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Botezul Domnului
Iubiţi fraţi întru Cristos!
În 2018, în data de 7 ianuarie,  celebrăm unul dintre 

cele mai importante momente din viaţa Mântuitorului, 
Botezul Domnului, ce marchează şi începutul vieţi sale 
publice. În această sărbătoare comemorăm momentul în 
care Dumnezeu Tatăl l-a descoperit pe Fiul său celor slabi, 
celor păcătoşi, celor căiţi cu inima.

Misterul botezului lui Isus se înscrie în epopeea de 
iubire divină faţă de om. Acest eveniment este un punct 
de întâlnire dintre Dumnezeu şi oameni şi este un gest de 
umilinţă din partea lui Dumnezeu căci se supune botezului 
rânduit pentru cei păcătoşi, ca să se „împlinească toată 
dreptatea” (Mt. 3,15)

Evanghelia face o scurtă relatare a scenei petrecute 
lângă râul Iordan, unde Isus aşteaptă să fie botezat. 
Botezul pe care Sf. Ioan îl conferea era incomplet şi nu 
avea un mare efect. Însuşi Sf. Ioan spunea: „Nu sunt eu 
cel pe care îl aşteptaţi. Eu vă botez cu apă. Vine unul 
mai puternic decât mine; El vă va boteza în Duh Sfânt 
şi cu foc.”

Cu toate acestea Cristos, Fiul lui Dumnezeu, vine 
în tăcere, umil, în rând cu păcătoşii, vine ca un miel la 
înjunghiere, să pună capăt aşteptărilor atâtor generaţii şi 
profeţi. Isus nu a intrat în apele Iordanului pentru a primi 
Botezul pocăinţei, al iertării păcatelor, ci pentru a sfinţi 
apa, acea apă care avea să curgă pe fruntea multor copii 
ai lui Dumnezeu..

La botezul lui Isus, Duhul Sfânt a coborât asupra 
Lui sub forma vizibilă a unui porumbel. Astfel, a fost 
Isus vizibil aşa cum va fi vizibil toată viaţa lui, în tot 
cea ce va spune şi se va face. De fapt, Duhul Sfânt nu a 
coborât acum pentru prima dată asupra lui Isus. Duhul 
Sfânt a coborât pentru prima dată la Sf. Fecioară Maria, 
atunci când a fost vestită de îngerul Gabriel. Este alesul 
lui Dumnezeu, este trimis să fie lumină pentru toate 
popoarele, să vestească tuturor popoarelor fidelitatea şi 
îndurarea lui Dumnezeu. El este acela care va lua asupra 
sa păcatele poporului. 

Cu câţiva ani în urmă, pe o autostradă din Italia, a 
avut loc un tragic accident de circulaţie. Două autoturisme 
s-au ciocnit, iar în urma accidentului a rămas doar un 
morman de fiare contorsionate. Sosind, ambulanţele nu 
au găsit decât un singur supravieţuitor: un tânăr care se 
afla în comă. A fost luat şi dus la spital, unde a rămas în 
această stare timp de câteva luni. Era cuplat la diferite 
aparate care îl mai susţineau în viaţă. Toţi îşi pierduseră 
speranţa de a-l mai vedea viu. Deodată apare o mică 
licărie de viaţă, tresare şi îşi deschide ochii şi plin de 
uimire priveşte în jur întrebându-se: ,,Unde sunt? Ce-i cu 
mine aici?” Pentru el totul a fost ca un somn lung. Totul 
i se părea nou, ca şi cum ar fi venit de curând pe lume.

Aşa s-a întâmplat şi cu noi înainte de botez. Eram 
într-o comă sufletească, suferind în urma păcatului 
originar. Botezul a fost pentru noi ca o ieşire din comă, 
un nou început de viaţă. Acum viaţa capătă un nou sens, 
o nouă orientare spre Cristos şi spre Împărăţia Cerurilor.     

O altă consecinţă extrem de importantă a Botezului 
nostru este aceasta: dacă prin Botez am devenit copii ai lui 
Dumnezeu înseamnă că noi, cei botezaţi, suntem între noi 
fraţi, că avem cu toţii un singur Tată Ceresc şi, ca atare, 
trebuie să ne iubim ca fraţii. De acestă iubire fraternă 
depinde nu numai mântuirea noastră veşnică, dar şi salvarea 
omenirii din toate punctele de vedere: moral, social, dar mai 
ales salvarea păcii din inimi şi dintre popoare.

Să începem astăzi un drum nou în viaţa noastră 
creştină, care să ducă singur la mântuire şi să-l rugăm 
pe Tatăl Ceresc, ca să putem trăi mereu în lumina şi 
iubirea Lui. 
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Miroslav Marianuț

Hotărâri ale Consiliului Local 
al comunei Cenad

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

Societate

Prof. Iancu C. Berceanu

• Hotărârea nr. 46 din 20.11.2017 privind încetarea 
de drept prin demisie a mandatului de consilier local al 
domnului Bălan Gheorghe şi vacantarea mandatului de 
consilier local.

• Hotărârea nr. 47 din 20.11.2017 privind încetarea 
de drept prin demisie a mandatului de consilier local al 
domnului Pâț Marius şi vacantarea  mandatului de con-
silier local.

• Hotărârea nr. 48 din 20.11.2017 privind validarea 
mandatului de consilier local al doamnei Fürge Nicoleta-
Florica și completarea unei comisii de specialitate în cadrul 
Consiliului Local Cenad.

• Hotărârea nr. 49  din 20.11.2017 privind valida-
rea mandatului de consilier local al doamnei Bojin Letiția-
Reghina și completarea unei comisii de specialitate în cadrul 
Consiliului Local Cenad.

• Hotărârea nr. 50 din 20.11.2017 privind rectificarea 
bugetului local Varianta a V-a.

• Hotărârea nr. 51 din 20.11.2017 pentru  aprobarea 
proiectului de rețea școlară la nivelul comunei Cenad din 
cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad pentru anul şcolar 
2018-2019.

Evadare din cotidian
Excursie cu Școala Gimnazială 
Cenad la Arad, Șiria și Radna

„Educația cetățenească” și „cultura civică” îi fac pe cei 
care astăzi au argint pe tâmple să zâmbească condescendent. 
Despre „muncă voluntară” nu are rost să mai discutăm: 
tuturor le aduce aminte de acea activitate „volo-musai” la care 
părinții noștri participau pentru „construcția socialismului și 
propășirea națiunii”. Până și naționalismul – atât de prezent 
în mentalul colectiv românesc – a fost repudiat vreme de 
aproape două decenii, după ce s-a spart gheața în 1989. S-a 
impus, însă, fără putință de tăgadă, o formă de individualism 
bazată pe o vorbă din străbuni – „cine poate, roase roade”. 

E greu să-i mai convingi, acum, pe oameni că 
spațiul de dincolo de poarta casei este tot al lor și că fac 
parte dintr-o comunitate locală și regională al cărei vector 
se îndreaptă acolo unde ne duc pașii pe noi toți deodată și 
pe fiecare în parte. 

În acest context, apare necesară educarea viitoarelor 
generații în spirit de respect pentru valorile locale și regionale. 

Până una-alta, suntem bănățeni de pe malul Mureșului. 
Moștenirea culturală și  natura locului ne marchează pe toți 
și trebuie să o cultivăm, la rândul nostru, pentru a o transmite 
mai departe celor care vin după noi. 

