoptată dacă a fost crescută în timpul minorității de 
către cel care dorește să adopte. Urmare a acestei interdicții 

rezultă și că adopția între frați este interzisă, după cum este 
interzisă adopția între soți sau foști soți sau adopția a doi 
soți sau foști soți de aceiași adoptatori.

 Adoptator poate fi orice persoană  care este majoră, și 
nu este bolnavă psihic sau cu handicap mintal. De asemenea 
între adoptator și adoptat trebuie să fie o diferență de vârstă de 
cel puțin 18 ani și pentru motive justificate această diferență 
de vârstă poate fi redusă la 16 ani cu încuviințarea instanței 
de judecată. Două persoane de același sex nu pot adopta 
împreună.

 Adoptatorul trebuie să îndeplinească condițiile 
materiale și morale care să facă posibilă creșterea și dezvoltarea 
adoptatului în condiții normale.

 Pentru încheierea adopției este necesar 
consimțământul părinților naturali, sau a tutorelui dacă 
părinții sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau puși 
sub interdicție. Dacă copilul a împlinit vârsta de 10 ani se 
solicită și acordul lui. De cealaltă parte este necesar acordul 
adoptatorului sau a soților adoptatori când adoptă împreună, 
iar dacă doar unul din soți adoptă este necesar și acordul 
celuilalt soț. Consimțământul la adopție poate fi dat de către 
părinți după trecerea unui termen de 60 de zile de la nașterea 
copilului, iar după acordarea consimțământului acesta poate 
fi revocat în termen de maxim 30 de zile. În situații speciale, 
instanța poate dispune adopția și fără acordul părinților când 
acest lucru este în interesul copilului.

 Procedura adopției începe cu depunerea unei cereri 
la direcția pentru protecția copilului și după parcurgerea 
mai multor etape se finalizează cu o hotărâre judecătorească 
definitivă.

 În urma adopției, raporturile de rudenie între copil 
și rudele naturale încetează și iau naștere relațiile de rudenie 
cu adoptatorul, astfel că minorul va fi considerat ca fiind al 
adoptatorului, ia numele de familie al adoptatorului, făcându-
se aceste modificări și în actele de stare civilă.

 Toate procedurile privind adopția sunt confidențiale 
inclusiv judecata fiind făcută în ședință nepublică.

 Adopția poate înceta prin desfacerea ei sau prin 
anularea, respectiv constatarea nulității ei. Adopția este 
desfăcută în cazul în care adoptatorul sau soții adoptatori 
decedează, sau dacă desfacerea adopției este în interesul 
copilului. Și adoptatorul poate solicita desfacerea adopției 
dacă adoptatul a intentat la viața adoptatorilor, a ascendenților 
sau descendenților adoptatorilor sau când adoptatul a fost 
condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin 
2 ani pentru fapte săvârșite împotriva adoptatorilor. La fel și 
adoptatul poate solicita desfacerea adopției dacă adoptatorul 
se face vinovat de faptele arătate mai sus.

 Pe de altă parte, adopția poate fi anulată sau constatată 
nulă când consimțământul dat pentru adopție a fost viciat sau 
dacă adopția a fost încheiată în mod fictiv în alt scop decât 
ocrotirea minorului.

 În cazul încetării adopției prin desfacere sau anulare, 
părinții naturali redobândesc drepturile și obligațiile părintești, 
iar copilul reia numele de familie inițial, cu excepția situației 
în care se ia din nou o măsură de protecție a minorului din cele 
dezvoltate mai sus și în numărul anterior al rubricii.

Un milion de euro pentru 
Lunca Mureșului

Revista „Cenăzeanul“ și-a propus în ultimii ani 
să popularizeze în rândul cenăzenilor, cititorii săi fideli, 
aspecte legate de activitățile din cadrul Parcului Natural 
Lunca Mureșului, aceasta tocmai fiindcă și o bună parte 
din hotarul comunei Cenad este inclus în această formă de 
protejare a ecosistemului. 

În context, potrivit comunicatului de presă primit, 
la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a fost 
semnat marţi, 15 septembrie 2015, contractul de finanţare 
a proiectului „Stoparea extinderii speciilor invazive de 
plante în Parcul Natural Lunca Mureşului - SESIL“, în 
valoare de un milion de euro. Finanţarea este asigurată prin 
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. Proiectul îşi pro-
pune să restaureze mai multe agro-ecosisteme afectate de 
prezenţa unor specii invazive de plante, în special amorfa 
(salcâmul pitic - Amorpha fruticosa), care ocupă sute de 
hectare de teren agricol în aria protejată. Va fi organizată 
o campanie de conştientizare a comunităţilor din preajma 
Parcului Natural Lunca Mureşului cu privire la efectele 
negative generate de extinderea speciilor invazive de plan-
te în aria protejată şi vor fi prezentate metodele de comba-
tere a acestora. 

Partenerii Administraţiei Parcului Natural Lunca 
Mureşului în implementarea acestui proiect sunt: „Uni-
versitatea Aurel Vlaicu Arad“, care va realiza o strategie 
de combatere a speciilor invazive de plante, şi „Asociaţia 
Centrul de Dezvoltare Arad“, care va implementa campa-
nia de conştientizare a comunităţilor locale.

Salcâmul pitic este un arbust originar din America 
de Nord, se precizează pe site-ul oficial al Parcurului Natu-
ral Porțile de Fier (portiledefier.ro). În Europa fost introdus 
în 1724, în Peninsula Balcanică a fost semnalat în 1900. 
Colonizează păduri aluviale, ecosisteme și habitate situate 
în luncile joase ale râurilor, cauzând amenințări serioase la 
adresa echilibrului ecologic. Cenăzenii îl știu foarte bine, 
fiindcă a năpădit efectiv fostul rambleu de cale ferată de la 
dolmă și până la Mureș dar și multe alte locuri.  

D. Baiski

Amalgam
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Localitatea Cenad reflectată în colecțiile Secției de istorie 
din cadrul Muzeului Banatului Timișoara (I)*

Cuvinte cheie: Cenad, fond documentar Nicolae 
Ilieşiu, fond documentar Ioachim Miloia, colecţia 
Muzeului Banatului din Timişoara

 Muzeul Banatului se numără printre cele mai 
prestigioase instituţii culturale din Timişoara, în colecţiile 
sale regăsindu-se obiecte de mare importanţă istorică 
şi memorialistică, provenite din spaţiul bănăţean şi nu 
numai1. În colecţiile sale se regăsesc numeroase artefacte 
descoperite în arealul localităţilor bănăţene, la acest fond 
arheologic adăugându-se multe documente şi obiecte 
tridimensionale intrate în patrimoniul instituţiei în urma 
unor donaţii sau achiziţii.

 Referitor la localitatea Cenad, în urma cercetărilor 
întreprinse asupra patrimoniului Secţiei de Istorie din cadrul 
Muzeului Banatului, constatăm cu o oarecare surprindere 
faptul că piesele provenite din această locaţie, bogată în 
istorie de altfel, sunt relativ puţine comparativ cu alte aşezări 
bănăţene cu tradiţie mult inferioară Cenadului. Explicaţia 
plauzibilă, cel puţin pentru anii dinaintea Primului război 
mondial, ar fi aceea că organizarea administrativă a statului 
austro-ungar prevedea ca Cenadul să fie arondat comitatului 
Torontal, în timp ce Societatea (Muzeală) de Istorie şi 
Arheologie – precursoarea instituţiei muzeale de astăzi – 
îşi avea sediul la Timişoara, capitala comitatului Timiş. 
Torontalul îşi avea reşedinţa la Becicherecul Mare, oraş 

în care activitatea muzeală a debutat la începutul secolului 
XX (muzeul din localitate a fost înfiinţat în anul 19062, 
ca şi muzeu al comitatului Torontal). Pur teoretic vorbind, 
există posibilitatea ca anumite obiecte descoperite în anii 
antebelici pe raza localităţii Cenad să fi fost redirecţionate 
spre nou-înfiinţatul muzeu din Becicherec. Aceasta 
este doar o presupunere la ora actuală, ipoteza nefiind 
susţinută de dovezi arhivistice în acest sens. În susţinerea 
ipotezei menţionate anterior amintim faptul că frumoasa 
colecţie de arme de foc, care i-a aparţinut baronului de 
Rudna, Fedor Nikolics, a ajuns în patrimoniul muzeul din 
Becicherecul Mare şi nu la Timişoara3. Ca dovadă indirectă 
la cele enunţate mai sus, menţionăm donaţiile comitelui de 
Torontal, Hertelendy József, adresate Societăţii Muzeale 
din Timişoara şi realizate în anii anteriori deschiderii 
muzeului din Becicherec4.

 Din păcate, nici pentru perioada interbelică / anii 
postbelici, lucrurile nu stau cu mult mai bine. Cenadul 
figurează în actualele inventare ale muzeului mai degrabă 
în fonduri documentare generaliste5, documente sau 
obiecte tridimensionale provenite din spaţiul cenăzean 
lipsind cu desăvârşire.

 Singura subcolecţie din cadrul Secţiei de Istorie 
în care Cenadul este mai bine reprezentat este cea de 
cartografie.

 Analiza de mai sus se referă strict la colecţiile 
Secţiei de Istorie din cadrul Muzeului Banatului, 
patrimoniul Secţiilor de Arheologie şi Ştiinţele Naturii, din 
motive obiective, nefiind inclus în cercetarea noastră.

***

În continuare vom prezenta bunurile culturale 
referitoare la localitatea Cenad, bunuri aflate în patrimoniul 
Secţiei de Istorie a Muzeului Banatului Timişoara, 
începând cu donaţiile prelaţilor romano-catolici de Cenad, 
din anii premergători izbucnirii Primului război mondial.

Donaţiile canonicilor şi episcopilor romano-catolici 
de Cenad merită amintite în lucrarea de faţă datorită 
valorii lor muzeistice ridicate, în pofida faptului că piesele 
respective nu au nimic în comun cu localitatea propriu-
zisă. 

În anii dinaintea Primului război mondial mai 
mulţi prelaţi romano-catolici ai Diecezei de Cenad au fost 
membri sau chiar au deţinut funcţii în cadrul Societăţii 
(Muzeale) de Istorie şi Arheologie din Timişoara6. Dintre 
prelaţii romano-catolici care au donat bunuri Societăţii în 
anii antebelici îi amintim pe următorii: canonicul Folly 
Emil7, canonicul Geml Ignácz8, episcopul Bonnar Sándor9, 
episcopul Dessenoffy Sándor10, prepozitul Szentkláray 
Jenő11. Cele mai numeroase donaţii sunt consemnate în 
dreptul episcopul de Cenad Dessenoffy Sándor, poate cel 

Fig. 1. Matricea sigilară a şcolii din Cenadul Sârbesc 
(colecţia Muzeului Banatului din Timişoara)

Istorie

mai interesant şi spectaculos obiect dăruit de acesta fiind 
macheta de lemn a Domului din Milano12, confecţionată de 
dogarul E. Péter din Becicherecul Mare pentru episcopul 
mai sus amintit. Piesa se află astăzi la Muzeul Banatului, 
fiind în clipa de faţă în faza de restaurare.

 Trecând la inventarele actuale ale muzeului, 
aflate în uz începând cu anul 196313, în cadrul acestora 
se regăsesc obiecte şi documente referitoare la comuna 
timişeană, care pot fi grupate în funcţie de subcolecţiile 
din cadrul cărora fac parte: Matrice sigilare, Cartografie şi 
Documente istorice.

 Subcolecţia de matrice sigilare, aflată în 
patrimoniul Secţiei de Istorie, cuprinde la ora actuală o 
singură piesă referitoare la localitatea Cenad, matricea 
respectivă încadrându-se cronologic în perioada 
dualismului austro-ungar. Este vorba despre matricea 
sigilară a şcolii din Cenadul Sârbesc (Fig. 2.), înregistrată 
în inventarul muzeului la nr. inv. Istorie 20759. Matricea 
prezintă următoarea legendă: „N. SZRB. CSANÁDI 
KŐZSÉGI ISKOLASZÉK”; piesa are o înălţime de 111 
mm şi un diametru de 30 mm. Matricea şcolii din Cenadul 
Sârbesc a fost publicată în lucrarea Colecţia de matrice 
sigilare a Muzeului Banatului, catalog redactat de Maria 
Vertan şi apărut la Timişoara în anul 2008.

 Tot în cadrul Secţiei de Istorie trebuie menţionată 
şi colecţia cartografică a muzeului, a cărui opis însumează 
1413 hărţi. Referitor la actuala localitate Cenad, colecţia 
cartografică cuprinde următoarele nouă hărţi:

1. Harta localităţii Cenadul Sârbesc din anul 1852, 
formată din patru planşe, nr. opis 11; 

2. Hartă „Cenadul Sârbesc” din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, o singură planşă, nr. opis 1401; 

3. Hartă „Cenadul Mare” din prima jumătate a 
secolului XX, o singură planşă, nr. opis 1390; 

4. Hartă „Cenad-terenuri”, după anul 1945, o singură 
planşă, nr. opis 1271; 

5. Harta localităţii Cenad din anul 1969, o singură 
planşă, nr. opis 1194;

6. Harta localităţii Cenad din anul 1974, două 
planşe, nr. opis 1010;

7. Hartă „Cenad-zona arheologică” din anul 1976, o 
singură planşă, nr. opis 1100;

8. Hartă „Cenad-zona arheologică” din anul 1976, o 
singură planşă, nr. opis 1156;

9. Hartă „Castrum Morisena, Urbs Morisena” din 
anul 1976, patru planşe, nr. opis 1086.

 În cadrul subcolecţiei de documente, trebuie 
amintite cele două fonduri documentare întocmite în 
perioada interbelică, foarte importante pentru bibliografia 
generală referitoare la comunele bănăţene. Primul fond, 
realizat în anul 1928 la iniţiativa lui Ioachim Miloia – 
director al Muzeului Bănăţean la acea dată, cuprinde 
răspunsurile comunelor bănăţene la Chestionarul istorico-
arheologic al muzeului (în total 823 de documente în 
manuscris). Chestionarul întocmit de Miloia şi distribuit 
comunelor bănăţene cuprinde 43 de întrebări, grupate în 
opt domenii de interes (comuna, biserica, şcoala, asociaţii 

culturale, antichităţi, etnografie, fotografii şi picturi vechi). 
Fondul provine din vechea colecţie a muzeului, fiind 
înregistrat în inventarul Secţiei de Istorie în cursul anului 
198914. Referitor la localităţile care alcătuiesc în prezent 
comuna Cenad, fondul „Ioachim Miloia” cuprinde două 
documente, după cum urmează: localitatea Cenadul Mare, 
jud. Timiş-Torontal, nr. inv. Istorie 21823/165, nr. arhivă 

614 şi localitatea Cenadul Vechiu, jud. Timiş-Torontal, nr. 
inv. Istorie 21823/167, nr. arhivă 615. Ambele documente 
menţionate mai sus păstrează la finalul textului ştampila 
primăriei aferente, data şi semnătura celui care a completat 
chestionarul. Documentul referitor la Cenadul Mare este 
datat în 2 mai 1928 şi semnat de primarul comunei, iar 
cel referitor la Cenadul Vechiu este datat în 12 mai 1928, 
fiind semnat de notar. La cel de-al doilea chestionar, 
cel din Cenadul Vechiu, este ataşat un act înregistrat la 
Direcţia Cadastrului şi a lucrărilor tehnice / Inspectoratul 
General pentru Transilvania / Inspectoratul Geodesic Nr. 
7 Timişoara, în data de 7 iunie 1927. În actul adiţional 
se precizează următoarele: „Urmare ord. Preturei Nr. 
1124/1927, am onoarea a vă comunica că pe cuprinsul 
hotarului comunei noastre nu se găseşte nici un obiect 
istoric, fapt raportat de noi şi Preturei cu Nr. 288/1927”. 
Actul a fost înregistrat la primăria din Cenadul Vechiu 
cu numărul 762 în data de 3 iunie 1927, fiind semnat de 
notarul comunei (Fig. 2.).