Școala poate îndrepta, în felul ei, lucrurile în direcția 
corectă: poate să le insufle elevilor atașamentul pentru cultura 
și valorile care definesc pesonalitatea acestui colț de țară. La 
baza acestui demers stă, bineînțeles, cunoașterea locurilor în 
care ne aflăm. 

Încă de când mi-am început cariera de profesor la 
școala din Cenad am organizat excursii în județ și pe Valea 
Mureșului. Pentru început, în anul acesta școlar, elevii au 
vizitat Aradul, Șiria și Radna. 

Am pornit de dimineață și ne-am oprit la Parcul 
Reconcilierii. Acolo am aflat că, deși contextul i-a pus față în 
față pe români și pe maghiari, ca adversari în focul Revoluției 
de la 1848-1849, trecerea timpului a închis rănile, a uscat 
lacrimile, iar astăzi ambele națiuni sunt libere și pot păși, 
fiecare, pe calea progresului și a afirmării.  

A urmat un periplu prin centrul orașului Arad, unde 
dna prof. Cristina Lihat le-a dezvăluit elevilor din secretele 
arhitecturii baroce din Banat. 

(Continuare în pag. 7)
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aceasta cu cinste reprezentată de doi tineri autori, re-
spectiv Oana Maria Suciu și Adrian Kolac, care au 
citit din lucrările lor. Lucrări care, sperăm, nu au fost de 
conjunctură, așa cum ne-am obișnuit a crede. Desigur, 
„Cenăzeanul“ așteaptă cu drag lucrările literare ale ele-
vilor din Cenad. Deși, după cum arată paginile revistei în 
ultimii ani, copiii dovedesc cu totul alte preocupări.

A urmat partea de comunicări pe teme istorice:
Ramona Băluțescu – Relicvele Sf. Gherhard de 

Cenad, din trei biserici din Veneția - resursă identitatră, 
mit și adevăr;

Florin Zamfir – Originea numelui localității Periam;
Constantin-Tufan Stan – Ioan Vidu. Doinitorul 

Marii Uniri;
Zoran Markov – Curgerea timpului în cărți poștale;
Ioan Hațegan – Descoperiri arheologice pe vatra 

Cenadului;
Ion Traia – Figuri de dascăli din Cenad;
Miroslav Rosici – Cenadul și oamenii de litere;
Kósa Alexandru – Armamentul armatei medievale.

În continuare, Tiberiu Bociat a prezentat un inte-
resant și foarte eficient mijloc de promovare a comunei 
Cenad și anume prin geocaching, lucrarea fiind publicată 
în numărul de față al revistei noastre.

Partea literară a fost asigurată de Maria Mân-
droane, care a citit versuri în grai bănățean, de scriitorul 
originar din Cenad, Geo Galetaru, care a citit un fragment 
din romanul „Amnezia“, apărut recent la Editura „Euro-
stampa“ și dedicat Cenadului, și de cenăzeanca Florica 
Vaida Albu, care a recitat versuri în grai bănățean.

A urmat o serie de lansări de carte: Pătru Chira – 
„Anotimpul cireșelor coapte“; George Lână – „Atelierul 
lui George. Din tainele și meșteșugul poeziei“; Geo Gale-
taru – „Amnezia“; Dușan Baiski – „Război în Banat“. 

Eveniment

Revista „Cenăzeanul“, 25 ani de la apariția primului număr
- Un eveniment de importanță istorică pentru Cenad și cenăzeni -

Sâmbătă, 11 noiembrie 2017, cu începere de la ora 
10, în organizarea Asociației Culturale „Concordia“ Cenad, 
cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cenad, s-a 
desfășurat o nouă ediție a Zilei „Concordia“. A fost un eveni-
ment deosebit pentru viața culturală și artistică a localității, 
dar și pentru istoria acesteia. Întreaga acțiune s-a derulat 
în maiestuosul foaier al deocamdată neterminatei case de 

cultură a comunei Cenad, din păcate total impropriu pentru 
manifestări de genul celei despre care vom relata în articolul 
de față. Pe de-o parte, fiindcă orice sesiune de comunicări 
presupune contactul vizual între prezentator și auditoriu, iar 
pe de altă parte fiindcă, cel puțin deocamdată, în spațiul res-
pectiv nu se pot face videoproiecții de calitate decât după 
lăsarea întunericului. 

Întâlnirea a fost deschisă de către ing. George 
Ivașcu, președintele Asociației „Concordia“ și moderato-
rul întâlnirii, care, după un moment de reculegere în me-
moria profesorilor Ion Strungariu și Gheorghe Doran, a 
prezentat pe scurt istoria revistei „Cenăzeanul“. 

Primarul Nicolae Crăciun a reliefat importanța 
extistenței revistei și a reiterat sprijinul pe care îl acordă 
Primăria și Consiliul Local Cenad pentru activitățile cul-
turale și artistice organizate la nivel local. Dovadă sunt, 
printre altele, revistele și cărțile sponsorizate până acum.

În scurta sa alocuțiune, Matei Viorel, consilier în 
cadrul Consiliului Județean Timiș, fost primar al comunei 
Cenad și senator în Parlamentul României, s-a referit la 
începuturile revistei „Cenăzeanul“. 

În continuare, Dușan Baiski, în calitate de editor 
al revistei și autor al monografiei „«Cenăzeanul»- 25 de 
ani“, apărută la Editura „Artpress“ din Timișoara, a vorbit 
despre importanța existenței unei publicații locale pentru 
istoria comunei Cenad.

Ca la fiecare din edițiile anterioare ale Zilei „Con-
cordiei“, Școala Gimnazială din Cenad a fost și de data 
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Eveniment

George Ivașcu Nicolae Crăciun Viorel Matei Dușan Baiski Oana M. Suciu

Adrian Kolac Ramona Băluțescu Florin Zamfir Constantin-T. Stan Zoran Markov

Ioan Hațegan Ion Traia Miroslav Rosici Kósa Alexandru Tiberiu-I. Bociat

Maria Mândroane Geo Galetaru Florica Vaida Pătru Chira George Lână
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Eveniment

Rodica Pitic Georghe Anuichi Carmen Mixich Dorin Dronca Slavka Bojin

Bene Tamás Miroslav Marianuț Oana Erdei Elena Flonta Lucian Doran

Lucian Oprea Alesia Mușat Alin Alexa Mihaela Zamfir

Dușan Baiski

Carmen Giuricin

Un moment foarte apreciat de către toți cei prezenți a fost 
recitarea de către poetul P. Chira a unor lucrări proprii.

La întâlnire au luat parte și câțiva dintre foștii re-
dactori și colaboratori ai revistei „Cenăzeanul“, printre cei 
prezenți aflându-se: Lucian Doran, Elena Flonta, Car-
men Giuricin, Lucian Oprea.

Micul recitator de poezii în grai bănățean, Alin Alexa 
a recitat câteva poezii în grai bănățean, care au încântat 
auditoriul. Iar tânăra solistă vocală Alesia Mușat a inter-
pretat cu talent câteva cântece populare bănățene.

Formația de dansuri „Mlădițe cenăzene“, condusă de 
prof. Oana Erdei și Liliana Berciu, a prezentat, în trei etape, 
o serie de dansuri populare românești, germane și sârbești, 

care i-au entuziasmat pe cei prezenți. Din nefericire, nein-
spirata așezare a difuzoarelor față de „scenă“ a dezavanta-
jat pe toată lumea, mai cu seamă pe micii artiști. Cert este 
însă un lucru: organizatorii au putut testa și vedea la modul 
concret avantajele și dezavantajele foaierului pentru diverse 
tipuri de acțiuni. Ca atare, tot răul este înspre bine. 

După cuvântul de închidere, a urmat masa festivă, 
asigurată de Pensiunea „Anka“. Dulciurile au fost pregătite 
de Stevca Perian, Ana Milicici și Mărioara Dănilă.

Fotografiile inserate în prezentul număr al revistei 
au fost asigurate de către Elena Flonta și Miroslav Rosici.
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Apoi elevii s-au delectat cu exponatele de la Secția de 
Științe Naturale a Complexului Muzeal Arad. 

După masă am mers la Șiria, unde, la 13 august 1849, 
s-a încheiat șirul de revoluții care au tulburat Europa vreme 
de aproape doi ani. Tot acolo am vizitat și Muzeul memorial 
„Ioan Slavici”. 

Pe drum ne-am oprit la Păuliș, unde au fost evocate 
luptele din 1944, care au salvat țara de la cel mai mare 
dezastru posibil atunci. 

La Radna am intrat în „Basilica Minor Sfânta Maria 
Radna”, un loc cu încărcătură spirituală și cultural-istorică 
pentru Banat și, mai cu seamă, pentru cei care au locuit și 
locuiesc pe Valea Mureșului. 

 Această vizită de o zi a adus elevilor multe obiective, 
un muzeu plin cu păsări, cristale, fosile de mamut, multe 
povești și, mai ales, șansa de a vedea, pe viu, o panoramă a 
vieții care s-a trăit odinioară pe meleagurile noastre. 

Excursie...
(Urmare din pag. 3)

Cenadul în mass-media
Cenadul se află mai mereu în atenția mass-media. 

În primul și primul rând datorită faptului că este o locali-
tate de graniță, cu punct vamal, și mai cu seamă pentru 
că aici se încalcă legislația în vigoare privind frontiera de 
stat, neexistând o săptămână fără ca poliția de resort să nu 
surprindă în flagrant grupuri de frontieriști provenind din 
Orientul Apropiat. Nu lipsesc, din păcate, nici desele ac-
cidente rutiere, cele mai multe datorate neatenției la volan 
și neadaptării la condițiile de climă și drum. Iată însă că 
nu putem vorbi doar de lucruri mai puțin plăcute, ci și de 
unele mult mai plăcute.

Dacă pe 11 noiembrie, Dușan Baiski și-a lansat 
la Cenad cele două cărți scrise și tipărite anul acesta, cu 
sponsorizarea tiparului de către Primăria și Consiliul Lo-
cal Cenad, aceleași cărți au fost promovate și la Uniunea 
Scriitorilor din România - Filiala Timișoara, pe 24 noiem-
brie. Desigur, este vorba de „«Cenăzeanul»- 25 de ani“ 
și de „Război în Banat“, amândouă apărute la Editura 
„Artpress“ din Timișoara. Au vorbit despre carte și autor 
istoricii Ioan Hațegan, Vasile Dudaș și Miodrag Milin 
și, respectiv, scriitorii Cornel Ungureanu, Ion Marin 
Almăjan, Alexandru Ruja, Stefan Ehling, Ioan Jurca 
Rovina și alții. Întreaga întâlnire a fost filmată de jurna-
lista și scriitoarea Adriana Weimer din Lugoj, imaginile 
foto și filmate găsindu-se pe Facebook. 

Jurnalistul Titus Bălan a prezentat evenimentul în 
ediția on-line a publicației www.banatulazi.ro din aceeași zi. 

A urmat, pe 27 decembrie, o emisiune în direct la Ra-
dio Timișoara, moderată de Adriana Mărăscu, în cadrul 
căreia autorul a răspuns și la câteva întrebări adresate de 
radioascultători. 

Un interviu de o oră cu autorul a fost prezentat 
duminică, 3 decembrie, de către Veronica Balaj, la Tele-
viziunea Europa Nova, în cadrul emisiunii „Art Nova“.

Întâlnirea de la sala „Orizont“ din Timișoara a Uniunii 
Scriitorilor din România.

Amalgam
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In memoriam

La 11 octombrie 2017, 
s-a stins din viață, la Cluj-
Napoca, un fiu al Cenadului, 
conf. univ. dr. ing. Dorin 
Vingan, în vârstă de 69 de 
ani.

Un mare iubitor al 
Cenadului natal, pe care nu 
l-a uitat cu toate că după 
terminarea facultății, în anul 
1971, s-a stabilit la Cluj-
Napoca, în calitate de asistent 
la Facultatea de Construcții.

Evident, în concediu 
sau în zilele libere dădea o fugă la Cenad, chiar și atunci 
când părinții săi s-au mutat în apropiere de Cluj-Napoca.

După o cruntă și grea boală, pe care a ascuns-o 
de prieteni și doar familia sa știa de acestă situație, am 
primit telefon de la fiica sa că tatăl i s-a stins fără ca noi, 
prietenii lui, să știm ce fel de boală îl macină. Cenadul a 
fost pentru el ceva deosebit și ori de câte ori avea prilejul 
îi făcea lobby, ba cu istoria sa milenară, ba cu celebrul 
usturoi de Cenad.

Lunar, o dată sau de două ori vorbind cu el la telefon, 
mă întreba de noutățile din Cenad, de colegii și prietenii 
săi. Avea în această privință o memorie ieșită din comun, 
își aducea aminte de persoane vârstnice decedate acum 
cinci-șase decenii. De multe ori mă punea în încurcătură 
și pe mine, trăitor la Cenad toată viața, cu excepția anilor 
petrecuți la Arad și Timișoara, când mi-am terminat școlile.

În timpul liceului și a facultății juca fotbal în echipa 
Cenadului și o făcea foarte bine, iar la fizicul și talentul pe 
care-l avea putea juca în divizia A fără probleme, dar a ales 
școala și nu s-a înșelat, ajungând șeful Catedrei „Hidro“ 
din cadrul Facultății de Construcții din Cluj-Napoca.

De sport nu s-a despărțit definitiv, jucând tenis de 
câmp până în ajunul morții sale, cu colegi tot amatori ca 
și el. Acum trei ani, la un turneu al veteranilor (60-70 de 
ani), a luat locul I jucând cu persoane cu 10-15 ani mai 
tinere decât el.

Copilăria i-a fost frumoasă, exceptând perioada 
1951-1956, când a fost deportat în „Gulagul“ comunist 
românesc. L-au dus în Bărăgan deși avea doar trei ani. S-a 
întors la vârsta de opt ani. De această perioadă își amintea 
cu oroare. Dacă până la ieșirea la pensie vorbeam cu el de 
două ori pe lună, după pensionare mă suna el de o dată-de 
două ori pe săptămână pentru a-i spune noutăți din Cenad.

Revista „Cenăzeanul“ și apoi și „Morisena“ au fost 
citite de el din scoarță în scoarță, acestea fiind însă și un 
motiv de fală cu locul natal în fața prietenilor săi.

Fie-i țărâna ușoară, iar familiei sale, de care era 
foarte fălos, sincere condoleanțe!

Cenadul își plânge fiul

Gheorghe Anuichi

Vingan Dorin a văzut lumina zilei la 15 mai 1948, 
la Cenad, într-o familie de țărani înstăriți, mama Florica și 
tată Livius.