 Cel de-al doilea fond, realizat în anul 1934 de 
Nicolae Ilieşiu15, se bazează, ca şi precedentul fond 
„Ioachim Miloia”, pe chestionare trimise localităţilor 
bănăţene, însă spre deosebire de cel anterior, chestionarul 
lui Ilieşiu se axează în genere pe aspecte legate de Primul 
război mondial şi Marea Unire. Întregul fond documentar 
a fost achiziţionat de către muzeu de la doamna Elisabeta 

Fig. 2. Act adiţional la răspunsul dat Muzeului Bănăţean 
de către comuna Cenadul Vechiu 

(fond documentar „Ioachim Miloia”)
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Ilieşiu în luna aprilie 1966, în schimbul sumei de 17.500 
lei. Astăzi fondul „Nicolae Ilieşiu” se păstrează în original 
(manuscris) la Muzeul Banatului, după cum urmează: A. 
Partea generală a istoriei Banatului, carte, capitolele I-VII, 

filele 1-775, nr. inv. Istorie 688016; B. I. Caiete – Fostul 
judeţ Caraş, caietele I-III, filele 1-467, nr. inv. Istorie 
688117; B.II. Caiete – Fostul judeţ Timiş-Torontal, caietele 
I-IV, filele 1-713, nr. inv. Istorie 688218; B. III. Dosare 
– Fostul judeţ Severin, 5 pachete, nr. inv. Istorie 688319; 
Manuscrise legate de istoria Banatului, în 14 dosare, nr. 
inv. Istorie 688420. Informaţiile referitoare la judeţele 
Caraş şi Timiş-Torontal au fost prelucrate de Ilieşiu, ele 
fiind cuprinse în caiete cu file dactilografiate. În ceea ce 
priveşte judeţul Severin, în colecţia muzeului se păstrează 
materialul brut, chestionarele propriu-zise completate de 
oficialităţile localităţilor în cauză. 

Referitor la actuala localitate Cenad, fondul „Ilieşiu” 
cuprinde 12 file incluse în documentaţia referitoare la 
fostul judeţ Timiş-Torontal: localitatea Cenad, B.II. Caiete 
– Fostul judeţ Timiş-Torontal, caietul I, filele 124-135, nr. 
inv. Istorie 6882. Informaţiile prezentate de Ilieşiu vis-à-
vis de localitatea Cenad sunt redate integral în anexa de la 
finalul articolului.

În încheiere dorim să precizăm faptul că materialul 
de faţă a fost redactat în ideea prezentării unui inventar 
al obiectelor referitoare la localitatea Cenad păstrate în 
colecţiile Secţiei de Istorie din cadrul Muzeului Banatului, 
nicidecum nu s-a mers pe o analiză şi cercetare detaliată a 
bunurilor prezentate în articol.

Zoran Markov**

 
* Lucrare prezentată la Ziua Asociației Culturale Concordia Cenad, 2014.
** Muzeul Banatului Timişoara, Piaţa Huniade nr. 1, 300 002; e-mail: 

markovzoran@yahoo.com
1 Printre bunurile culturale deosebit de importante aflate în colecţiile 

Secţiei de Istorie a MBT amintim: vechiul registru al locuitorilor Timişoarei 

„Catastrum Civium” (primul volum al lucrării, care cuprinde perioada de timp 
1717-1832); Diploma imperială de ridicare a Timişoarei la rangul de Oraş 
Cezaro-Crăiesc (acordată în anul 1781 de către împăratul austriac Iosif al II-lea); 
diplome de confirmare a statutelor breslelor timişorene (din prima jumătate a 
sec. al XIX-lea); spade medievale din sec. X-XIV; sabia generalului austriac 
Johann von Hiller, comandant austriac care a luptat împotriva lui Napoleon I; 
peruca şi fesul generalului Bem József, comandantul armatelor revoluţionare 
maghiare în anii Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania; Copacul de fier 
al Timişoarei, simbol al oraşului începând din anul 1828; emblema hanului 
timişorean „La Trompetistul”; scrisori ale poetului George Coşbuc; steagul de la 
Darniţa al primului batalion de voluntari ardeleni, bănăţeni şi bucovineni, care 
s-au înrolat în armata română în vara anului 1917; picturi ale cunoscutului artist 
bănăţean Stefan Jäger; lada de lemn în care au fost aduse în ţară documentele 
Conferinţei de Pace de la Paris privitoare la România; fondurile documentare 
„Ioachim Miloia” şi „Nicolae Ilieşiu”; documentul în original al Proclamaţiei de 
la Timişoara din 12 martie 1990 ş.a.

2 http://www.muzejzrenjanin.org.rs/sr/index.html - site-ul muzeului din 
Zrenjanin, pagină accesată în ianuarie 2015.

3 Informaţie oferită de istoricul Vidak Vuković, actualmente director al 
muzeului din Zrenjanin, căruia îi mulţumesc pe această cale.

4 În conformitate cu datele înscrise în registrul inventar al SMIA, 
comitele de Torontal, Hertelendy József, a donat în decursul timpului mai multe 
obiecte de patrimoniu: o sabie de cavaler din secolul al XIV-lea descoperită în 
râul Tisa şi înregistrată în inventarul muzeului în data de 25 septembrie 1878; 
un inel de bronz descoperit lângă Sânnicolau Mare şi înregistrat în data de 24 
septembrie 1879; o serie de arme (o sabie, două pistoale, un buzdugan etc.) 
înregistrate în 25 mai 1886.

5 Fonduri documentare referitoare la localităţile bănăţene, documente 
aflate în inventarul MBT: fondul „Ioachim Miloia” şi fondul „Nicolae Ilieşiu”.

6 Episcopul Bonnar Sándor – protector al Societăţii; episcopul 
Dessenoffy Sándor – membru de onoare al Societăţii; prepozitul Szentkláray 
Jenő – secretar al Societăţii; Pontelly István – secretar al Societăţii şi custode al 
muzeului etc. Informaţii suplimentare cu privire la rolul şi activitatea prelaţilor 
romano-catolici în cadrul Societăţii Muzeale din Timişoara, în lucrarea Florin 
Medeleţ, Nicoleta Toma, Muzeul Banatului. File de cronică I (1872-1918), 
Timişoara, 1997.

7 Registrul de inventar I al MBT, p. 24, nr. inv. 295-296; p. 41, nr. inv. 
497.

8 Registrul de inventar I al MBT, p. 44, nr. inv. 546.
9 Registrul de inventar I al MBT, p. 69, nr. inv. 948-950.
10 Registrul de inventar I al MBT, p. 102, nr. inv. 1514;  p. 115, nr. inv. 

1633-1635, 1638-1641; p. 116, nr. inv. 1672-1674.
11 Registrul de inventar I al MBT, p. 114, nr. inv. 1630-1632; p. 148, 

nr. inv. 1985.
12 Registrul de inventar I al MBT, p. 115, nr. inv. 1635, obiect înregistrat 

în data de 5 aprilie 1899.
13 Registrele generale de inventar ale muzeului (cele pentru evidenţa 

patrimoniului) au fost completate începând cu anul 1963. Registrele de secţie 
sunt ceva mai timpurii, cel al Secţiei de Arheologie-Istorie fiind completat 
începând cu anul 1958.

14 Registrul de inventar IV/III al MBT (Secţia Istorie), p. 97, nr. inv. 
21823.

15 Nicolae Ilieşiu (1890-1963) a activat ca preot şi ca profesor de istorie 
şi geografie la liceul „C.D. Loga” din Timişoara; ca profesor pensionar a fost 
angajat la Biblioteca din Timişoara unde a desfăşurat activitate de catalogare 
şi înregistrare de cărţi; fiind membru al Partidului Naţional Ţărănesc a fost ales 
deputat şi mai apoi senator în Parlamentul României (în perioada 1928-1933); în 
anii 1928-1929 a fost membru al Comisiei de conducere a Societăţii de Istorie şi 
Arheologie din Timişoara.

  16 Registrul de inventar IV/I al MBT (Secţia Istorie), p. 660, nr. inv. 6880.
  17 Registrul de inventar IV/I al MBT (Secţia Istorie), p. 661, nr. inv. 6881.
  18 Registrul de inventar IV/I al MBT (Secţia Istorie), p. 661, nr. inv. 6882.
  19 Registrul de inventar IV/I al MBT (Secţia Istorie), p. 661, nr. inv. 6883.
  20 Registrul de inventar IV/I al MBT (Secţia Istorie), p. 661, nr. inv. 6884.

Abrevieri
MBT – Muzeul Banatului din Timişoara
SMIA – Societatea Muzeală de Istorie şi Arheologie 

din Banat
fig. – figura
inv. – inventar
mm – milimetri

Exponate la Muzeul din Cenad

Excursie arheologică 
la Cenad* (II)

Imre Henszlmann

G. De acolo, la o distanță de un stânjen în direcția 
sud, cu ocazia săpăturilor pentru gropile de var, la o adân-
cime de un stânjen, s-au găsit: o cupă de cupru de origine 
maghiară, scărițe pentru cal și accesorii metalice pentru 
căruțe, de asemenea de origine maghiară.

H. La o distanță de 2 stânjeni și un picior spre sud, 
la săpăturile fântânii s-a găsit un fragment de stâlp din 
marmură roșie, care are lungimea de 4 țoli, având dia-
metrul de 2,5 țoli.

I. De aici la o distanță de un stânjen, la adâncimea 
de 3 picioare s-au găsit două brățări, una de culoare albas-
tru deschis și una neagră.

La data de  27 a sosit în vizită la Cenad Excelența 
Sa Romer Floris, om de știință și profesor universitar; sub 
dărâmături a descoperit pietre sculptate provenind din pa-
tru epoci diferite precum și o cărămidă romană cu inscripția 
Leg.XIII. GEM. pe care a luat-o cu dânsul drept amintire1. 

K. În acel spațiu interior care a aparținut vechii 
mănăstiri, la o adâncime de 2 stânjeni s-a găsit un frag-
ment dintr-un corn de cerb, care este de 1 picior lungime,  
1,5 țoli diametru și care parțial s-a pietrificat; la o adân-
cime de 1 stânjen s-a găsit un mănunchi de paie de hrișcă. 
Acesta, din cauza căldurii pământului, aproape că a de-
venit mraniță, dar încă se pot distinge grăunțele2. 

L. În data de 30 s-a observat că la acel zid pe care 
există  ruinele mănăstirii și care constituiau aripa stângă 
dinspre est a acesteia, sub pământ se găsesc doar  pietre 
cioplite, partea din mijloc a zidului însă este realizată din 
cărămizi romane (?); totodată fundația acelui zid începea 

doar la o adâncime de 1 stânjen și acesta constituie rămășiță 
a zidului principal al bisericii, care spre vest ajunge în linie 
dreaptă chiar dincolo de rămășițele mănăstirii3. 

Fundațiile ridicate din piatră sunt atât de rezistente, 
încât pietrele abia pot fi desfăcute cu ranga; din acest mo-
tiv materialul a fost utilizat și la ridicarea noii construcții. 
În aceeași direcție cu fundațiile descrise se găsesc elemen-
tele unei  pardoseli care se compune din cărămizi arse, cu 
textură de tip roman, având lungimea de 8 țoli și lățimea 
de 1,5 țoli4.  

În stratul de pământ aflat deasupra pardoselii 
menționate s-au găsit o sumedenie de oase umane înne-
grite, a căror așezare dovedește faptul că oamenii s-au re-
fugiat în acest loc cu ocazia unui asalt și aici au și decedat.

M. Sub pardoseală, la o adâncime de 2 picioare s-a 
găsit un mormânt lung de 7 picioare, lat de 4 picioare și 
adânc de 5 picioare în care  se află oase umane. Mormântul 

a fost clădit din cărămizi romane, fiind prevăzut cu bolte 
la ambele capete, cu acoperiș boltit și cu patru lespezi mari 
din piatră care ulterior au căzut în interiorul mormântului, 
iar după aceea au mai căzut înăuntru și niște cărămizi din 
pardoseală.

Mormântul este așezat longitudinal pe direcția est-
vest, craniile umane fiind orientate spre est, iar oasele 
picioarelor spre vest5. 

În acest spațiu s-a găsit o monedă romană din cupru, 
care se anexează prezentei6.

N. S-a găsit un buzdugan  mic, mâncat parțial de 
rugină.

O. La 4 mai s-a măsurat locul turlei bisericii. În 
aceeași zi s-a găsit în zidul principalal al fostei biseri-
ci (care ulterior a ajuns sub pământ) la o adâncime de 4 
picioare, un apeduct de 7 țoli lățime și 7 țoli înălțime  care 
se afla longitudinal, pe mijlocul zidului într-o stare foarte 
bună de păstrare, fiind umplut în proporție de o optime 
cu mâl; aceasta denotă faptul că era destinat transportului 
apei, fiind construit din cărămizi romane.

Exponate la Muzeul din Cenad (2)Exponate la Muzeul din Cenad (1)
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Faptul este atestat prima dată de Legenda S. Gerhardi, 
o operă medievală cu caracter hagiografic și istoric, care 
ne relatează biografia Sfântului Gerhard. Lucrarea datează 
din secolul al XI-lea, fiind copiată și multiplicată adesea 
pe durata secolelor al XII-lea, al XIV-lea și al XV-lea2.  
Conform clericului și istoricului bănățean Szentkláray 
(Nedić) Jenő, care citează Legenda S. Gerardi (capitolul 
X), sf. Gerhard, în calitatea sa de episcop, a sfințit biserica 
cea nouă a călugărilor greci, împreună cu mănăstirea, 
la instalarea acestora întrînsele. Aceasta ar fi fost prima 
biserică sfințită de Gerhard în noua sa episcopie. Și atunci, 
ca și acum, o mănăstire, respectiv o biserică, înainte de a fi 
date în folosința cultului divin, sunt cel puțin binecuvântate, 
dacă nu consacrate3!  Și acest episod ne dovedește lipsa, la 
acea dată, a vreunor disensiuni notabile între creștinii celor 
două rituri, dar și naturalețea relațiilor dintre clerul latin și 
cel bizantin din episcopia de Morisena.

Referitor la această mutare a călugărilor greci, 
lucrarea nu face nici un fel de referire malițioasă sau de 
vreun alt gen4. Ea este perfect neutră în ton și conținut și nu 
uită să precizeze că amintitul conducător militar, Cenad, 
era ctitorul noii mănăstiri și că aceasta urma să fie lăcașul 
de suflet și de îngropăciune al său și al familiei sale.