A avut o copilărie fără griji până în noaptea de 18/19 
iunie 1951, când familia a fost deportată în Bărăgan. Au 
revenit în Cenad în anul 1956 și el a urmat cursurile școlii 
primare din clasa a doua până în anul 1962, când a dat 
admiterea la Liceul Sânnicolaul Mare, secția reală. Atât în 
școală primară, cât și la liceu a fost un elev eminent.

La terminarea liceului, în anul 1966, a dat admiterea 
și a intrat cu medie foarte mare la Facultatea de Construcții 
din Timișoara, secția Construcții Hidrotehnice, pe care a 
absolvit-o în anul 1971.

În același an a fost repartizat la Facultatea de 
Construcții din Cluj-Napoca, unde a început activitatea la 
data de 1 septembrie, în calitate de asistent universitar în 
cadrul catedrei de Mecanică a construcțiilor.

În anul 1976 s-a căsătorit cu Monica, inginer 
arhitect, cu care a avut trei copii: Alina, Călin și Radu, de 
la care a primit patru nepoți, de care a fost foarte mândru.

A fost foarte preocupat de educația lor, cei trei copii 
ai săi fiind bucuria vieții lui.

În anul 1978, a ocupat prin concurs postul de şef 
de lucrări, iar în 1988 a obţinut titlul de doctor inginer, în 
urma susţinerii tezei de doctorat „Contribuţii la optimizarea 
reţelelor de distribuţie a apei”, la Institutul Politehnic 
„Traian Vuia“ din Timişoara.

În anul 2000, prin concurs, a ocupat postul de 
conferenţiar universitar. În cadrul activităţii de cercetare 
a publicat, în calitate de prim autor sau coautor, un număr 
de 26 lucrări ştiinţifice susţinute în cadrul conferinţelor 
naţionale ori publicate în reviste naţionale de specialitate.

Menţionăm câteva dintre acestea, elaborate în 
ultimii cinci ani:

- Vingan D., Botoș M.L. „Methods of optimizing 
the water supply network extension”, Timişoara 2008

- Vingan D., Nuţiu C. „Some aspects regarding 
monitoring of the time behavior of the Colibiţa dam, 
Bistriţa-Năsăud country, between 1995-1996”, Cluj 2009

- Nuţiu C., Vingan D. „Considerations upon 
assembling and using the measurement and control 
instruments at the dam în Colibiţa, Bistriţa-Năsăud 
country, between 1995-1996”, Cluj 2009

- Nuţiu C., Vingan D. „Analysis and interpretation 
of the measurements done at the Colibiţa dam within 
the program monitoring the time behavior of the 
objective”, 2009

- Botoș M.L., Vingan D.: „Study on slope stability 
for small dams with non permanent lakes”, 2014.

A participat, de asemenea, la elaborarea mai multor 
proiecte de execuţie (25) sub egida Universităţii Tehnice 

Dorin Vingan

(Continuare în pag. 11)
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Curier juridic

Legislație

Avocat Dan Muntean

(Continuare în pag. 11)

În acest număr voi prezenta 
câteva generalități privind per-
soanele juridice. Persoana juridică 
este o formă de organizare care 
întrunește condițiile cerute de lege 
pentru a funcționa și, în consecință, 
este titulară de drepturi și obligații. 
Pentru a exista, o persoană juridică 
trebuie să aibă o organizare de 
sine stătătoare, un patrimoniu 
propriu și un scop licit și moral. 
Patrimoniul unei persoane juridice 

nu se con-fundă cu patrimoniul persoanelor fizice care 
conduc, administrează, au înființat sau fac parte din 
persoana juridică, și se compune din sumele de bani sau 
bunurile materiale aduse ca aport la înființare și deținute 
de persoana juridică, iar existența patrimoniului este 
obligatorie la înființare. Persoanele juridice pot fi de drept 
public sau de drept privat. Persoanele juridice de drept 
public sunt înființate de stat sau de autoritățile publice. 
Persoanele juridice de drept privat pot îmbrăca mai 
multe forme dintre care amintim: asociațiile, fundațiile, 
societățile comerciale, regiile autonome etc. Nașterea unei 
persoane juridice se realizează printr-un act de înființare 
care poate fi act constitutiv, statut sau lege. Pentru a 
funcționa legal și pentru a dobândi capacitatea de folosință,  
o persoană juridică trebuie să fie înregistrată în mod legal, 
prin înscrierea sau înmatricularea acesteia la anumite 
instituții care țin evidența lor, cum sunt oficiul registrului 
comerțului, adminstrațiile fiscale sau judecătoriile, iar 
o persoană juridică poate funcționa legal și poate face 
acte sau fapte juridice numai după înregistrare. După 
înregistrarea persoanei juridice, orice modificare privind 
actul de înființare, cum ar fi modificarea unor dispoziții din 
statut sau din actul constitutiv,  trebuie să respecte aceleași 
condiții de legalitate și înregistrare ca la înființare.

Denumirea unei persoane juridice se stabilește 
prin actul de înființare, după ce în prealabil se verifică 
la instituția de înregistrare dacă aceeași denumire nu a 
fost atribuită altei persoane juridice. Fiecare persoană 
juridică poate să aibă unul sau mai multe sedii stabilite 
prin actul de înființare, dar poate avea și sedii secundare, 
reprezentanțe sau puncte de lucru, iar toate persoanele 
juridice cu sediul în România au naționalitatea română. 
După înregistrarea persoanei juridice aceasta primește un 
număr de înregistrare care folosește la identificarea ei, cum 
sunt codul unic de înregistrare sau numărul de înregistrare 
în registrul comerțului. Toate actele emise de o persoană 
juridică trebuie să cuprindă sediul, denumirea și numărul 
de înregistrare.

O persoană juridică nu are drepturi și obligații civile 
nelimitate, ci doar cele necesare pentru  realizarea scopului 
pentru care a fost înființată, scop care trebuie să fie înscris 

în actul constitutiv sau în statut. Pentru desfășurarea unor 
activități specifice, în afară de înregistrare mai poate 
fi necesară și obținerea unei autorizații de a desfășura 
activitatea respectivă. O persoană juridică își exercită 
drepturile și își asumă obligațiile prin organele de 
administrare sau conducere stabilite prin actul de înființare. 
În cadrul unei persoane juridice hotărârile și deciziile se iau 
de organele de conducere sau administrare de regulă prin 
votul majorității, iar hotărârile adoptate sunt obligatorii 
și pentru cei care nu au luat parte la luarea hotărârii sau 
au votat împotrivă. Cu toate acestea, hotărârile unei 
persoane juridice trebuie luate numai în interesul acesteia, 
iar în situația în care se iau hotărâri împotriva interesului 
persoanei juridice, a actului de înființare sau împotriva 
legii, aceste hotărâri pot fi contestate la instanțele de 
judecată în termen de 15 zile de la data luării hotărârii  
dacă cel care contestă a fost prezent la luarea hotărârii, 
sau de la data comunicării ei dacă contestatorul nu a fost 
prezent. Totodată, administratorii și celelalte persoane 
care au calitate de membru în cadrul persoanei juridice 
răspund pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice prin 
încălcarea îndatoriilor ce le revin, putându-se angaja chiar 
și răspunderea penală sau patrimonială a acestora.

În condițiile articolului 135 din noul cod penal, și 
persoanele juridice răspund penal, distinct de răspunderea 
penală a persoanelor fizice care au contribuit la săvârșirea 
aceleiași fapte. Astfel, persoana juridică, cu excepţia 
statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru 
infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate 
sau în interesul ori în numele persoanei juridice.

Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt princi-
pale și anume amenda, respectiv complementare cum sunt  
dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activităţii sau 
a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată 
de la 3 luni la 3 ani, închiderea unor puncte de lucru ale 
persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani,  interzi-
cerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o 
durată de la unu la 3 ani, plasarea sub supraveghere judi-
ciară sau  afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare.

În timpul existenței sale o persoană juridică poate 
suferi reorganizări, care se pot realiza prin fuziune, 
divizare sau transformare. Prin fuziune o persoană juridică 
este absorbită de altă persoană juridică. O fuziune se obține 
și prin contopirea mai multor persoane juridice. În cazul 
absorbției drepturile, obligațiile și patrimoniului persoanei 
absorbite se transmit persoanei care absoarbe, iar în cazul 
contopirii drepturile, obligațiile și patrimoniul persoanelor 
ce fuzionează se transmit persoanei juridice nou înființate.

Prin divizare patrimoniul unei persoane juridice se 
împarte în două sau mai multe persoane juridice care deja 
există sau se înființează prin divizare. Divizarea poate fi 
parțială, când doar o parte din patrimoniul unei persoane 
juridice se desprinde și se transmite alteia, sau totală, când 
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Istorie

Imre Henszlmann

Excursie arheologică 
la Cenad* (XIII)

* Originalul în limba maghiară, cu titlul „Archaeologiai kirándulás 
Csanádra“ a apărut în vol. VIII al cărții „Archaeologiai közlemények 
a hazai müemlékek ismeretének elómozditására“ („Publicații arheo-
logice“), sub egida Academiei Maghiare de Științe, în anul 1871.

Am părăsit Cenadul, plecând spre Igriș, în 
căutarea ruinelor fostei mănăstiri cisterciene.

Despre abația Egris, Egrus, Aegris, Agris scrie 
mai amănunțit Barany, în cartea sa întitulată „Trecutul 
județului Torontal” apărută în anul 1845. Autorul 
menționează faptul că în ce privește anul întemeierii 
abației, nu este clar dacă s-a înfăptuit pe vremea Regelui 
Bela al III-lea sau al Regelui Andrei al II-lea. Arată 
totodată faptul că în biserica abației și-a găsit odihna 
veșnică Regina Jolanda, soția Regelui Andrei al II-lea, 
iar mai apoi însuși regele. Descrie distrugerea de către 
tătari a abației, care a avut loc în anul 1242, reînflorirea 
acesteia după urgie și apoi distrugerea definitivă de 
către dominația turcească.

Cronicarul Rogerius în lucrarea sa „Carmen 
miserabile” descrie cotropirea tătarilor, iar din această 
descriere fidelă ne dăm seama că avem de-a face 
cu un martor ocular al întâmplărilor. Modul în care 
cronicarul descrie evenimentele, conduc la concluzia că 
acesta în momentul cotropirii abației din Igriș era deja 
prizonierul dușmanului. Titlul capitolului XXXVI este 
chiar „Quomodo praesentis carminis auctor ad manus 
Tartarorum devenerit.” Deci distrugerile și atrocitățile 
au fost privite de autor chiar din tabăra tătarilor.

Cu toate acestea nu face mențiune despre faptul 
că ar fi fost distrusă clădirea mănăstirii, deși din punctul 
lui de vedere – în calitatea sa de față bisericească – 
acest lucru ar fi fost important de menționat, dacă s-ar 
fi întâmplat.

 La aceasta se adaugă și o referință din cartea lui 
Barany (pag. 107) în care citează un alt autor (I. Pray 
Spec. Hier.H.P.II, p.424) care menționează un act din 
anul 1427 în care se vorbește despre abatele din Igriș.

Din cele mai sus menționate am dedus faptul 
că în ciuda distrugerilor suferite de pe urma tătarilor, 
călugării cruțați și reîntorși au renovat clădirea cu mai 
mari sau mai mici sacrificii. Aceasta era și situația altor 
mănăstiri sau biserici care au supraviețuit distrugerilor 
tătarilor, respectiv că ele există și azi într-o stare mai 
bună sau mai proastă. Motivul supaviețuirii acestor 
clădiri este acela, că au fost ridicate din materiale 
rezistente, respectiv zidurile interioare clădite din 
spărtură de piatră au fost înconjurate de ziduri ridicate 
din pietre întregi. Această tehnică a fost denumită de 
către germani „Steinverkleidung”.

Piatra de nisip este în general rezistentă la foc, deci 
unde s-a utilizat acest material la construirea zidurilor, 
incendierea acoperișului nu a distrus și zidurile, astfel 
încât renovarea a fost posibilă relativ ușor. Renovarea 
a fost și mai simplă în cazul coloanelor, consolelor, 
soclurilor, întrucât acestea erau din piatră monolit. 

Construcțiile de genul celei descrise mai sus, 
potrivit  cunoștințelor noastre actuale, au început odată 
cu domnia Regelui Bela al III-lea, ceea ce face posibilă 
presupunerea ca mănăstirea din Igriș să fi fost ctitorită 
de acest rege.

Această teorie este susținută și de autorul Maurus 
Czinar în lucrarea sa Monasterologia vol. II, pag. 91: 

„Edmundus Martene (in Thesauro Anecdotorum) 
initia Monasterii Egresiensis paucis complexus: anno, 
inquit 1179. Bela III. «Hungariae Rex multa cum 
magnificientia Hegrense Monasterium construxit.» 
ac. Pontiniacensibus subiecit. Alibi vero sie refert: 
Rege, exit monachorum examen ad fundandum 
celeberrimum Hegrense Monasterium. quod postea 
Regum Hungarorum conditorium fuit.”

Cea din urmă afirmație se referă doar la regele 
Andrei al II-lea; despre alt rege maghiar nu cunoaștem 
că ar fi fost înmormântat la Igriș. De asemenea, este 
plauzibilă afirmația scriitorului  francez Martene, care 
se referă la izvoarele găsite la mănăstirea-mamă din 
Pontignac a mănăstirii din Igriș.

Dovezile de mai sus nu sunt contrazise nici de 
puținele relicve găsite la Igriș, fără a fi efectuate săpături.

În grădina pădurarului am găsit trei baze de 
coloane, care despărțeau pe vremuri naosul principal 
al bisericii de naosurile secundare. Pietrele sunt 
octogonale, iar această formă se regăsește frecvent 
în Ungaria în bisericile construite până în secolul al 
XVI-lea. Distanța măsurată din centrul fiecărei baze de 
coloană până la următoarea este de 20,5 picioare.

 Semicoloanele din biserica din Aracs1 sunt plasate 
la aceeași distanță una față de cealaltă ca cele din Igriș. 
Aracs, chiar dacă nu se află în imediata vecinătate a 
Igrișului, nici departe de această localitate nu e, pentru 
a nu se descoperi influențe între cele două cnstrucții. 
Deși biserica din Aracs a fost construită în secolul al 
XIII-lea, astfel cum rezultă din elementele sculpturale, 
putem presupune că biserica din Igriș a servit drept 
model, chiar dacă prima a fost construită la începutul 
domniei lui Andrei al II-lea. În acest caz se pot face doar 
presupuneri, fiindcă la Igriș nu au fost găsite elemente 
sculptate ale bisericii (acestea putând fi descoperite 
doar dacă s-ar efectua săpături), iar bazele de coloane 
stăteau pe pardoseala existentă.