Din păcate acest episod este interpretat în mod 
polemic și chiar militant-confesionalist de către unele 
medii ortodoxe din epoca interbelică (Vezi: pr. Gheorghe 
Cotoșman, dar nu numai!)5. Interpretările și polemica de 
acest tip, inclusiv în această chestiune, datează de la finele 
secolului al XIX-lea și mai ales de la mijlocul secolului 
al XX-lea. Conform acestora, călugării greci ar fi fost 
alungați de Sf. Gerhard din Morisena, la sosirea sa în 
cetate, fapt care nu face, în opinia lor, decât să reconfirme 
conflictele dintre ritul grecesc și ritul latin. Acestui tip de 
gândire, de factură naționalist-religioasă, îi stau împotrivă 
mai multe argumente:

1. Atât Sf. Ștefan, regele Ungariei, cât și urmașii 
săi nu cunoșteau și nu făceau diferențe între ritul latin și 
ritul bizantin. Perioada de timp în care au trăit era una încă 
timpurie pentru disputele de rit sau confesiune, pe aceste 
meleaguri.

2. Același suveran și urmașii săi au sprijinit și 
construit mănăstiri de rit grecesc în regatul Ungariei, pe 
durata mai multor veacuri, în arealuri geografice care 
porneau de la limitele estice, până înspre centrul și sud-
vestul regatului (de ex. în orașul Pécs)6. 

3. În anul 1030, momentul întemeierii Episcopiei 
sfântului Gerhard la Cenad, Biserica era una singură, 

Prezența călugărilor greci 
la Cenad în sec. al XI-lea și 

transferarea lor la Oroszlámos/ 
Banatsko Aranđelovo. O pseudo-

dispută 1 (II)

* Originalul în limba maghiară, cu titlul „Archaeologiai kirán-
dulás Csanádra“ a apărut în vol. VIII al cărții „Archaeologiai közlemé-
nyek a hazai müemlékek ismeretének elómozditására“ („Publicații 
arheologice“), sub egida Academiei Maghiare de Științe, în anul 1871

1 Obiectele găsite până acum nu au valoare arheologică, cel puțin nu 
aduc indicii suplimentare în ce privește vechea bisericuță dărâmată; acestea s-au 
găsit destul de departe de locul bisericuței, cu ocazia săpăturilor fundației noii 
biserici. Așadar, despre acestea precum și despre locurile de unde au fost extrase 
nu vom vorbi, aceeași fiind și sitația obiectelor de la punctele I, R, și V; acestea 
se situează în afara desenului nostru, pe teritoriul ocupat de noua biserică. 

2 A doua parte a frazei pe de o parte este neinteligibil, iar pe de altă parte 
poate fi neglijat, întrucât nu are o importanță deosebită.

3 Îmi pare rău că nu am putut vedea această rămășiță de zid, cu atât mai 
mult, cu cât unii susțin că  ar fi făcut parte din zidurile castrului roman Moris-
senum pe care ulterior Sf. Gellert și-ar fi edificat propria biserică. Dintr-o schiță 
foarte exactă primită de la domnul Killer Frigyes, care a fost executată de tehni-
cianul Jankovics, se vede că îmbrăcămintea de piatră a zidului (Verkleidung-
stein) are formă aproape cubică, având dimensiunea laturilor de câte 1,5 picior 
vienez; această dimensionare, precum și modul de aranjare a pietrelor (în siste-
mul Isodmum) și în fine ridicarea zidului direct pe o stâncă aflată dedesupt ar fi 
indiciile unei origini romane; acestea sunt însă contrazise de zidul de căptușeală 
executat din cărămidă care, deși potrivit procesului-verbal, ar rebui să fie de 
origine romană, totuși, după măsurători și mod de zidire este mai degrabă din 
evul mediu. Remarcile sunt ambigue, dar luând în considerare toate argumentele, 
eu tind să apreciez zidul ca fiind de origine romană.

4 Cărămizile, astfel cum a menționat  în mod corect și domnul K., nu fac 
partedin categoria celor utilizate în Evul Mediu și denumite „Fliessen“.

5 În Evul Mediu, când cimitirul s-a umplut, oasele din morminte au fost 
adunate și ordonate grijuliu în capela cimitirului.  La data de 5 mai 1864, am 
fost prezent în localitatea Peregh (în apropiere de Rackeve) cu ocazia săpăturilor 
efectuate la fundația  unei capele romanice din cimitir. Acolo s-a găsit o încăpere 
pătrată care probabil a fost sacristia capelei, sub aceasta aflându-se de asemenea 
o sumedenie de oase aranjate în mod ordonat, la fel ca la Cenad, și aici craniile 
fiind așezate în partea de est a capelei.

 6 Moneda trimisă spre analiză s-a dovedit a proveni din vremea regelui 
Sigismund, cel puțin așa se poate desluși din literele M U N, care se citesc clar, 
și din litera D, care se poate citi parțial.

În acest apeduct s-a găsit un fragment dintr-un ul-
cior cu dimensiunea de 1 țol pe un sfert de țol, împodobit 
cu trei dungi roșii; o bucată de ceramică neagră și 3 bucăți  
de cărbuni care proveneau în mod evident din focul sacru 
aprins în sâmbăta mare.

Capătul apeductului nu s-a găsit, întrucât a fost spart 
de muncitori înainte de a fi observat de către arheologi.

P. În aceeași zi, în altarul vechii biserici, la o distanță 
de un stânjen de sacristie, în același loc unde se află zidul 
de sud al noii sacristii, la o adâncime de 1,5 stânjeni, s-a 
găsit un mormânt asemănător cu cel descris mai sus. Aces-
ta se deosebește de cel de dinainte numai prin aceea că a 
fost acoperit doar cu două lespezi, din care una are dimen-
siunea de 4 picioare, lățimea de 2 picioare și grosimea de 
1 picior și 2 țoli. În lespedea mai mare a fost montată și o 
verigă din fier pentru a putea fi ridicată.

Sub lespedea mai mare s-a găsit partea de sus 
a unei cristelnițe din marmură. În bazin s-au găsit două 
bucăți sparte de marmură. Una dintre ele este roșie, având 
lungimea de 6 țoli, lățimea de 4 țoli și grosimea de 1,25 
țoli. Cealaltă bucată este albă, având lungimea de 3 țoli, 
lățimea de  2,5 țoli și grosimea de 0,5 țoli.

Versiunea în limba română: 
Cornelia Varga

Marea Schismă urmând abia ulterior, după aproape 
douăzeci și cinci de ani. Și din acest motiv nu existau 
rivalități sau fricțiuni ierarhice sau de rit. Gerhard se 
adresa cu precădere populațiilor păgâne și bogumile, ritul 
grecesc fiind protejat de același unic episcop al teritoriului, 
Gerhard, și practicat de populația creștinată anterior, încă 
sub domnia lui Ahtum7.  

4. La întemeierea unei episcopii, atât în ritul grecesc, 
cât și în cel latin, respectiv atât în Biserica Catolică, cât 
și în cea Ortodoxă, instituția episcopiei prevalează în fața 
celei mănăstirești.

5. Cenad, devenit prin cucerirea Morisenei un reputat 
militar și un membru respectat al curții regelui Ștefan, 
a dorit să își sporească renumele și faima prin ridicarea 
mănăstirii de la Oroszlámos, precum și prin popularea ei 
cu călugări din ritul de care el însuși aparținea.

6. Mănăstirea și biserica sf. Ioan Botezătorul au 
continuat să existe, fiind folosite de sf. Gerhard și de 
călugării benedictini, doisprezece la număr, ele adăpostind 
prima bibliotecă și prima școală de pe teritoriul de azi al 
României8. 

7. Ulterior, în Evul Mediu, diferite mănăstiri de 
rit latin, respectiv catolice, au fost ocupate și refăcute 
ca mănăstiri de rit grecesc, respectiv ortodoxe, fără ca 
nimeni să fi polemizat asupra acestui aspect. Spațiul sacru 
și pământul sfințit au constituit mereu un motiv întemeiat 
pentru a nu se lăsa în paragină și a fi refolosit, indiferent de 
ritul sau confesiunea căruia îi aparținuse ulterior. 

În baza celor arătate, concluzia care se impune este 
una simplă: perpetuarea unor interpretări defectuoase și 
tendențioase promovate în cursul secolului trecut nu este 
în spiritul Banatului, nu este în folosul ecumenismului 
sănătos și sincer și al confesiunilor ce trăiesc aici, nu 
corespunde adevărului istoric și nu este nici pe departe în 
folosul demersurilor științifice, culturale ori confesionale 
din România veacului al XXI-lea. Sperăm în conservarea 
și perpetuarea spiritului Timișoarei, al Cenadului milenar 
și al Banatului, dar și în limpezimea și fermitatea gândirii 
responsabililor culturali, științifici și ecleziastici pentru a 

Claudiu Călin

Istorie

* Claudiu Sergiu Călin, arhivist diecezan în cadrul Arhivei Diecezane, 
Episcopia-Romano-Catolică de Timișoara, doctorand, archivum_dioecesanum_
tm@yahoo.de.

1 Martin Roos, Izvoare istorice cu privire la Vita Gerardi, în Claudiu 
Mesaroș (coord.), Filosofia Sfântului Gerard de Cenad în context cultural și bio-
grafic, Jate Press, Szeged, 2013, p. 23-28.

3 Szentkláray Jenő, op.cit., p. 667.
4 Koloman Juhász, Stifte..., p. 62-66.
5 Pr. Gheorghe Coroșman, Din Trecutul Bănatului. Comuna și biseri-

cile din Giridava-Morisena-Cenad (monografie istorică), cartea IV. Timișoara 
1933 (Ed. I.); Ediția a II-a, Editura Marineasa, Timișoara, 2009, p. 52-55. Preo-
tul Cotoșman vorbește, în ciuda datelor științifice cunoscute în istoriografia 
mondială, de o episcopie ortodoxă (!) în sec. IV la Cenad, adică cu 600-700 de 
ani înaintea Marii Schisme, dar și de români în secolele IV-IX, perioadă în care 
etnogeneza poporului român era departe de a se fi finalizat! Același autor așează 
în ”gura” vieții Sf. Gerhard (Vita sancti Gerardi), fără a ne preciza dacă a consul-
tat-o vre-o dată, în vre-un fel, informații care nu puteau fi cunoscute în sec. al XI-
lea și care nu făceau subiectul lucrării respective. În acest sens vezi și: Claudiu 
Călin, De la Dieceza de Cenad la cea de Timișoara sau de la Gerard de Sagredo la 
Augustin Pacha. Un mileniu de istorie ecleziastică (1030-1919/1930), în Claudiu 
Mesaroș (coord.), Filosofia Sfântului Gerard de Cenad în context cultural și bio-
grafic, Jate Press, Szeged, 2013, p. 113; Claudiu Călin, Dieceza de Cenad. Un 
mileniu de Istorie Ecleziastică (1030-1919/1930), în Anuar 2010, edit. Institutul 
de Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenianin 2011, p. 161-183.

6 Koloman Juhász, Stifte..., p. 65.
7 Șerban Turcuș, Sfântul Gerard de Cenad sau despre destinul unui 

venețian în jurul anului 1000, Ed. Carom, Bucurețti, 2004, p. 101-102, Vezi 
și: Șerban Turcuș, Saint Gerard of Cenad or The Destiny of a Venetian around 
the Year One Thousand, Romanian Cultural Institute. Center for Transylvanian 
Studies, Cluj Napoca, 2006, p. 57-58.

8 Schematismus... MDCCCC, p. 54

bloca și îndepărta din regiunea noastră orice tentativă de 
dezbinare și manipulare prin intermediul unor interpretări 
lipsite de adevăr și de fundamente documentare istorice 
reale.

Preotul Joseph Pettla și copiii. 
Colecția Agnes Kupper

Din albumul de familie
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Gugulanul, cu un cojoc mițos pe umeri ori cu câte-o 
pătură țesută, mergea alene pe lângă cai, ținându-i de 
dârlogi, și din când în când striga cât îl țineau puterile: „Hai 
la mere și la pere, hai la scânduri!“. Era ca într-un cântec de 
Dumitru Chepețan. Schimba merele pe grâu, porumb sau 
făină. Gioabă pe gioabă, spuneau gugulanii. Gioaba era o 
măsură specifică din Ardeal, din doage de lemn prinse în 
cercuri de fier, care se îngusta la gură. Ne cam păcăleau cu 
ea, merele și perele fiind mai mari intrau mai puține, pe când 
grâul o umplea bine. Și acum simt gustul acelor mere foarte 
zemoase: dulce-acrișor.

Mai venea și câte-un gugulan cu pigmez, un fel de 
dulceață mai tare, din prune bistrițe. Nu cumpărau prea 
multe femei, făceau singure acasă și dulceață, și chisăliță, 
dulcele acela din prune care curgea și era foarte gustos. 

Era însă un miros deosebit în colțul meu de sat. Cel 
de scorușe coapte. Mulți aveau scoruși și până toamna târziu 
înmiresmau aceștia grădinile. După ce se adunau, erau puse 
în pod, în grămada de grâu, unde se muiau și se făceau 
dulci. Erau pentru mine o adevărată delicatesă atunci când 
le primeam de la vreo vecină, fiindcă noi nu aveam scoruși.

În ultima vreme, apa a devenit o problemă pentru 
cenăzeni, mai ales vara, când mulți își udă grădinile de la 
rețea, presiunea este scăzută și, uneori, apa e murdară.

Demult, satul era împânzit de fântâni arteziene și 
aproape fiecare casă avea în curte câte-un puț adânc, cu 
ciutură și găleată (vadră). Toți o foloseau la animale și udat. 
Nu toată era bună de băut, deși fântânile erau adânci, cu 
ghizduri din piatră sau lemn și aveau apă limpede și rece. 
Pe fiecare uliță se aflau cam trei fântâni cu apă potabilă. 
La început erau doar niște țevi într-un bazin, mai apoi au 
fost montate pompe manuale. De obicei, erau la colțuri, sau 
dacă ulița era mică, la mijlocul ei. Erau puse în așa fel încât 
fiecare casă avea cam aceeași distanță până la primele două 
fântâni. Noi luam apă de la moș Mărincu, sârbul cu un picior 
de lemn, care stătea toată ziua pe băncuța din fața casei, sau 
de la Ioia, cel cu magazinul (dugheanul).

Amintiri Amintiri

Satu Nou, văzut 
de Florica Vaida Albu (IV)

Tăiatul porcilor în Satu Nou. Colecția  Florica Vaida Albu

Astăzi, vecina mea, Geta, face gogoși. Miroase tare 
frumos afară a aluat copt, zahăr vanilat și gem de caise.

În minte îmi vin alte amintiri din Satu Nou, locul pe 
care încerc să-l descriu cât mai bine.

De mică, percepeam totul din jurul meu asemenea 
unui amalgam de pozie, culoare și miros. Fiecare anotimp 
era o pozie, un poet anume, dar și o culoare.

Primăvara era verde, alb, albastru – Eminescu 
și Topârceanu. Vara – galben cald, auriu, roșu – Goga, 
Minulescu. Toamna – ruginiu, gri – Bacovia și puțin Blaga. 
Iarna – doar alb - Alecsandri și Coșbuc.