Biserica din Aracs în comparație cu alte biserici 
de pe teritoriul Ungariei, nu poate fi considerată de mici 
dimensiuni, însă biserica din Igriș era mai mare decât 
aceasta, întrucât în prezent se întinde pe o suprafață mai 
mare decât grădina pădurarului. Trecând cu șareta pe un 

1 Arača, lângă Novi Becej, Serbia
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drum aflat în apropiere am auzit un zgomot asemănător 
cu cel al unui vehicul ce trece deasupra unei bolți. Dacă 
auzul nu mă induce în eroare, sub acea boltă trebuie 
să fie biserica subterană, iar în acest caz se confirmă 
afirmația lui Martene: „Rex multa cum magnificientia 
Hegrense Monasterium construxit.” La aceasta se 
adaugă ceea ce am citit despre mănăstire din condeiul 
lui Maurus Czinar.

Mănăstirea nu putea fi una mică, dacă a fost 
aleasă de către Regele Andrei al II-lea drept loc de veci, 
care i-a dăruit mai multe bunuri, confirmate din nou de 
același Maurus Czinar.

Din cele descrise de acest autor ne dăm seama 
cât de interesant și edificator pentru cunoașterea Evului 
mediu ar fi efectuarea unor săpături arheologice în Igriș.

Chiar dacă nu am găsi mormintele Regelui 
Andrei al II-lea și al Reginei Jolanda împreună cu 
relicve mai valoroase decât cele găsite în mormântul 
Regelui Bela al III-lea, tatăl lui Andrei, cu siguranță 
am găsi fragmente arhitecturale  asemănătoare cu cele 
găsite la biserica din Kalocsa. 

Cu siguranță, mănăstirea din Igriș a aparținut 
de mănăstirea cisterciană din Pontignac, deci stilul 
arhitectural a fost influențat de cel francez și nu de 
cel german, nefiind surprinzătoare nici descoperirea 
bisericii subterane.

întreg patrimoniul se transmite iar persoana divizată își 
încetează existența. O dată cu transmiterea patrimoniului 
se transmit și obligațiile de la persoana juridică divizată 
către persoanele dobânditoare.

Transformarea persoanei juridice intervine atunci 
când o persoană juridică își încetează existența conco-
mitent cu înființarea unei alte persoane juridice, caz în 
care patrimoniul, drepturile și obligațiile se transmit către 
persoana juridică nou înființată.

Deci o persoană juridică încetează prin fuziune, 
divizare totală, transformare, dar și prin dizolvare sau 
desființare. O persoană juridică se dizolvă dacă s-a împlinit 
termenul pentru care a fost constituită, dacă s-a realizat 
integral scopul pentru care a fost înființată ori dacă acest 
scopul urmărit este nelegal, dacă organele sale au hotărât 
dizolvarea, sau prin faliment. În momentul dizolvării se 
procedează la lichidarea patrimoniului persoanei juridice, 
care înseamnă că din patrimonul și drepturile persoanei 
juridice se achită datoriile, iar patrimoniul rămas se 
împarte potrivit actului de înființare.

O persoană juridică încetează în momentul radierii 
ei din registrele în care a fost înregistrată la înființare.

Curier...
(Urmare din pag. 9)

şi la contracte de cercetare (15) sub acelaşi regim de 
contractare.

Menţionăm câteva din contractele de cercetare la 
care a participat ca membru în colectiv și anume: urmărirea 
comportării în timp a barajelor: Călineşti Oaş, jud. Satu 
Mare, Vîrşolt, jud. Sălaj, Gilău, jud. Cluj, Colibiţa, jud. 
Bistriţa-Năsăud.

Pe parcursul desfăşurării activităţii didactice a  
elaborat mai multe lucrări ca suport al disciplinelor pe care 
le-a susţinut:

– Curs de construcţii edilitare şi căi de comunicaţii 
(colectiv), tipărit la I.P.C.

– Îndrumător de lucrări de Hidraulică teoretică şi 
aplicată (colectiv), tipărit la I.P.C.

– Curs de Hidraulică şi Construcţii Hidroedilitare 
pentru anul ÎI C.E. (colectiv), accesibil studenţilor pe site 
UTC-N

– Hidraulică: lucrări de laborator (colectiv), accesibil 
studenţilor pe site UTC-N.

În cadrul activităţii desfăşurate la cursul de 
MASTERAT, intitulat Managementul Resurselor de Apă 
a condus activitatea elaborării unui număr aproximativ 50 
lucrări de disertaţie.

În anul 2000 a întocmit documentaţia privind 
aprobarea de către MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE, a cursului de masterat „Managementul 
Resurselor de Apă”.

În acelaşi an a primit aprobarea organizării acestui 
curs cu începere din anul universitar 2000-2001. Ca şi 
coordonator al cursului de MASTERAT şi-a desfăşurat 
activitatea până în anul 2012. În 2012 a fost selectat să 
întocmească un raport de expertiză tehnică extrajudiciară 
la Tribunalul Cluj-Napoca.

A fost membru în organizația profesională Asociaţia 
Română a Apei. Din anul 2010 a participat cu un colectiv 
din cadrul UTC-N la elaborarea Planului de urbanism 
general pentru oraşul Cluj-Napoca. 

A coordonat în calitate de şef de proiect de 
specialitate elaborarea documentaţiei la toate tipurile de 
reţele utilitate legate de PUG, implicându-se direct la 
elaborarea documentaţiei legată de reţele hidroedilitare, 
respectiv de bazinul hidrografic din perimetrul oraşului. În 
anul 2013 a participat în calitate de membru la lucrările 
comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţie 
– Amenajarea hidroenergetica Drăgan. 

Pe parcursul lui 2014 și 2015, alături de colectiv, a 
participat la elaborarea documentaţiei privind acreditarea 
specialităţii Amenajări și construcţii hidrotehnice și, de 
asemenea, la întocmirea documentaţiei pentru înfiinţarea 
unui curs de masterat privind specializarea ACH.

A decedat în 11 octombrie 2017, păstrându-și până 
în ultimele momente demnitatea.

Dorin...
(Urmare din pag. 8)

Amalgam
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Hobby

Invitat fiind la manifestările prilejuite de sărbătorirea 
a 25 de ani de la apariţia revistei „Cenăzeanul“ şi pentru că 
sunt de câţiva ani colaborator al acesteia, am fost întrebat 
dacă nu pot susţine o prezentare cu această ocazie. Cum 
pregătirea mea profesională, cunoştintele şi pasiunile mele, 
dar şi cunoscându-i pe cei mai mulţi dintre invitaţii la o astfel 
de manifestare culturală, nu mă puteam duce decât spre 
rubrica „Diverse”, m-am hotărât ca printre atâtea teme de 
interes cultural, folcloric şi istoric să aduc puţină „realitate 
de secol XXI”, astfel încât am ales tema „Promovarea 
comunei Cenad prin intermediul geocaching-ului”.

Titlu interesant, care poate stârni măcar curiozitatea 
auditoriului cel puţin în lămurirea a ceea ce înseamnă. 
Pasionat fiind de acest „joc” ştiu foarte bine prin ceea ce 
trece cel care te ascultă atunci când începi să îi vorbeşti 
despre asta. Acum câteava numere în urmă, într-un 
interviu cu mine, Duşan Baiski încerca să „lămurească” în 
publicația „Cenăzeanul“, mai pe înţelesul cititorilor, acestă 
pasiune a mea, printr-un interviu foarte bine realizat. Cu 
atât mai mare mi-a fost mirarea când am fost rugat să scriu 
din nou câteva rânduri despre aceasta. 