Gogoșile lui Geta mi-au amintit de mirosurile 
emanate de fiecare casă din Satu Nou. Fiecare casă din 
acea parte de sat o știam cu ochii închiși, după mirosul de 
mâncare ce se gătea în acel loc. Eu fiind o mare mâncăcioasă 
și pofticioasă, când veneam de la școală flămândă, fiecare 
casă pe lângă care treceam mirosea altfel.

La Lele al lui Blagoe, cel care avea cazanul de țuică, 
mirosea veșnic a borhot de prune, la doda Veta a lui Folea, 
care avea vaci, mirosea a lapte și brânză. Peste drum, era 
o căsuță mică, stilul acela vechi din Cenad, locuită de 
doi frați sârbi, baba Zorca și moș Svetozar. Pentru mine 
erau bătrâni de când i-am cunoscut. La ei mirosea așa ca 
la vecina Geta, a gogoși. Făcea baba Zorca niște gogoși 
(crofne) de mirosea toată ulița.

La moș Sas mirosea a întorsuri cu brânză (un fel de 
clătite dospite. La casele de unguri mirosea întotdeauna a 
papricaș de porc sau de pui. La vecina mea, doda Floare 
a lui Bimbu, se simțea deseori miros de supă de bulion 
(zamă de părădaisă).

Căsuța mea era un amestec de mirosuri: gutui, pâine 
coaptă pe vatră și crumpi pe plec (cartofi copți în tavă cu 
slănină, dovleac și bucăți de cârnat).

La doda Giuleana a lui Pâțu, brata Todor fiind mare 
pescar, mirosea a pește fript și uneori a pui de baltă (broască). 
La doda Milinca, a carne de porc și fasole cu ciolan. Făcea 
doda asta o cratiță mare, cu picioare și urechi de porc, o 
tocăniță de te lingeai pe degete și înghițeai în sec.

Și tot așa, fiecare casă cu mâncarea ei, cu povestea 
ei, cu oamenii ei.

Era să uit un lucru ce aducea ceva nou, străin, pe ulița 
mea. Toamna, înainte de sezonul ploilor, veneau gugulanii. 
Căruțele lungi, grele, acoperite cu coviltir, erau trase de 
cai mici, dar vânjoși, de la munte. Erau încărcate cu scări 
de lemn, cozi de sape, furci, coase. Pe dinafară erau pline 
de ulcioare de lut (cârcege) mari și mici, frumos pictate. 
Doamne, cum mă mai rugam de mama, plângând, să-mi ia 
și mie un ulcior mic, să aduc cu el apă de la fântâna lui moș 
Mărincu. Câteodată primeam, altă dată plângeam degeaba.

Pe-atunci, cei care mergeau la lucrul câmpului, 
duceau în ele apă. Sau în bădănii de lemn (un fel de 
butoiașe) și o păstrau rece toată ziua.

Pe lângă munca zilnică a unui profesor în clasă 
erau obligatorii săptămânal cel puţin şase ore de activităţi 
extraşcolare. În ce consta această muncă extraşcolară? 

În primul rând, se desfăşurau activităţi în Căminul 
Cultural cu tinerii care au absolvit şcoala generală: activităţi 
corale, formaţii de teatru, ansambluri de dansuri populare. 
Pe lângă acestea trebuia efectuată o aşa-numită muncă de 
instruire a populaţiei: fiecare trebuia să aibă informaţiile 
necesare privind situaţia politică actuală şi construcţia 
socialismului. 

Se mai cerea şi continuarea pregătirii cadrelor 
didactice în domeniul pedagogic, politic şi ideologic, cursuri 
care se ţineau pe raza localităţii şi în raionul respectiv, 
acestea fiind completate de frecventarea unor cursuri care 
se desfăşurau deseori în timpul vacanţelor de vară. Toate 
aceste cursuri erau urmate de examene (în acest context 
îmi amintesc de o situaţie când, cu puţin timp înainte de 
desfăşurarea unor asemenea examene, la raion au leşinat 
două învăţătoare de teamă că îşi vor pierde postul în cazul în 
care nu reuşeau la examen).

Chiar şi activitatea cu tineretul şcolar nu era limitată  
doar la activitatea didactică. Îndeosebi în anii 1950 trebuia 
organizat în fiecare după-amiază de duminică un program la 
Căminul Cultural. 

Înainte de masă se cerea vizionarea unui film la 
cinematograf, astfel încât populaţia să nu aibă timp să 
participe la slujba duminicală de la biserică. Toamna se 
solicita sprijin la culesul porumbului. Deseori se altera 
recolta în câmp, ceea ce atrăgea  nemulţumirea autorităţilor. 

În urma reformei şcolare din anul 1948 s-au înfiinţat în 
Cenad patru cămine culturale pentru tineret. Rănile lăsate de 
război au fost parţial vindecate, iar etnicii germani petreceau 
după-amiezile de duminică la restaurantul „Burger“. 

Acolo erau, de obicei, probleme. Câteodată veneau 
„alţii“ sub influenţa alcoolului, cum ar fi, spre exemplu, un 
caz special: temutul Jotza a început să facă scandal şi era de 
părere că germanii trebuiau să plece înapoi în Abesinia!!!, de 
unde au venit!!!. Încăperea la „Burger“ era neîncăpătoare, 
astfel încât au intenţionat să renoveze restaurantul „Frank“; 
s-au strâns bani şi ajutor din partea voluntarilor. 

Din partea Consiliului Popular s-au promis bani. 
Din păcate, în cele din urmă, în loc să acorde acel sprijin, 
autorităţile au excelat în a-şi lua partea din veniturile 
substanţiale de duminică. În 1951 s-a întâmplat incredibilul: 
deportarea în Bărăgan. De data aceasta nu a fost afectată  
doar populaţia etnică germană (ca la deportarea din 1945 în 
Rusia), ci toţi „duşmanii de clasă“. După această deportare, 
tineretul nu a mai vrut să participe la evenimentele din zilele 
de duminică. Dincolo de acest aspect venise ordinul „de 

sus“ că socialismul nu trebuie construit pe etnii, ci împreună. 
Activitatea culturală s-a concentrat astfel într-un singur 
Cămin Cultural pentru cinci etnii. Deoarece tineretul nostru a 
evitat să participe, activitatea culturală a germanilor aproape 
că nu mai era posibilă. În aceste condiţii a venit ordinul ca 
învăţătorii să desfăşoare ei această activitate. Mie mi-a fost 
scăzută, odată, o treime din salariu pentru neefectuarea de 
activităţi culturale. Aproape cu forţa a fost înfiinţată totuşi o 
formaţie de dansuri, apoi chiar şi o trupă de teatru la care au 
participat şi bărbaţii din rândul comunităţii germane. Am pus 
în scenă piesa „Heimatbrünnerle“ cu care am făcut deplasări 
în mai multe localităţi din zonă. Am fost foarte bine primiţi 
peste tot, dar într-o zi a fost stopată această reprezentaţie, 
deoarece subiectul nu corespundea „liniei de partid“. Ca şi 
concluzie trebuie spus răspicat: atunci când, continuu, eşti 
considerat o bârnă în ochiul conducerii de partid, nu rămâne 
decât să spui pentru totdeauna adio vechii, dar trădatei patrii.

Activitatea culturală 
în vechea patrie

Josef Kopp

Versiunea în limba română: Siegfried Thiel

Fragment din cartea în limba germană  „Heimatblatt 
Tschanad - Mysterium Heimat“, apărută în Germania, 

în 2009, sub îngrijirea lui Franz Kahles 

Cor de copii la Cenad, 1967 (colecția: Johann Wunder) Cor de copii la Cenad, 1973 (colecția: Johann Wunder)
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Duceam apa cu găleți ori cănți cumpărate de la 
țiganii șătrari, cărora le dădeam pene vechi. Aveam o 
vecină, Margareta a lui Pită Moale, care căra gălețile cu 
cobilița. Întotdeauna mă uitam la ea cum o căra pe umăr, 
era olteancă din Mehedinți. Și unele dintre cenăzence 
duceau apa astfel, la noi îi zicea obraniță (cuvânt preluat 
de la sârbi).

Pentru mine, apa aceea rece și bună a rămas doar 
amintire. Au mai rezistat la Cenad doar câteva fântâni, dar 
eu stau prea departe de ele. Multe lucruri au rămas doar 
amintiri, la fel ca și pentru mulți dintre cenăzenii care au 
apucat acele timpuri.

Nu trebuie să uit să amintesc de acel om din sat, 
cel cu duba, angajat la Sfatul Popular (vechea primărie) să 
anunțe cenăzenii ce mai e nou în sat sau ce munci trebuie 
să facă pe lângă casă ori în folosul comunității. De obicei, 
sâmbăta de dimineață eram treziți de bătaia dubei. Și în 
Satu Nou am avut un dubaș, i-am uitat numele, era tare 
glumeț și, câteodată dinadins, încurca lucrurile ce trebuiau 
făcute, cum era văruitul câinior și legatul pomilor. Spre 
mai bună înțelegere, toți trebuiau să văruiască pomii de la 
stradă și să nu-și lase câinii liberi pe uliță. Altădată, anunța 
că trebuie duse vacile la vaccinat, sau venea veterinarul 
acasă, la găini sau porci. Erau la Cenad, la un moment 
dat, șase veterinari, fiecare avea sectorul său, acum avem 
doar câteodată și atunci doar unul. Mă bucur, fiindcă am 
auzit că o domnișoară din Satu Nou, pe nume Alexandra, 
nepoata lui Gyuri Harkai, plecat prea devreme dintre noi, a 
îmbrățișat această meserie, de medic veterinar.

***

Bat clopotele în Cenad... A moarte sau a sărbătoare?
Cei bătrâni știau întotdeauna de ce bat clopotele, 

le cunoșteau după sunet (glăsuit). Știau dacă a murit 
femeie, bărbat sau copil. Știau și la care biserică bat, la 
cea românească, sârbească ori nemțească. Eu nici acuma 
nu-mi dau seama până când nu ajung în dreptul bisericii 
la care bat.

Pe vremuri grele, de război, când au intrat nemții 
sau rușii în sat, băteau în dungă, a primejdie mare. Tot așa 
băteau și când se supăra Mureșul pe cenăzeni și le inunda 
pământurile 

Când se întâmpla să moară cineva în Satu Nou, ca 
de altfel în tot satul, mergeau oamenii în număr mare la 
priveghi. Erau două nopți de priveghi și pe urmă răposatul 
era dus pe ultimul drum, la cimitir.

Seara, bărbații jucau cărți până târziu în noapte, 
ridicau paharul cu țică la gură și-l goleau nu înainte să zică 
„Dumnezeu să-l/s-o odihnească!“ Femeile stăteau pe lângă 
cel adormit întru Domnul și povesteau despre el sau despre 
alte câte toate. În seara a doua de priveghi se făcea cina 
mortului, de obicei zeamă de părădaisă (supă de bulion). 
Erau servite neamurile și vecinii mai apropiați.

Țin minte că la un vecin de-al nostru, căruia i-a murit 
soacra, au mers la priveghi și două bune prietene, tot din 
vecini, doda Milinca și Doda Veri. Au fost și ele servite la 

cina mortului. Veri neni a rămas uimită de acest obicei, i-a 
lăudat pe români pentru acest gest. Doda Milinca, o femeie 
tare șugubeață, nu a stat mult pe gânduri și a întrebat-o pe 
Veri dacă știe din ce fac românii zeama aceea atât de bună. 
Aceasta a ridicat din umeri și a spus că din bulion, dar doda 
Milinca i-a zis foarte serioasă că din apa în care se spală 
mortul. A rămas Veri neni încremenită și deși știa în sinea 
ei că nu fusese decât o glumă, nu a mai mâncat niciodată 
la priveghi. Tot în a doua noapte de priveghi, venea un 
grup de bocitoare, cunoscute ca „pădurenele“, și cântau 
„Zorile“, un bocet specific  ritualului de înmormântare. Și 
astăzi parcă le aud vorbele sfâșietoare despre viață, moarte, 
durere, lacrimi și simt că trece un fior prin mine.Acum nu 
se mai practică acel ritual. Cele care îl știau nu mai sunt 
demult printre noi, au trecut la cele veșnice împreună cu 
bocetul lor.

A treia zi se oficia slujba de îngropăciune în curtea 
casei și mai apoi cortegiul funerar se îndrepta spre locul 
de veci. Rudele, vecinii și prietenii erau mai apoi invitați 
la parastas. În zielele de post se servea fasole și varză acră 
sau dulce, după sezon, în celelalte zile se făcea „de dulce“, 
supă și papricaș cu carne de porc sau pui și murături, dar și 
ceva dulce, de obicei o prăjitură cu mac, nucă sau brânză. 
Și, bineînțeles, nelipsita colivă.

După înmormântare, șase săptămâni, se ducea 
„izvorul“, un alt obicei care s-a pierdut în uitare. Un copil 
ducea la vecinul din fața casei o bucată de pâine și un 
pocal cu apă în fiecare dimineață. Se spunea că este pentru 
sufletul celui răposat, să-i țină de foame și de sete.

Trebuia să amintesc și acest lucru trist și urât, 
moartea, dar face parte din mersul firesc al vieții.

Un cumnat al meu avea o vorbă, „morții cu morții, 
viii cu viii“. Era mare băutor de vin.

Toate poveștile pe care le auzeam de la vecinii 
mei în copilărie aveau pe-atunci alt farmec. Se spuneau 
pe băncuțele de la porți sau în sobă (cameră), la lumina 
lămpașului (felinar) sau a lămpilor de petrol. Dacă aveai 
o imaginație mai bogată, așa ca a mea, ascultând ce se 
povestea în jurul meu, privind cum pâlpâia flacăra pe feștila 
din lampă, cum se vedeau pe pereți tot felul de umbre, eu 
îmi închipuiam tot felul de arătări, oameni și întâmplări, 
așa cum le auzeam eu poveștile.

După 1965, au început tot mai mulți să-și instaleze 
rețea electrică. Era un fel de minune pe atunci să ai bec, 
difuzor, aparat de radio și mai apoi televizor. Noi find mai 
sărace, nu am avut curent electric decât mai târziu, prin 
1979. Abia atunci am scăpat de lampa cu petrol.

Acum, parcă mi-e dor de ea. La lumina ei am 
început să scriu, să citesc povești, poezii, romane, să scriu 
primele scrisori. Era un adevărat ritual pregătirea lămpii 
pentru seară. Trebuia să avem tot timpul petrol, îl luam de 
departe, de la gară. Îl împărțea în damigene sau bidoane 
Zoli, un neamț din Cenad, care era și vânzător la magazin. 
Mai târziu, îl puteam lua și de la magazinul din colț, de la 
Blaja – casa evreului Filip. Foloseam petrol și la mașinile 
de gătit cu feștilă. Aproape toți făceau vara mâncare pe 
ele, se fierbea repede, erau un fel de miniaragazuri cu un 
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singur ochi. Sticla de lampă trebuia ștearsă, să lucească. La 
început o ștergeam cu o bucată de hârtie și apoi cu o cârpă 
moale. De multe ori se mai și spărgea. Noi aveam două 
lămpi, una de porțelan alb, cu floricele, și una de sticlă mai 
groasă, verzuie. Aceasta din urmă avea atașată o oglindă 
pentru a da lumină mai tare.

Mama punea lămpile în fața ușii de la bucătărie, se 
punea pe un scăunel și începea să le șteargă. Când eram 
mici, eu și fratele meu, Toni, ne fugăream în jurul ei. O 
dată, Toni a căzut peste lampă și a spart-o. Am primit 
eu bătaie, pentru că eram mai mare și trebuia să fiu mai 
cuminte, așa spunea mama. 

Tot un ritual era și să tragă ceasul de pe perete să 
meargă până a doua zi.

Îmi pare nespus de rău că nu l-am păstrat, aveam 
unul vechi, cu o pictură cu o fetiță ce culegea flori lângă o 
căsuță. Eu ziceam că e Scufița Roșie. Mama trăgea fiecare 
plumb (ceasul avea doi) de un lănțug până îl ridica sus. 
Cum ticăia ceasul, așa cobora plumbul. Seara mergeam 
pe la vecinii care aveau televizor, la doda Milinca, apoi 
la Todor Pâț. Câteodată mergeam și pe ulița din mijloc, la 
doda Florica lui Maxim. Stăteam cu ochii lipiți de ecran. 
Pe atunci, programul ținea doar câteva ore.

La un moment dat, doda Giuleana spunea când o 
apuca somnul – când plecați stingeți becul și încuiați poarta 
– și se lungea pe pat. Noi, cei tineri, rezistam mai mult. 

Sâmbăta și duminica, ținea programul mai mult. 
Atunci veneau și vecinii noștri, doda Floare și moș Paia 
Bimbu. Stăteau nemișcați pe scăunele și se uitau la „Dialog 
la distanță“, o emisiune foarte populară pe acele vremuri.

Ne apuca și pe noi somnul, dar ei nu se dădeau 
plecați. Câteodată, doda Floare, așa, ca prin vis, spunea: - 
Hai, Paio, acasă! -. După o vreme se auzea un oftat și moș 
Paia zicea: - Hai, Floareo! – și atât, până nu se termina 
emisiunea nu plecau. Și acum ne mai aducem aminte de ei. 
Erau vremuri frumoase pe atunci, erau...

Și în Satu Nou, ca peste tot în Cenad, și atunci dar 
și acum, fiecare familie avea o poreclă. La mulți nici nu li 
se știa numele de familie, se foloseau poreclele. Eu eram 
fata lui Sava Purcărel, mai erau și Mircu și Șteva Purcărel, 
rude de-ale mele. 

Bimbu, Ioia, Blagoie, Neperiatu, Folea, Lăbășan, 
Centa, Târci, Cioloanie, Terenț, Turcu, Ariton, Maxim, 
Pită Moale, Cap de Pomană, Căpăț, Câlț, Țițu, Giuca, 
Glișa, Obrad, Gacia, Iarula, Bănădicu, Vancu, Vata, 
Giurican, Șpec. Pe alții îi știam după numele moșului: moș 
Laza, moă Mărincu, moș Sas, moș Cheșa, moș Tâlcă, moș 
Kreszan, moș Pragay. Mai era Andrei cu oile, doda Dosa 
lui Triololo.

Dacă voiai să ajungi la cineva, spuneai doar porecla 
și erai îndrumat de oricine exact la acea casă.

Și cei stabiliți ulterior pe aceste locuri ori își primeau 
porecla după locul de unde proveneau, ori după meseria pe 
care o aveau ori după cum voiau ei să-și zică. Și ungurii, și 
sârbi aveau porecle, eu însă nu le știu prea bine.

Atunci, ca și acum, pe unii nu-i deranja porecla, pe 
alții îi supăra tare, dar nimeni nu-i lua în seamă.

În luna august, începea sezonul nunților la Cenad. 
Abia așteptam duminicile când veneau călăreții și chemau 
la nuntă. Și în zilele de astăzi se procedează cam la fel.

De dimineață se auzeau chiuiturile celor doi sau 
trei călăreți care veneau să invite lumea la nuntă. Treceau, 
parcă zburând, pe drum, în căruța împănată cu flori și 
verdeață, trasă de fiecare dată de o pereche de cai focoși 
și cu hamuri pline și ele de flori din hârtie creponată și tot 
felul de panglici. Purtau pe cap pălării cu panglici tricolore 
și aveau în mână plosca cu rachiu sau vin frumos ornată, 
din care cei chemați la nuntă trebuiau să guște.

În căruță, pe lângă birjar și călăreți, se mai afla 
și cel care avea lista de invitați, de obicei cineva care 
cunoștea bine satul, dar și un muzicant acordeonist. Era 
mare veselie, dar și multă zarvă. Până seara, călăreții erau 
răgușiți, obosiți, dar și un pic afumați. Seara trăgeau câte-
un chef de se ducea vestea – cina călăreților -, cu mâncare 
bună, multă băutură, dar și muzică. Pe vremea aceea nu se 
aduceau cântăreți de la oraș. Existau trupe de muzicanți 
din Cenad, țigani renumiți în acele timpuri. Vioara (lăuta), 
violoncelul (boanca), ghitara și acordeonul animau nunțile 
și botezurile.

O săptămână durau pregătirile pentru nuntă. Se 
tăiau porci, se făceau mezelurile (cârnați, caltaboși, tobă, 
jumări). Se pregătea carnea pentru friptură și sarmale. 
Toate acestea le făceau bărbații. Femeile tăiau găinile, 
curcile sau gâștele pentru supă (ciorbă nu se făcea), 
pregăteau tăițeii cu multe ouă, să fie galbeni. Altele ajutau 
la făcutul torturilor. Erau în sat câteva nemțoaice renumite 
în făcut torturi.

Ani de-a rândul, doda Roxa și moș Gheorghe 
fierbeau mâncarea la nunți, erau renumiți în sat și rar era 
nuntă unde nu erau chemați. Nunțile se făceau la căminul 
cultural sau în sala de la Barna (birtul lui Ivan). Câteodată 
se țineau și acasă, în curtea unuia dintre miri, depinde de 
câți bani avea fiecare.

Când era o nuntă în Satu Nou, noi, copiii, nu lipseam, 
chiar dacă nu eram invitați. Eram serviți cu bomboane, 
prăjitură și ciocolată.

Toți se distrau până a doua zi dimineață.
Nunta începea cu renumitul cântec „Sui, Mărie, 

în cocie!“ și se termina a doua zi cu lălăieli, majoritatea 
bărbaților fiind bine afumați cu vin sau rachiu și erau duși 
acasă cu mare greu de către neveste.

De multe ori, mirii erau purtați cu ciliga trasă de 
măgari sau urcați pe câte-un copac de tinerii petrecăreți 
care se stricau de râs și voie bună.

Darul se striga de către cineva bun de gură, care știa 
să spună câte ceva despre fiecare nuntaș în legătură cu ce 
făcea, unde lucra sau ce spunea.

Ungurii chemau altfel la nuntă. Aveau un călăreț care 
venea cu un baston frumos sculptat și avea o orație (cântec de 
nuntă) specială când invita, dar și atunci când cerea mireasa 
de la părinți, în numele mirelui. Când călărețul Andraș baci 
(Kereszturi) nu a mai putut umbla, a predat bastonul și tot 
ce știa unui tânăr din Satu Nou, Ioji Varga, care și acum mai 
cheamă la nunți, deși s-a mutat în Ungaria.
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 – Scurtă istorie (IV)

Tiberiu-Ioan Bociat

Se tot vorbeşte ȋn 
ultime vreme, la aproape toate 
ştirile, pe canalele TV sau în 
presa scrisǎ, despre afluxul 
masiv de migranți, care, mai 
ales ȋn ultimul an, a ajuns 
ȋn Europa. Nu voi comenta 
acest lucru, dar spre o corectǎ 
şi competentă informare a 
cititorilor o sǎ ȋncerc sǎ clarific 
câteva aspecte.

Unul dintre acestea 
ar fi cel referitor la 
agenţia Frontex. Aşa cum 

pomeneam ȋn numǎrul trecut al revistei, numele complet 
al acestei agenţii europene este: Agenţia Europeanǎ pentru 
Gestionarea Cooperǎrii Operative la Frontierele Externe 
ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, iar numele sub 
care este cunoscut nureprezintǎ un acronim, ci prescurtarea 
de la denumirea ȋn limba francezǎ a frontierelor exterioare, 
respectiv: Frontières extérieures.

Frontex a fost infiinţat pentru a coordona 
cooperarea operaţională a statelor membre la frontierele 
externe ale U.E. şi pentru a sprijini statele U.E. în 
armonizarea standardelor managementului frontierei, în 
scopul protejării cetăţenilor U.E. împotriva activităţilor 
ilegale. Principala activitate a Frontex este organizarea şi 
coordonarea patrulelor operaţionale  la frontierele externe. 
Operaţiunile la frontierele externe sunt la fel de importante 
ca şi informaţiile pe care acestea se bazează. Agenţia 
trebuie să pună în balanţă resursele disponibile împotriva 
riscurilor, pentru a asigura protecţie statelor membre.

Totodată, Frontex stabileşte standardele comune 
de pregătire şi ajută la îmbunătăţirea pregătirii poliţiştilor 
de frontieră a statelor membre, pentru a lucra împreună 
în beneficial U.E. Agenţia sprijină statele membre în 
returnarea imigranților ilegali în ţările lor de origine, prin 
cele mai eficiente  modalităţi şi cu respectarea standardelor 
drepturilor omului la cel mai înalt nivel.

Frontex coordonează toate activităţile forţelor 
naţionale de frontieră la graniţele externe ale Uniunii Eu-
ropene lărgite. Agenţia a fost infiinţată pe baza regulamen-
tului consiliului nr. 2007 din 26 octombrie  2004, cunoscut 
ca şi Regulamentul Frontex, iar ca sediu a fost ales orașul 
Varşovia, în aprilie 2005, an ȋn care şi agenţia a devenit 
operaţionalǎ. Regulamentul Frontex a fost amendat ȋn mai 
multe rânduri, ultima modificare majorǎ fiind ȋn toamna 
anului 2011, când Parlamentul European a adoptat Regu-
lamentul Consiliului nr. 1168.

 Frontex coordonează toate activităţile forţelor 
naţionale de frontieră la graniţele externe ale Uniunii Eu-
ropene lărgite, dar acest lucru se face doar ȋn urma unor 

discuţii bilaterale cu ţara gazdǎ şi ȋn urma solicitǎrii aces-
teia. Operaţiunile comune sunt planificate în avans şi se 
bazează pe rezultatele analizei de risc. Pe lângă patrulele 
de poliţişti de frontieră la aceste operaţiuni comune pot 
participa şi experţi în descoperirea documentelor false sau 
a maşinilor furate, precum şi diferiţi interpreţi/translatori, 
dar şi diferite tipuri de echipamente tehnice necesare pentru 
desfăşurarea operaţiunii, care variază în funcţie de locul 
operaţiunii (aeroport, pe mare sau terestru). 

Agenţia Frontex are, ȋn principal, următoarele 
atribuţii:

•	Coordonează activitatea forţelor naţionale de 
frontieră;

•	Asigurǎ sprijin pentru instruire;
•	Asigură sprijin tehnic şi de cercetare;
•	Oferǎ sprijin pentru operaţiuni comune ale statelor 

member ale UE;
Securitatea graniţelor externe se axează pe lupta 

împotriva migraţiei ilegale cât şi împotriva altor infracţiuni, 
terorismului, infracţiunilor împotriva femeilor şi copiilor, 
traficului de arme, corupţiei şi fraudelor, dar nu apărare 
militară. 

Frontex colaborează îndeaproape cu alţi parteneri 
comunitari şi ai Uniunii Europene responsabili pentru 
securitatea graniţelor externe, cum ar fi EUROPOL, 
CEPOL, OLAF, EASO, cooperează cu autorităţile vamale 
şi în domeniul controalelor sanitar-veterinare. Nici un stat 
membru al UE, oricât de bine pregătit, nu-şi poate asuma 
o asemenea răspundere singur, şi de aceea cu agenţia 
Frontex la nivel european existǎ un mecanism operaţional 
de cooperare pentru autorităţile de frontierǎ şi vamale 
naţionale. 

Cooperarea în interiorul UE pe problema frontierelor 
ar trebui să fie analizată din două unghiuri: pe de o parte, 
dezvoltarea aspectelor operaţionale ale cooperării şi pe de 
altă parte, modernizarea cadrului legal. 

Pentru toţi participanţii ȋn operaţiunile comene 
desfǎşurate sub egida agenţiei Frontex sau la programe 
derulate de aceasta, cunoaşterea limbii engleze la un nivel 
de minim B1/B2 este absolut necesarǎ.

Pagina pescarilor cenăzeni

Pescar de serviciu, G. Ivașcu

Concurs de pescuit
Ca și în toți anii din urmă, și în 2015 pescarii 

cenăzeni au avut posibilitatea de a-și măsura priceperea 
într-ale „unditului“ prin organizarea unui concurs de 
pescuit organizat de Asociația Culturală „Concordia“ 
din Cenad, cu sprijinul Primăriei Cenad, prin implicarea 
dlui primar Nicolae Crăciun în ceea ce privește fondul 
substanțial de premiere a concurenților. 

Locul de desfășurare a concursului a fost pescăria 
„Anka“ din localitate, aflată în proprietatea dlui 
Lucian Jura, căruia îi mulțumim pe această cale pentru 

acordarea locației în mod gratuit. Menționăm că înainte 
de desfășurarea concursului s-a făcut o populare cu crap, 
exemplare între 1,5 și 3 kg, care s-a adăugat la populația 
deja existentă în pescărie. Concursul s-a desfășurat în data 
de 27 septembrie, începând de la ora 8,00 și terminându-se 
la ora 14,00, într-o singură manșă. 

Fiecare pescar a pescuit cu două lansete a două 
cârlige fiecare, participanții fiind împărțiți pe două grupe 
de vârstă. La categoria Juniori au fost înscriși concurenți 
cu vârsta de până la 16 ani, iar la Seniori cei de peste 16 
ani. În acest mod au fost repartizate și premiile, acestea 
constând în ustensile de pescuit (bețe și mulinete) de 
o calitate foarte bună, puse la dispoziție de magazinul 
cenăzean „La Esti“, care a oferit fiecărui concurent junior 
ca premiu suplimentar câte-un băț cu linie, sponsorizare 
din partea firmei.

Ca și număr de concurenți, cu toată vremea 
potrivnică, au participat mulți pescari, atât la seniori (30 de 
concurenți), cât și la juniori (13 concurenți). Desfășurarea 
în bune condiții a concursului a fost asigurată de arbitri de 
stand: Erdei Zoran, Iosim Toșa și George Ivașcu, ultimul 
oficiind omologarea rezultatelor și acordarea premiilor. 

Bufetul, care, de regulă, completează asemenea 
întreceri, a fost asigurat de Ică Pâț. Pe lângă bufet, la 
finalul concursului s-a oferit fiecărui participant câte-o 
porție de fasole cu cârnați drept bonus de participare. 
La aceasta și-au arătat măiestria Droin Dronca și Cornel 
Cornut, care au pus mâncarea la fiert deodată cu startul 
întrecerii, fasolea fiind muiată cu o zi înainte. Gustul bun a 

fost dat de cantitatea mare de cârnați din compoziție, unii 
dintre concurenți spunând că mai degrabă ar fi cârnați cu 
fasole decât fasole cu cârnați. La încheierea concursului 
s-au clasat pe podium cei mai buni dintre cei mai buni și 
anume:

Juniori:
- Locul I – Korom Szolt – 4,800 kg;
- Locul II – Bogdan Erdei – 2,880 kg;
- Locul III – Dragoș Regep – 2,100 kg;
- 
Seniori
- Locul I – Mario Pîț – 4,970 kg;
- Locul II – Sebastian Chinci – 4,480 kg;
- Locul III – Marius Prepeliță – 3,630 kg.