Adică, cum poate fi promovată comuna Cenad prin 
intermediul geocaching-ului.

Din nou, trebuie să reamintesc faptul că între 
geocaching şi PokemonGo există o diferenţă esenţială, 
cu toate că ambele se bazează pe acelaşi principiu: 
găsirea unor coordonate geografice. Din nou remintesc 
cititorilor faptul că PokemonGo este ceva virtual, pe când 
geocaching-ul are o finalitate reală: jucătorul găseşte ceva 
real. Aceea „comoară” este un obiect fizic: o cutiuţă!

Pe lângă acest fapt, de ce ar alege cineva să aibă 
acestă pasiune ca mine? În primul rând pentru că (aşa 
cum am mai tot spus) este ceva real, pentru că înveţi ceva 
nou (aproape fiecare cutie ar trebui să arate jucătorilor un 
loc, o construcţie deosebită, cu o însemnătate istorică şi 
culturală, să promoveze ceva). În altă ordine de idei, jocul 
este benefic şi sănătos, în special pentru tineri pentru că îi 
scoate din aceea lume virtuală cu care (din păcate) sunt tot 
mai des obişnuiţi, din faţa calculatorului şi îi duce afară, în 
lumea reală, îi obligă să facă mişcare. 

Sigur că acest joc, însăşi prin faptul că este o 
„vănătoare de comori”, înseamnă o aventură în sine. Cine 
nu îşi doreşte să investigheze, să folosească indicii, să 

Promovarea comunei Cenad prin 
geocaching (I)

descopere o „comoară”, să se joace şi să îşi reamintească 
să fie copil. Citeam nu cu mult timp în urmă rezultatele 
unui sondaj realizat pe site-ul oficial al jocului (www.
geocaching.com), în limba engleză si care se numea: „15 
motive pentru care iubim geocaching-ul”. Pe lângă câteva 
dintre motivele despre care am scris şi eu aici, mi-au 
mai plăcut câteva: „pentru că descoperim comori despre 
care nu ştiam că există în imediata noastră vecinătate” şi 
„pentru că este o aventură, în locuri care încă există în 
lumea reală”. 

Acum, vorbind despre rolul geocaching-ului în 
promovarea turismului, posibilităţile acestuia sunt foarte 
mari. Nu mai revin asupra faptului că aduce jucătorul în 
zona unde se doreşte să i se arate ceva, dar costurile sunt 
aproape zero faţă de beneficii. De ce? Pentru că ceea ce 
vrem să arătăm există deja şi nu trebuie să fie investiţii 
în reclame costisitoare. De asemenea, prin intermediul 
acestuia sunt la dispoziţie posibilităţi aproape nelimitate 
de promovare. Adevărata valoare a geocaching-ului nu stă 
în cutia în sine care trebuie să fie găsită de jucători, ci în 
ceea ce se doreşte a fi promovat, a fi arătat.

Şi aici ne punem întrebarea: are Cenadul ceva de 
promovat? Dar zona din imediata lui apropiere? De ce nu 
oraşul Sânnicolau Mare? Să nu uităm, dragi cenzăzeni, că 
vorbim de o aşezare milenară, de care are ar trebui să fiţi 
mândri cu toţii şi a cărei istorie ar trebui să fie cunoscută 
de toţi locuitorii ei. O să vă reamintesc doar două repere 
majore ale comunei, pe care eu am încercat să le promovez, 
datorită avantajului că Cenadul se află în imediata apropiere 
a frontierei cu Ungaria, nu atât în rândul românilor, ci mai 
ales al străinilor de ţara noastră.

Cu toţii ştiţi că în antichitate localitatea în care se 
află acum Cenadul se numea Morisena şi care şi-a păstrat 
acest nume până târziu în sec. XIII. Numele actual provine 
de la un oștean localnic numit Chanadinus. Istoricul Vasile 
Pârvan a presupus că la Morisena era locul unei cetăți 
dacice. În timpul imperiului roman, la Morisena a fost 
construit un castru în care a staționat temporar legiunea 
a XIII-a Gemina. Aici s-a aflat, sub numele de Urbs 
Morisena, localitatea de reședință a căpeteniei Ahtum. 
Cenadul a fost un important oraș medieval, distrus de 
marea invazie tătară din 1241. 

Prima biserică din Cenad, închinată Sf. Gheorghe 
şi mănăstirea închinată Fecioarei Maria au fost ridicate 
între anii 1037-1042 de către episcopul Gerald (în italiană 
San Gerardo, în germană Gerhard şi  Gellért în maghiară), 
născut la 23 aprilie 980 în Veneția şi decedat (ca martir), la 
24 septembrie 1046, în cetatea Buda (actualmente Budapesta, 
pe dealul care îi poartă numele). Acesta a fost un călugăr 
benedictin care a slujit în Regatul Ungariei și a fost educatorul 
viitorului rege, fiul lui Ștefan I al Ungariei. În actuala biserică 
romano-catolică, construită în anul 1879, parţial gotică, 
parţial renancestistă, înaltă de 67.8 m, se află o copie după 
sarcofagul în care a fost depus trupul Sf. Gerald.

Sf. Gerald a fost şi cel care în anul 1035 a înfiinţat 
prima şcoală de pe teritoriul actual al României. Elevi 
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ai şcolii din Cenad au urmat mai apoi cursurile unor 
universităţi prestigioase din Viena, Cracovia, Wittemberg, 
Praga sau Leipzig. În spatele ei, se găseşte Biserica 
ordodoxă sârbă, construită în anul 1773 şi care, până în 
anul 1865, a fost biserică comună pentru ortodocșii sârbi 
şi cei români.

Aţi ghicit: este vorba despre biserica catolică, cea 
mai impozantă clădire din localitate.

Mănăstirea Morisena din Cenad a fost înfiinţată în 
anul 2003 și poartă hramul Sf. Ioan Botezătorul, amintind 
astfel de cel mai vechi lăcaș monahal de pe teritoriul ţării 
noastre, atestat documentar pe la anul 1002, când voievodul 
Ahtum, proaspăt botezat la Vidin după ritul bizantin, a 
adus cu sine în Banat călugări și preoți ortodocși. 

Deci, al doilea obiectiv promovat este mănăstirea de 
la intrarea în localitate dinspre Sânnicolau Mare.

Aşa cum am spus, suntem în sec XXI, în anul 2017, 
când tehnologia este atât de avansată şi de internaţionalizată 
prin intermediul acestui spaţiu virtual de „liberă circulaţie” 
care este Internetul şi de ce să nu profităm şi aici, la Cenad 
de a avea câteva dintre cele peste 3 milioane de cutii 
ascunse în toată lumea. 

Hobby

Tiberiu-Ioan BOCIAT  
(alias tbociat)

„Cupa Banatului“, ediția a IX-a
În perioada 17-19 noiembrie 2017, la hala 

agroalimentară din Sânnicolau Mare a avut loc o expoziție 
de porumbei, găini, iepuri și păsări exotice. Dacă la primele 
ediții ale „Cupei Banatului“ au participat mai multe cluburi 
din zonă, de data aceasta participarea a fost mult mai 
redusă din cauză că în aceleași zile s-au derulat expoziții 
similare la Lugoj și la Cluj-Napoca. Regretabil e faptul 
că două cluburi din zonă, respectiv Lugoj și Sânnicolau 
Mare, nu s-au putut înțelege pentru data expozițiilor pentru 
evitarea suprapunerii lor. 