Premiul special pentru cea mai mare captură la 
seniori a fost adjudecat de Vasile Tico, cu un crap de 2,3 
kg, la juniori acest premiu nefiind acordat din lipsă de 
capturi notabile.

Menționăm că, de această 
data, vremea nu a prea ținut cu 
concurenții, cerul fiind înnorat, 
iar vântul a bătut cu intensitate din 
direcția nord. Temperatura a fost 
de 15-150 Celsius, dar senzația 
de frig a fost accentuată de vânt. 
Din această cauză, unii dintre 
concurenții juniori au abandonat 
înainte de terminarea concursului.

Ne propunem ca anul viitor, 
pentru evitarea unei asemenea 
situații, concursul să fie organizat 

mai devreme, probabil la începutul lunii septembrie.
Cu rezultatele obținute de pescarii cenăzeni în ultima 

parte a anului vă vom ține la curent în numărul 6/2015 al 
revistei „Cenăzeanul“, pentru că, în curând, vine vremea 
poveștilor la „gura sobei“.
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Farmacie

Plante medicinale, 
remedii miraculoase (II)

Farmacist Rodica Pitic

 Albăstrele (Centaurea cyanus) 
- Floarea grâului 

Albăstrelele sunt plante anuale cu tulpină înaltă de 
30-70 cm, răspândite în culturile agricole, în special în cele 
de grâu şi secară, pe marginile drumurilor. Cu ani în urmă, 
când nu se foloseau erbicidele, lanurile de grâu erau pline 
de albăstrele şi maci. 

Albăstrelele înfloresc din luna iunie până în 
septembrie. Produsul vegetal folosit ca remediu este 
floarea, care se recoltează în timpul înfloritului, această 
având un gust dulceag, uşor astringent. Florile recoltate se 
usucă în strat subţire la umbră, ferite de lumină pentru a nu 
se decolora. 

Principiile active sunt substanţele amare, sărurile de 
potasiu şi magneziu, antocianidele, taninul. 

Intern se foloseşte infuzia pentru efectul diuretic, 
antidiareic, antiinflamator asupra articulaţiilor afectate 
de artrită, dar şi a durerilor cauzate de reumatism. De 
asemenea, are efect calmant asupra sistemului nervos 
central, fiind utilizată contra stresului şi a depresiei. 

Infuzia se prepară din 1 linguriţă flori la 200 ml apă 
clocotită, 2-3 ceaiuri pe zi, cu 30 minute înainte de mese. 

Extern se foloseşte sub formă de cataplasme şi 
comprese în afecţiuni oculare, având acţiune calmantă în 
iritaţii, conjunctivite, orjelet (ulcior). 

ANASONUL (Pimpinella anisum) 

Anasonul este o plantă erbacee originară din Asia şi 
nord-estul Africii. La noi se găseşte numai în cultură. 

În scopuri terapeutice se utilizează fructele, pe care 
unii le numesc impropriu seminţe. Acestea se recoltează 
la maturitate, sunt de culoare galben-cenuşiu sau cenuşiu-
verzuie, cu miros plăcut şi gust dulce-aromat. Fructele 
conţin ulei volatil bogat în anetol, lipide, substanţe 
minerale, zaharuri, amidon. 

Uleiul volatil se elimină din organism pe trei cai 
şi anume: prin aparatul respirator, prin căile urinare şi 
prin tubul digestiv. Prima utilizare este ca expectorant 
şi antibacterian. A doua utilizare este în calitate de 
spasmolitic şi dezinfectant al căilor urinare. A treia 
utilizare este acţiunea carminativă, uşurând eliminarea 
gazelor intestinale, ajutând digestia şi stimulând apetitul. 
Are şi acţiune galactagogă, fiind utilizat în insuficienta 
secreției lactate. 

Se întrebuinţează sub formă de infuzie 1% maxim 
250 ml pe zi, repartizat în 2-3 reprize, înaintea meselor 
principale. Sugarilor li se administrează, pentru a înlătura 
colicile abdominale produse de acumularea de gaze, o 

infuzie preparată din 5-6 fructe la o căniță de apă clocotită. 
Fructele, de asemenea, intră în compoziţia ceaiurilor 

pectorale şi în diferite specialităţi farmaceutice folosite în 
prevenirea şi tratarea calculozei renale (Rowachol). Pentru 
proprietăţile aromatizante este utilizat atât în industria 
farmaceutică, cât şi în cea alimentară.  

Afinul roşu (Vaccinium vitis-idaea) - 
Merișorul 

Merișorul creşte, ca şi afinul, pe pajiştile şi 
luminişurile înalte. Este un arbust mic, cu frunzele 
persistente, fructul este o baca roşie cu gust acrişor 
amărui, utilizat atât în indusria farmaceutică, cât şi în cea 
alimentară. 

Merișoarele sunt considerate încă din antichitate ca 
fiind tratamente miraculoase pentru foarte multe boli, în 
special cele ale tractului urinar. Ulterior, s-au demonstrat, 
pe baze ştiinţifice, proprietăţile deosebite ale fructelor şi 
frunzelor de merişor: antinfecțioase, antiinflamatoare, 
antioxidante, antivirale, diuretice, expectorante etc. 
Studiile ştiinţifice actuale au demontrat acţiunea puternică 
antimicrobiană a extractelor faţă de diferitele bacterii: 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli (responsabilă 
de producerea infecţiilor urinare), Helycobacter pylori 
(responsabil de producerea gastritei şi ulcerului gastric). 

Dintre toate fructele cunoscute, merișoarele conţin 
cei mai mulţi antioxidanţi (resveratrol), fiind o importantă 
armă de apărare a organismului uman, susţinând procesul 
de luptă împotriva radicalilor liberi. Ele conţin vitaminele 
A, B1, B2, B3, C, E, acizi organici, proteine, uleiuri şi 
săruri minerale. Utilizarea unei căni de suc proaspăt pe zi 
ajută la o mai bună funcţionare a sistemului cardiovascular, 
scade colesterolul, previne osteoporoza etc. În combinaţie 
cu ienupărul este eficient în eliminarea acidului uric din 
sânge, făcându-l util în gută. 

În scop terapeutic se utilizează şi frunzele, care 
se recoltează în lunile septembrie-octombrie, în această 
perioadă conţinutul de substanţe active fiind maxim. 
Frunzele de merişor reprezintă cel mai valoros produs 
vegetal din ţară noastră cu acţiune dezinfectantă a căilor 
urinare. La acţiunea dezinfectantă şi diuretică se adaugă 
şi acţiunea antibiotică, pe care am menţionat-o mai sus, 
această acţiune fiind mai accentuată când urina este neutră 
sau slab alcalină, de aceea nu se asociază cu medicamentele 
care acidifică urina. Se utilizează în cazuri acute şi cronice 
de pielite, cistite. În cazul utilizării mai îndelungate se 
asociază cu mentă pentru a nu irită mucoasa gastrică. 

Se prepară o infuzie din 1 linguriţă frunze mărunţite 
la 200 ml apă clocotită, se lasă acoperit 15 minute, se 
strecoară şi se beau 2 căni pe zi, cu 30 minute înainte de 
masă. În farmacii, merișorul se găseşte sub formă de ceai, 
tincturi gemoderivate, extracte concentrate, comprimate.

Iată că, pe nesimțite, ne 
apropiem de sfârșitul anului 
care, odată cu toamna, a adus și 
o mare cantitate de precipitații 
(numai în luna octombrie au 
căzut peste 80 l/mp de ploaie). 
Prin aceasta, deficitul de apă 
din sol a fost înlocuit cu un 
excedent de umiditate. Știut 
fiind faptul că în perioada de 
toamnă zvântarea terenului are 
loc mult mai greu, precipitațiile 
căzute într-un timp scurt au 
îngreunat foarte mult lucrările 

de arat, pregătirea terenului și semănat. Așadar, avem acum 
de-a face cu o campanie agricolă de toamnă foarte dificilă, 
care va micșora suprafețele cultivate cu cereale păioase de 
toamnă.

În afara lucrărilor de semănat a culturilor de toamnă, 
se continuă în câmp executarea arăturilor de toamnă cu 
plugul sau se scarifică, după caz, cu scarificatorul.

În grădină se execută recoltările (luna noiembrie) la 
varza de toamnă și conopida de toamnă. Noiembrie este 
luna cea mai propice pentru punerea la murat a verzei, foarte 
apreciată în lunile de iarnă de către gospodarii cenăzeni și 
nu numai. 

Tot în aceste luni de sfârșit de toamnă și început 
de iarnă,  în legumicultură se pregătesc așternuturile de 
mraniță, nisip, pământ și turbă, pentru patul germinativ 
necesar producerii de răsaduri. Așternutul se pune la 
adăpost pentru a nu se umecta excesiv, caz în care este 
dificil de lucrat cu el.

În pomicultură se continuă plantarea pomilor, acțiune 
începută odată cu căderea frunzelor, și se poate continua 

până la venirea înghețurilor. La săparea gropilor este bine 
să se țină cont de structura solului, având dimensiuni 
mai mari în solurile grele. Astfel, dacă în solurile ușoare 
putem merge cu dimensiunile în adâncime, lățime, înălțime 
0,6x0,6x0,6 m, în solurile grele se ajunge la 0,7x0,8x0,8 
m, gropile având, de regulă, formă pătrată. De preferat este 
ca la plantare pământul să fie așezat exact la fel cum a fost 
scos din groapă. Înainte de plantare se execută fasonarea 
rădăcinilor și mocirlirea.

Fasonarea rădăcinilor: rădăcinile groase, cu 
diametrul mai mare de 2-4 cm, se lasă întregi dacă nu sunt 
rănite. Rădăcinile fibroase se scurtează la 7-8 cm.

Mocirlirea se execută cu scopul facilitării prinderii 
rădăcinilor, acestea intrând mai repede în contact cu solul. 
Mocirla se face din două părți pământ și o parte balegă 
proaspătă de vită, la care se adaugă apă până se ajunge prin 
amestec la consistența smântânii, pentru a adrea cât mai 
bine la rădăcină.

Plantatul se execută în așa fel încât punctul de altoire 
să fie la nivelul solului și să fie orientat înspre direcția 
sud. Înainte de plantare, se poate pune în groapă o lopată 
de mraniță în amestec cu o lopată de nisip, după care se 
pune apă în funcție de umiditatea solului, 10-30 l. Apoi 
se acoperă rădăcinile și se tasează bine pământul. Se pot 
adăuga 200-300 g de îngrășăminte complexe 15:15:15 ori 
gunoi bine fermentat, după care se pune restul de pământ. 

La plantările de toamnă se face mușuroi în jurul 
pomului, iar în primăvară „lighean“. Dacă timpul este bun 
și chiar dacă temperaturile sunt negative, se poate continua 
cu săpatul gropilor pentru plantările de primăvară. În 
zilele cu temperaturi pozitive de peste 50 C putem executa 
tratamentul cu zeamă bordeleză 3% la toate speciile 
pomicole. 

Pentru a ne asigura o perioadă cât mai lungă legume 
proaspete destinate familiei noastre, acestea se pot produce 
în spații închise numite solarii, care pot fi încălzite sau 
semiîncălzite. Dimensiunile se vor stabili după dorința 
fiecărui producător. În numerele viitoare vă vom prezenta 
câteva feluri de solarii sau tunele de diferite dimensiuni, în 
speranța că sfaturile noastre vă vor fi de folos.
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Primii la urechile cărora ajunse răpăitul fură cei de 
pe Drumul de Piatră. Numai că, invariabil, prima bătea 
toba din Enadul de Sus. Abia apoi, după cel puțin un sfert 
de ceas, se auzea și cea din Enadul de Jos. 

Nimeni din Enadul de Jos nu se întreba de ce anume 
această rânduială, fiindcă pentru ei firesc era ca toba să 
bată mai întâi pentru nemți și țiganii nemțești, abia după 
aceea să-i țină isonul și toba pentru români, sârbi, unguri 
și țiganii românești. Evident, rânduiala cu pricina n-o sta-
bilise nimeni și nimeni nu se întrebase de ce tocmai o ase-
menea stare de fapt. Nu știau nimic nici măcar bărbierii și 
birtașii din tată-n fiu, singurii care, prin natura meseriei lor, 
cunoșteau aproape tot ce se petrece în sat. Pur și simplu, 
prima dată bătea toba nemților. O singură dată s-a stricat 
rânduiala și atunci dintr-o nenorocită de întâmplare: Sindi, 
țapul de prăsilă din Enadul de Sus, speriat de hărmălaie, 
călcase pe toba lui Nuschka, toboșarul satului. Și până s-a 
reparat instrumentul lui Nuschka, primarul de Enadul de 

Sus a trecut Drumul de Piatră, în Enadul de Jos, și a so-
licitat de urgență sprijin de la primarul român. Adică să-i 
se împrumute toba până se repară cea spartă de poznașul 
Sindi. Însă nimeni nu s-a întrebat atunci de ce alesese 
amărâtul de Sindi să calce în copite tocmai toba din Enadul 
de Sus. Și chiar de s-ar fi întrebat, nu s-ar fi aflat nimeni 
care să-i răspundă. Numai că un lucru era cert și Sindi a 
mirosit imediat: pielea de pe tobă era naturală. Și chiar una 
de capră. Firește, cazul a ajuns de notorietate în Enadul 
de Jos, fiindcă aici, nu departe de gura Mureșului, până 
și precizia nemțească se putea defecta. Cauza adevărată a 
deteriorării tobei de știri o cunoșteau însă foarte bine doar 
chefliii din gașca lui Hanți zis Strabutz. Ei au fost aceia 
care l-au plătit pe Nuschka să le bată ritmul unui celebru 
marș local. L-au îmbătat și l-au urcat pe cotețul lui Hanți 
Strabutz, să fie la înălțime precum marșul cu pricina. Și 
cum Nuschka n-avusese decât două mâini cu care să se 
țină de țigle, a fost nevoit să aleagă între acestea din urmă 
și tobă. A ales țiglele.

În mod normal, jumătate din cei de pe Drumul de 
Piatră ar fi trebuit deja să știe despre ce este vorba. Secre-

tul consta în răstimpul de minimum un sfert de ceas în-
tre primul răpăit al tobei nemțești și primul răpăit al celei 
românești. Răstimp în care Paia Dubașu își făcea curaj „La 
Vulturul Negru“. Pentru cei care nu-l cunoșteau, Paia li 
s-ar fi părut atunci un aiurit. Ieșea de la primărie cu hâr-
tia în mână, intra la birt, se punea la o masă unde nu se 
afla nimeni și cerea un deț de țuică. Stătea țeapăn pe scaun 
și citea într-una textul de pe fițuica primită de la primar, 
cu subiectul de comunicat. Sigur, era un ritual cu substrat 
pentru cei neștiutori. Paia Dubașu nu bea atunci decât un 
singur deț de țuică și nimic altceva. Însă defula după aceea. 
Numai neștiutorii credeau că nemții din Enadul de Sus 
erau cei dintâi informați. Tot citind și răscitind comunica-
tul de la primarul Enadului de Jos, pentru a memora textul, 
Paia Dubașu îi făcea pe cei prezenți în birtul lui Ioia dubași 
fără voie. De se strecura vreo greșeală, nu mai era de vină 
Paia. El doar citea de mai multe ori comunicatul pentru 
a-l memora cât mai exact cu putință. Aflând veștile și, în 
funcție de importanța lor, abonații de duminică ai birtului 
își goleau într-o clipită paharele ori sticlele și fugeau spre 
casă de-și anunțau familiile, neamurile și vecinii despre 
ultimele noutăți. Și când pornea Paia să bată toba, aproape 
tot Enadul de Jos știa deja despre ce este vorba. Pe când 
nemții aflau cu toții noutățile abia spre seară, atunci când 
bietul Nuschka își termina de citit comunicatul la toate 
colțurile Enadului de Sus. Spre deosebire de Paia, el citea, 
pentru a nu face vreo greșeală. Paia, el prefera să recite și, 
astfel, cu ochii liberi, să privească pe rând fețele oamenilor 
care-l ascultau.

Nu se știe dacă această stratagemă fusese gândită de 
Paia Dubașu. Ea deriva, simplu, dintr-un obicei moștenit 
de la răposatul dubaș Meilă, zis tot Dubașu. Întâi și întâi 
dețul de rigoare, la cel mai apropiat birt de primărie (cel 
al lui Ioia, în cazul de față), pentru memorarea comunica-
tului. Și pentru învingerea tracului. Cum Paia Dubașu era 
om, iar tracul ceva specific omenesc, nu se putea nici el 
abate de la datină. Abia după aceea pleca să bată toba.

Numai că de data aceasta, tradiția dubășească din 
Enadul de Jos fusese încălcată grosolan și nu din cauza lui 
Paia. Ci din pricina primarului Drugă, care se comportase 
acum cu el ca niciodată înainte. După ce-i înmânase hâr-
tia cu textul de zis, îl conduse afară din primărie și chiar 
până dincolo de birtul lui Ioia, avertizându-l că e cu ochii 
pe el. Cu jumătatea de picior peste ruda bicicletei, Paia se 
lăsă ușor condus până înainte de birt. Apoi încetini, ba, mai 
mult, văzând că primarul se apucase să-i împingă bicicleta, 
începu să frâneze cu piciorul liber și întreg. Împotrivirea 
se amplifică în clipa în care își zări ortacii de pahar pe 
treptele birtului, urmărind surprinși evenimentul. Încetul 
cu încetul, suprinderea celor din ușa birtului fu înlocuită de 
o vagă urmă de revoltă. Care crescu în intensitate după ce 
Paia fu văzut pedalând cu singurul său picior până dincolo 
de primărie. Ar fi fost un fapt banal dacă Paia n-ar fi avut 
toba asupra lui. 

Un licăr de speranță se ivi la apariția secretarului 
primăriei, care ieși glonț pe poarta instituției și flutură dea-
supra capului două bețe. Erau bețele de la toba lui Paia, 

pe care acesta le uitase. Numai că Paia, supravegheat de 
primar, după ce-și recuperă bețele din mâna secretarului, 
trebui să încalece de-a binelea bicicleta și să pedaleze cu 
piciorul teafăr până la primul colț.

Nimeni nu știa câți ani avea Paia, poreclit Dubașu. 
De fapt, nici nu interesa pe nimeni. Paia era Paia Dubașu, 
Paia cel fără de-un picior. Așa-l știau până și bătrânii sat-
ului. Paia făcea parte din peisaj, la fel ca Măria Lungă, 
hingherița știrbă, cu o lulea veșnic atârnând stinsă între bu-
zele-i vineții, apoi porcarul Hârțu și, nu în cele din urmă, 
văcarul Țucă-l Taica. Și doar piciorul stâng al lui Paia știa 
că fratele său, piciorul drept, putrezea undeva prin Galiția. 
O singură dată în ultimii ani se aflase Paia în gura satului. 
Atunci când, întors din America, uica Drugă, adică prima-
rul de acum, îi adusese o bicicletă germană bărbătească 
marca „Anker“, neagră, cu rudă. Baiul consta în faptul că 
bicicleta era nemțească și nu americană, drept urmare doar 
copiii de pe uliță veniseră să-i pipăie șaua de piele cu o 
ancoră imprimată în relief și ghidonul și să-i încerce sone-
ria. Spre disperarea lui Paia, care se plimbase în acea zi 
prin tot satul, să vadă lumea că are și el „bițiglu“.

Frunzele, strâmbate de căldură, fără luciu, vineții, 
păreau moarte, răpuse de căldura verii după doar câteva 
luni de viață. Arareori, câte-o boare anemică, le anima 
parcă pentru a le aminti că, totuși, toamna era încă departe. 
Deja lac de sudoare, Paia Dubașu pedala alene pe Drumul 
de Piatră, trecând cu grijă peste șănțulețele de scurgere ce 
tăiau, la fiecare casă, de la burlanul de ploaie până la șanț, 
trotuarul de cărămidă. Era supărat pe primar, deoarece-l 
grăbise și n-apucase să memoreze textul. Nici măcar nu 
știa despre ce era vorba în foaia pe care i-o dăduse acesta. 
Fusese o dispoziție scurtă: „Ia țidula asta și anunță toată 
lumea!“ Nu se opri la primul colț. După socoteala sa, ar fi 
avut prea mult de bătut până să se adune lumea. Ori Enadul 
de Jos era mare, cu multe colțuri. Se opri abia la al doi-
lea, la casa lui Todor Căsapu. Își sprijini piciorul întreg de 
pământ, desfăcu de la ruda bicicletei cârja de lemn, după 
care sprijini bicicleta de un salcâm și se apropie de fântâna 
arteziană. Se aplecă grijuliu, să nu se dezechilibreze, lipi 
trei degete de țeava fântânii, lăsând să se scurgă în con-
tinuare o bună parte a apei, apoi duse gura până la jetul 
ce țâșnea acum și pe deasupra țevii. N-apucă să bea decât 
două-trei înghițituri. Începu un răpăit de tobă aproape de 
urechea lui. „Să te ia dracul, Nuschka!“ Dincolo de drumul 
de piatră, în Enadul de Sus, Nuschka bătea toba cu sârg. 
Era aceeași tobă pe care o călcase țapul Sindi, numai că 
avea acum pieile noi. 

- De ce bate?
Paia Dubașu se întoarse. Lângă el, doda Vetica, 

văduva lui Ghiță zis Cătran, în țoale de duminică. Frământa 
cu sârg între degete tulpina unei ramuri de busuioc încă 
verde. Fusese la slujba de duminică și acum se îndrepta 
spre casă.

- O să spună Nuschka imediat de ce – îi zise el în 
doi peri.

- Da’ eu nu știu nemțește – îngăimă femeia, privin-
du-l mirată de răspuns. 

- Doamne! – exclamă Paia Dubașu. Nu i se adresase ei. 
Nuschka nu mai lovea toba. În jurul lui, vreo zece-

doisprezece bărbați și femei, mai tineri și mai bătrâni, 
ascultau ceea ce le zicea Nuschka pe nemțește. Tot ceea 
ce pricepuse Paia era ceva legat de circulația pe timp de 
noapte. Atunci scoase din buzunarul pantalonilor țidula 
primită de la primar. O desfăcu și începu să citească.

- Ce zice? – întrebă doda Vetica.
- O să afli când mă-ntorc – spuse Paia Dubașu, agăță 

cârja de ghidon, întoarse bicicleta, încălecă în grabă și por-
ni înapoi. Acum, lumea de pe partea românească a Drumu-
lui de Piatră, cea din Enadul de Jos, fusese deja alarmată 
de Nuschka, toboșarul din Enadul de Sus. Într-adevăr, la 
colț, primul de la primărie spre capătul satului, lumea se 
adunase deja să asculte varianta românească a comunica-
tului. Însă lumea se mira că Paia Dubașu nu venea dinspre 
birtul lui Ioia, ca de obicei, ci dinspre Todor Căsapu. Spre 
surprinderea lui Paia, acum erau de față până și cei care, de 
obicei, știind și nemțește, cunoșteau deja comunicatul de 
la Nuschka. Așteptau să audă și varianta în limba română, 
fiindcă nu le venea să creadă.

Paia descălecă, sprijini bicicleta de fațada unei case, 
după care își aranjă toba la burtă și începu să bată. Se opri 
după un minut, după care duse instrumentul la spate, băgă 
bețele în buzunarul dinapoi al pantalonilor, scoase hârtia 
de la primar, privi în jur, apoi începu să citească. Nu era 
mult de citit. Era unul dintre cele mai scurte comunicate pe 
care le transmisese în sat de când fusese făcut toboșar. Pur 
și simplu, Marele Stat Major interzicea circulația în afara 
satului între orele 19 și 6. Nimic mai mult. Cei din jurul 
lui încremeniră. Se uitau unii la alții, muți. Nicio vorbă, 
nici un suspin. Paia Dubașu încălecă bicicleta și în câteva 
minute fu din nou la colțul cu fântâna arteziană. Și aici se 
adunase deja lumea. El repetă același ritual cu bicicleta, 
bătu toba, citi iar textul; aceleași fețe încremenite. Unul 
singur mormăi ceva despre soarta celor de la sălașe, despre 
munca la câmp. O pală de vânt stârni praful în mijlocul 
drumului. Ochii se ridicară spre cer. Apoi spre vârfurile 
salcâmilor de pe uliță. Pala fusese doar începutul. 

Oamenii plecară spre casele lor, de unii singuri sau 
câte doi-trei, după cum stătuseră la povești pe băncuțele 
din fața caselor. Numai că nu se mai opriră la vorbă. Fie-
care își continuă drumul spre propria casă, de două ori în-
grijorat. O dată pentru cele spuse de Paia Dubașu, a doua 
oară pentru că venea furtuna. Fiindcă tunetele se auzeau 
dinspre Pecenova Veche, iar când prăpădul venea de acolo, 
din sud, venea de la sârbi. Iar când venea de la sârbi, rar 
ploaie de vară fără grindină.

Paia Dubașu era și el îngrijorat, dar nu din pricina 
comunicatului, el n-avea pământ și nici interes să circule în 
afara satului, ci pentru că de vine furtuna mai repede decât 
își va fi terminat el lucrul, va trebui să se adăpostească, 
acolo unde-l va apuca ploaia, la careva în casă. Ceea ce 
amâna cu măcar un ceas munca lui. Și nici nu era trotuar 
de cărămidă peste tot.

Gardul*

* Fragment din romanul omonim, aflat în lucru

Dușan Baiski
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- se completează cu litere de tipar -

Nume....................................................................
Prenume...............................................................
Adresă..................................................................
Telefon..................................................................
Categoria anunțului (vânzări, cumpărări, 
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Textul anunțului:
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..............................................................................
..............................................................................
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Pentru publicarea anunțului în revista 
„Cenăzeanul“, talonul se depune în cutia spe-
cial instalată la Primăria Cenad, în orice zi din 
lunile impare și până cel târziu în data de 20 
ale lunii în lunile pare. Se acceptă și fotografii. 
Revista apare de șase ori pe an, în primele zile 
ale lunilor impare (ianuarie, martie, mai, iulie, 
septembrie, noiembrie. 

Oferte - Ofer cactuși iubitorilor de flori. Informații 
la tel.0752-226.162.

Servicii  - Persoană fizică autorizată, execut site-
uri web pentru persoane fizice și juridice. Relații la e-mail 
redacția.cenazeanul@gmail.com. 

Cumpărări - Cumpăr pentru colecția personală 
următoarele  numere din revista „Cenăzeanul: 1/1997; 
3, 4, 5, 6/1998; 2/2000. E-mail de contact: redacția.
cenazeanul@gmail.com.

***

Mica publicitate

peşte proaspǎt din Trogir şi ȋl gǎteam aşa cum ne doream noi. 
Asta nu ȋnseamnǎ cǎ am fost sclavii bucǎtǎriei din apartament. 
Am gustat mai mereu din delicioasa bucǎtǎrie croatǎ. Aceasta, 
bazatǎ pe carne, aproape la fiecare fel de grill era asezonat cu 
ceapǎ roşie tocatǎ. Dar, am mâncat şi multǎ şuncǎ, aceea parte 
a Croaţiei fiind cu puternice influenţe italiene. Una dintre cele 
mai bune pizza mâncate a fost ȋn Croaţia, care avea şuncǎ atât 
coaptǎ cât şi crudǎ, aşezatǎ dupǎ ce pizza a fost scoasǎ din 
cuptor. Sigur cǎ nu poţi da greş cu un mix grill, mai ales dacǎ 
alegi un platou pentru douǎ persoane şi nici cu un asemenea 
platou, cu fructe de mare. Ȋmi amintesc o ȋntâmplare nostimǎ 
când ȋntr-un restaurant, ne-am chinuit toţi, ȋn limba englezǎ 
şi germanǎ, sǎ facem ospǎtarul sǎ inţeleagǎ cǎ am dori la 
peşte mujdei de usturoi. Dupǎ ce i-am explicat din ce şi cum 
este fǎcut, ne-a adus un bol cu apǎ ȋn care era, pur şi simplu, 
usturoi tǎiat foarte mǎrunt. L-am dres noi cu ulei, sare şi piper 
şi a trebuit sǎ ne mulţumum cu el aşa. Sigur cǎ ai de alege şi 
dintr-o mulţime de foietaje specifice, cu care, şi locuitorii din 
Cenad şi Sânnicolau sunt deja obişnuiţi de la Burek, patronul 
acestei brutǎrii fiind croat.

Insula Ciovo este legatǎ printr-un pod de oraşul Trogir, 
unul dintre cele mai vechi din Croaţia şi aflat ȋn patrimoniul 
UNESCO. Prima aşezare pe locul oraşului Trogir a fost 
fondatǎ ȋn sec III ȋ.e.n. de cǎtre coloniştii greci şi care l-au 
dezvoltat ȋntr-un port imporatnt pânǎ ȋn perioada romanǎ. 
Numele orǎşului provine tot din limba greacǎ, de la cuvântul 
„tragos” care ȋnseamnǎ „ţap”. Dieceza catolicǎ a trogirului 
este veche, din secolul XI, şi cu toatǎ cǎ ȋn anul 1123 Trogirul 
a fost cucerit şi aproape demolat de cǎtre musulmanii arabi, 
ȋn secolele XII şi XIII cunoaşte o revenire şi o puternicǎ 
prosperitate economicǎ. Dupǎ 1412-1420, ȋn urma rǎzboiului 
dintre oraşele-state Genova şi Veneţia, pentru Trogir ȋncepe 
o lungǎ perioadǎ de dominare şi influenţe veneţiene, lucru 
care se poate vedea şi ȋn zilele noastre ȋn arhitectura oraşului. 
Dupǎ cǎderea Veneţiei ȋn anul 1797, Trogir devine parte a 
Imperiului Habsburgic care îşi impune regulile pânǎ ȋn anul 
1918, dupǎ Primul rǎzboi mondial, dominaţie ȋntrerupǎ de o 
scurtǎ ocupaţie francezǎ de doar opt ani, intre 1806 şi 1814. 
Parte mai apoi a fostei Republici Federative a Iugoslaviei şi 
mai apoi a Croaţiei, Trogir este parte a patrimoniului universal 
UNESCO din anul 1997.

In oraşul vechi, cu strǎduţele sale înguste, din piatrǎ, 
aşa cum sunt şi majoritatea clǎdirilor acolo, Trogir este o mare 
concentrare de palate, biserici şi turnuri, cu multe obiective 
turistice, fapt care face ca aceastǎ ramurǎ a economiei sǎ fie 
principalǎ ȋn oraş (cca 20% din veniturile oraşului provenind 
din turism). 

Dintre atracţiile turistice ale oraşului care nu trebuie 
ratate, se numǎrǎ: oraşul vechi, cu cele 10 biserici şi numeroase 
clǎdiri datând din sec. XIII (inclusiv Palatul Ducelui şi 
Catedrala oraşului), poarta oraşului (sec. XVII) şi zidul de 
protecţie al oraşului (sec. XV), micul palat Cipiko, fortǎreaţa 
Kamerlengo (de asemenea tot din sec. XV) şi faleza. Pagină realizată de: Cornelia Varga

Dacă data trecută am făcut un tur al bucătăriei 
bavareze, acum este rândul să facem cunoștință cu câteva 
delicatese din gastronomia  Italiei. Cu toții cunoaștem 
pastele pregătite în cele mai diferite moduri precum și 
pizza, care ne poate asigura cu succes un prânz rapid. 
Ceea ce doresc să vă prezint, însă, sunt câteva feluri care 
nu se găsesc la tot pasul, dar care pot fi pregătite în casă 
fără un efort prea mare.  Preparate din ingrediente de bună 
calitate, bucatele prezentate vor asigura succes garantat.

VITELLO TONNATO adică VIȚEL CU 
SOS DE PEȘTE TON

Este o gustare rece pe care am preparat-o de multe 
ori, în special când am organizat petreceri, fiindcă de 
fiecare dată a devenit „vedeta“ bufetului suedez. Are 
toate caracteristicile unei delicatese gata să fie expusă în 
vitrină. Felii se rasol rece de vită servit cu o maioneză cu 
ton şi decorată cu castraveciori muraţi sau capere. Carnea 
de vițel (vită) de regulă se fierbe, dar se poate pregăti și 
dintr-un rest de friptură. 

Ingrediente: Se pun la fiert 2 kilograme carne de 
vițel (se poate și vită, dar nu prea bătrână) fără grăsime 
(preferabilă o parte care se poate felia frumos, rotund), 
1 ceapă, 2 morcovi, 1 tulpină de ţelină. Se fierbe carnea 
până se pătrunde; în cazul vițelului ajunge și 1 ½ oră, 
pentru vită fiind nevoie chiar și de 3 ore. În orice caz se 
fierbe la foc mic. Când este gata, se scoate din supă și se 
lasă la răcit.

Se prepară sosul din 5 fileuri de anşoa (opțional), 
1 conservă de ton mărunțit (de bună calitate), 2 linguri 
de capere (se găsesc la borcan în orice supermarket), 2 
linguri de maioneză, 1 pahar ulei de măsline,1 lămâie, 
sare, piper. Până se răceşte carnea, pasaţi tonul împreună 
cu 1 ½  lingură de capere şi fileurile de anşoa. Amestecaţi 
pasta obţinută cu maioneza. Adăugaţi treptat şi încorporaţi 
uleiul de măsline.   

Metoda este ca pentru obţinerea maionezei, sau 
lucrați cu un mixer vertical.  Eu prefer să lucrez cu 
mixerul, fiindcă mărunțește foarte bine ingredientele 
pentru sos. Subţiaţi sosul cu zeamă de lămâie după gust. 
Va trebui să obţineţi un sos de consistenţa unei maioneze 
fluide. Asezonaţi cu sare şi piper.

Tăiaţi carnea de vită răcită în felii foarte subţiri. 
Această operațiune se poate face în mod corect doar după 
ce carnea este complet rece, altfel nu va fi aspectuoasă. 
Aşezaţi carnea pe platou oval și turnați deasupra 
sosul de ton în mod uniform. Decoraţi cu capere sau 
castraveciori muraţi.

  
 SARDINE LA CUPTOR

 Trebuie să profităm de ocazia când găsim sardine 
pe tejgheaua cu gheață a supermarketului, fiindcă putem 
pregăti o friptură de pește absolut delicioasă. Spre 

deosebire de alte soiuri de pește, sardinele au carnea 
uleioasă, deci nu vor deveni uscate în cuptor.

 Avem nevoie de:  500 grame sardine, 1 legătură 
de  pătrunjel, 4-5 căței de usturoi, ulei de măsline, zeama 
de la o lămâie, o linguriță rasă de oregano, sare, piper.

  Curățăm sardinele de solzi și măruntaie, le 
spălăm bine și le așezăm  în tavă. Adăugăm  pătrujelul 
tocat mărunt, usturoiul, sarea, oregano și piperul. Le 
stropim apoi cu ulei de măsline și sucul de la lămâie. 
Le băgăm la cuptor pentru 20-25 de minute la 180 – 
200 de grade.

 Le servim cu salată verde și baghetă prăjită.

 SALATĂ CAPRI

Se pregătește în 5 minute, cu condiția să avem la 
îndemână ingredientele: Este pe cât de bună, pe atât de 
aspectuoasă.

Se iau 3 roșii bine coapte, spălate, de preferință 
de proveniență autohtonă și nemodificate genetic, deci 
dulci. Tăiem felii rotunde și le așeazăm în cerc pe un 
platou mai mare.

Se scurg 3 bucăți de brânză Mozzarella (se găsește 
în toate magazinele mai mari) și se taie, de asemenea, în 
felii rotunde. 

Se intercalează feliile de roșii și cele de Mozzarella. 
Din loc în loc se mai pun între ele frunze de busuioc 
spălate și zvântate.

Deasupra se toarnă un pic de oțet balsamic  (de 
culoare maro, un pic mai gros decât oțetul obișnuit), ulei 
de măsline, se presară sare și piper proaspăt măcinat. Se 
poate servi imediat.

BOMBOANE RAFFAELLO

Sunt foarte ușor de preparat și foare aspectuoase.
Avem nevoie de:
– 500 g lapte praf
– 200 g zahăr pudră
– 100 g nucă de cocos
– 200 g unt
– 1 lingură mare smântână

Mod de preparare:
Se amestecă laptele praf cu zahărul, cu nuca de 

cocos, apoi cu untul, lăsat în prealabil la temperatura 
camerei: și în final, cu smântâna. Se formeaza o 
compoziție, la care puteți jongla cu ingredientele, adică 
dacă este prea moale și untoasă adăugați lapte praf și 
un pic de nucă de cocos (sau napolitane-foi mărunțite 
ori biscuiți) iar dacă e prea tare, mai adăugați puțină 
smântână. Se formează biluțe care se tăvălesc în nucă de 
cocos. În interiorul fiecărei biluțe se poate pune câte o 
alună de pădure prăjită.

http://www.cevabun.ro/caperele/
http://www.cevabun.ro/maioneza/


Jurnale de călătorie (IV)

Tiberiu-Ioan Bociat

Voi continua serialul Jurnale de cǎlǎtorie cu o altǎ 
destinaţie de vacanţǎ, relativ aproape de ţara noastrǎ, dar 
mai ales de regiunea ȋn care trǎim, o ţarǎ care este şi cea 
mai nouǎ intratǎ ȋn Uniunea Europeanǎ, şi anume: Croaţia.

Am fost acolo ȋn douǎ vacanţe, din care prima ȋn 
anul 2006, an ȋn care şi noi, românii, ne pregǎteam sǎ ne 
alǎturǎm familiei europene, şi anume la Trogir. De fapt, 
pe insula Ciovo. Pentru acest drum, am ales varianta 
mai scurtǎ, prin Ungaria-Serbia-Croaţia, cca. 750 km, 
dar din care doar cca 220 km pe autostrada, fapt care a 
mǎrit ȋn schimb durata de deplasare la aproximativ 12 ore. 
A doua oarǎ, atunci când am fost la Umag (situat foarte 
aproape de graniţa cu Slovenia) am ales calea mai rapidǎ. 
Deşi acum au fost peste 800 
km, faptul cǎ am ales sǎ 
merg mai mult pe autostrǎzi 
(cca 740 km) şi timpul de 
deplasare a fost mai scurt, 
cu puţin peste opt ore. Asta 
pentru cǎ am ales drumul pe 
autostradǎ pânǎ la Budapesta, 
pentru cǎ imediat ce ai ieşit 
din România, de la Mako, 
dupǎ numai 10 km, te poţi 
aşterne liniştit pe autostrada 
M5 şi ȋncepi sǎ te simţi ca şi 
un şofer european. Ocoleşti 
Budapesta pe centura M0 
(tot autostradǎ), apoi continui 
drumul pe M7 (autostradǎ), 
pe lângǎ Lacul Balton şi odatǎ 
ajuns la Letenyie intri direct ȋn Croaţia, tot pe autostradǎ. 
Ocoleşti civilizat şi ȋn mare grabǎ capitala Zagreb şi pǎnǎ 
aproape de Trogir, doar la cca 20-30 km de acesta, te 
bucuri de beneficiile condusului civilizat. Deci, am ajuns 
la destinaţie odihnit, fǎrǎ dureri de spate şi pentru cǎ de, 
normal, sunt român, am plecat cu noaptea ȋn cap de acasǎ, 
am avut timp şi de o baie ȋn Marea Adriaticǎ. 

Ȋn primul rând, atunci când cǎlǎtoreşti ȋn Croaţia 
nu se poate sǎ nu te impresioneze şoselele, autostrǎzile. 
O ţarǎ cu un relief mult mai accidentat şi mai dificil de 
construit, te impresioneazǎ prin calitatea asfaltului, 
viaductele, tunelurile, dar şi lucrǎrile anexe: parapeţi, 
parcǎri, benzinǎrii, etc. Nu mai punem la socotealǎ şi 
peisajul care te ȋncântǎ aproape peste tot: de la autostrǎzile 
suspendate peste vǎi, şerpuind prin munţi şi pǎduri, pânǎ la 
peisajul tipic coastei dalmate care nu poate cǎ nu te facǎ sǎ 
zâmbeşti gândindu-te la cei 101 dalmaţieni, dar mai ales la 
combinaţia de munte şi mare de pe ţǎrmul Adriaticei care 
ȋţi taie respiraţia.

Câteva cuvinte despre Croaţia, o ţarǎ cu o bogatǎ 
istorie, dar şi una dintre tinerele ţǎri europene şi ţara cea 
mai nouǎ din Uniunea Europeanǎ (1 iulie 2013). Deşi 
istoria Croaţie ȋncepe dinainte de anul 1000, mai apropiat 
de zilele noastre se cunoaşte faptul cǎ dupǎ cel de al doilea 
râzboi mondial Croaţia a fost parte din Republica Socialistǎ 
Federativǎ a Iugoslaviei. Dupǎ anii 1989-1990 care au 
adus atâtea schimbǎri politice şi geografice ȋn fostele ţǎri 
comuniste şi ȋn Balcani, ȋn urma râzboiului de independenţǎ 
purtat cu Serbia ȋntre 1991 şi 1995, Croaţia şi-a câştigat 

independenţa, deşi ȋncǎ din 1992 a fost recunoscut ca stat 
de cǎtre membrii Comunitǎţii Economice Europene şi de 
ONU. Croaţia este o ţarǎ cu cca 4.3 milione de locuitori, 
croaţi, majoritatea romano-catolici, care  are capitala la 
Zagreb, iar ca monedǎ: kuna, care a ȋnlocuit dinarul croat 
şi care are ca şi subdiviziuni monetare: lipa.

O ţarǎ care are peste 1100 km de autostradǎ de 
cea mai bunǎ calitate, cu aproape 150 km de litoral la 
Marea Adriaticǎ cu ţarnul sǎu stâncos şi apele turcoaz, 
peste 1000 de insule şi insuliţe dintre care aproape 50 
sunt locuite permanent, cu o mare nepoluatǎ şi peste 110 
plaje „decorate” cu steag albastru, cu munţii Dinarici, nu 
foarte ȋnalţi (sub 2000 m cel mai ȋnalt vârf), dar cu 444 
de zone protejate care cuprind opt parcuri naţionale, două 
rezervaţii stricte şi 10 parcuri ale naturii, dintre care cel 
mai cunoscutǎ zonǎ este şi cel mai vechi parc naţional, cel 

al Lacurilor Plitvice, inclus 
ȋn patrimoniul UNESCO, nu 
poate sǎ nu atragǎ peste 10 
milioane de turişti anual, fapt 
care situeazǎ Croaţia pe locul 
18 ȋn lume din acest punct de 
vedere (turismul reprezentând 
20% din PIB).

Pentru prima vacanţǎ 
am ales insula Ciovo, legatǎ 
printr-un pod de oraşul istoric 
Trogir. Deşi acolo nu vei 
ȋntâlni plaje cu nisip fin ca şi 
ȋn Grecia, Italia sau Spania, 
ori chiar ca ȋn Bulgaria (care 
fie vorba, e situatǎ tot la 
aceiaşi Mare Neagrǎ ca și 
România), ȋn cea mai mare 

parte fiind vorba de plaje cu pietriş (uneori alb, frumos, 
ca şi pe insula Ciovo) sau stâncos (atunci când eşti obligat 
sǎ cobori ȋn mare pe scǎri metalice, ca ȋntr-o piscinǎ). 
Foarte rar vei gǎsi plaje largi, dar toate acestea nu au foarte 
mare importanţǎ ȋn faţa splendorii apei mǎrii. Curată, 
albastră, verde, turcoaz, limpede şi care te va face sǎ uiţi cu 
siguranţǎ cǎ trebuie sǎ ai ȋncǎlţǎri speciale sǎ poţi umbla pe 
pietriş sau sǎ te fereşti de aricii de mare. Apropo de aceste 
ȋncǎlţǎri; atunci când am fost prima datǎ ne-am documentat 
despre acest „inconvenient” al plajelor croate şi pentru cǎ 
pe atunci nu se gǎseau pe la noi acele ȋncǎlţǎri „speciale”, 
ne-am procurat „tenişi chinezeşti” cei mai ieftini, dar care 
s-au descurcat de minune ȋn aceea vacanţǎ. Şi pentru cǎ aşa 
stǎ bine unui produs chinezesc ce se „respectǎ”, dupǎ 10 
zile de chin prin apa sǎratǎ, mers pe pietriş şi stat la soare, 
şi-au dat obştescul sfârşit.

Pe insulǎ, cazarea am avut-o ȋntr-un apartament cu 
douǎ dormitoare, o bucǎtǎrie micǎ, baie, dar şi o terasǎ 
mai mult decât generoasǎ (unde lejer puteam lua masa 
6-8 persoane) aflat la etajul unei vile la parterul cǎruia 
locuiau proprietarii. Aceştia, doi bǎtrânei foarte simpatici, 
ȋn fiecare zi ne aduceau câte un coş cu fructe proaspete sau 
din desertul ce ȋl preparau. Faptul cǎ am avut şi bucǎtǎrie 
la dispoziţie ne-a uşurat uneori viaţa acolo (mai ales 
financiar). Mergeam uneori dimineaţa devreme ȋn piaţa de 

(Continuare în pag. 23)
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