Cu toate acestea, a fost o expoziție reușită, în special 
la găini și iepuri și mai puțin reușită la porumbei. Iar dacă 
e să dăm note, iată: găinile – nota 10, iepurii – nota 9, 
iar porumbeii – nota 5 cu plus. La sectorul de porumbei 
s-au expus 510 exemplare de către 45 de crescători, însă 
deranjabilă a fost calitatea exponatelor, deoarece 60% erau 
porumbei de „oală“ și nicidecum pentru expus chiar și la 
o expoziție de mică anvergură. Rasa King a numărat cele 
mai bune exemplare, unele chiar cu rezultate la expoziții 
mai mari, cu o participare mai numeroasă. Au mai fost 
câteva exemplare bune de Texan, Gușați englezi sau Uriași 
maghiari și, izolat, rase cu participări în număr mic, câte 
cinci-șase exemplare la un crescător și din aceeași rasă.

În schimb, la găini a fost un adevărat regal galinaceu, 
atât prin numărul de exemplare, cât în special prin calitatea 
exemplarelor expuse. Un număr de 53 de crescători au Gheorghe Anuichi

expus 408 exemplare, iar rasa cea mai frumoasă a fost 
Brahma, urmată de rasa Wiandotte. 

Au fost expuse 20 de rase, atât din cele mari, cât și 
din cele pitice, de diferite culori, unele noi pentru România, 
rase importate din străinătate, ceea ce denotă preocuparea 
crescătorilor pentru îmbunătățirea raselor, cât și de a aduce 
în țară noi rase ori de noi culori.

La iepuri au expus 25 de crescători, cu un număr de 
156 de exemplare din 12 rase. Cele mai multe exemplare 
au fost expuse din rasa Uriaș german (46), apoi din rasa 
Neozeelandez, iar la polul opus din rasa Alaska cu doar trei 
exemplare, deoarece este o rasă relativ nouă în România, 
cu doar doi-trei crescători.

Au fost mai mulți crescători care au expus mai multe 
rase, dar și în combinație de găini și porumbei. 

Campioni la titluri dobândite au fost Viorel Olteanu 
(cinci titluri), Gheorghe Badea (trei titluri), Denis Gruin 
(trei titluri) - la porumbei; iar la găini Petru Căpraru (patru 
titluri), urmat de Emanuel Nenadov (trei titluri).

Dacă aproape toate exemplarele expuse au fost 
adăpostite în cuști individuale, au existat și voliere cu 
mai multe exemplare. În cele șase voliere s-au expus 
porumbei, păuni, rațe sau păsări exotice ale crescătorului 
Rudolf Klimer, cetățean german stabilit în Ungaria, dar 
și membru al Clubului „Nako“ din Sânnicolau Mare.  
Cenadul a obținut un titlu de campion prin subsemnatul, 
la porumbelul Roman. Consider că și prin Ioan Radu, 
campion la iepuri, născut la Cenad și trăitor la Sânnicolau 
Mare, jumătate de titlu aparține Cenadului. Dacă ani de zile 
mă plângeam că la Cenad nu crește porumbei de ornament 
decât subsemnatul, de data aceasta iată că localitatea 
noastră a mai avut un expozant, unul tânăr, îl numesc aici 
pe Silvius Regep. A avut expuse șase exemplare de bună 
calitate, cumpărate de la un mare crescător de Voltați, care-i 
este și mentor, și profesor. Îi prevăd un viitor strălucit în 
columbofilie dacă va urma drumul început alături de 
maestrul său, Ghiță Dogar.

Găini din rasa „Brahma“. 
Sursa foto: gainidecolectie.wordpress.com
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Uniunea Europeană
 – Scurtă istorie (XVI)

Documentar

Tiberiu-Ioan Bociat
(Continuare în pag. 27)

Controalele la frontierele 
externe ale Uniunii Europene 
(3)

Regulamentul (U.E.) 
2017/458 al Parlamentului Eu-
ropean şi al Consiliului,  din 
15 martie 2017 de modificare a 
Regulamentului (U.E.) 2016/399 
în ceea ce privește consolidarea 
verificărilor prin consultarea 
bazelor de date relevante la 
frontierele externe, la care am 

făcut referire în primele două materiale referitoare la acest 
subiect, a adoptat faptul că articolul 8 din Codul frontierelor 
Schengen, referitor la Verificările la frontiere efectuate 
asupra persoanelor, mai exact aliniatul 2, cel care 
prevedea că: „Toate persoanele fac obiectul unei verificări 
minime vizând stabilirea identității pe baza producerii sau 
prezentării documentelor de călătorie. Verificarea minimă 
constă într-o examinare simplă și rapidă a valabilității 
documentului care îl autorizează pe titularul legitim să 
treacă frontiera și a prezenței indiciilor de falsificare sau 
de contrafacere, recurgându-se, după caz, la dispozitive 
tehnice și consultând bazele de date relevante cu privire 
la informațiile referitoare exclusiv la documentele furate, 
deținute fără drept, pierdute sau anulate. 

Verificarea minimă prevăzută la primul paragraf 
constituie regula pentru persoanele care beneficiază de 
dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii.” 
este modificat şi a primit următorul conţinut: 

„La intrare şi la ieşire, persoanele care beneficiază 
de dreptul la libera circulaţie în temeiul dreptului Uniunii 
sunt supuse următoarelor verificări:

a) Verificarea identităţii şi a cetăţeniei persoanei şi 
a autenticităţii şi valabilităţii documentului de călătorie 
folosit pentru trecerea frontierei, inclusiv prin consultarea 
bazelor de date relevante [...]”

Pentru paşapoartele şi documentele de călătorie 
care conţin un suport de stocare, se verifică autenticitatea 
datelor înscrise în cip”

Aici este vorba de paşapoartele biometrice (în cazul 
documentelor de călătorie româneşti) şi de acel foarte mare 
evantaj pe care îl aduc ele atunci când se tranzitează un 
aeroport şi se pot utiliza acele „fast gates” sau „easy pass” 
de care pomeneam în numărul trecut al revistei.

 
 Legiutorul european a mai ţinut să precizeze în 

acelaşi articol modificat că:
b) Verificarea faptului că o persoană care beneficiază 

de dreptul la libera circulaţie în temeiul dreptului Uniunii 
nu este considerată a fi o ameninţare pentru ordinea 

publică, securitatea internă, sănătatea publică sau relaţiile 
internaţionale ale oricăruia dintre statele membre, inclusiv 
prin consultarea SIS şi a altor baze relevante ale Uniunii.

În cazul în care verificările prin consultarea bazelor de 
date menționate mai sus ar avea un impact disproporționat 
asupra fluidității traficului, un stat membru poate decide 
să efectueze aceste verificări în mod punctual la anumite 
puncte de trecere a frontierei, ca urmare a unei evaluări a 
riscurilor legate de ordinea publică, securitatea internă, 
sănătatea publică sau relațiile internaționale ale oricăruia 
dintre statele membre. 

Domeniul de aplicare și durata reducerii temporare 
la verificările punctuale prin consultarea bazelor de date 
nu depășesc ceea ce este strict necesar și sunt definite în 
conformitate cu o evaluare a riscurilor efectuată de statul 
membru în cauză. Evaluarea riscurilor expune motivele 
reducerii temporare la verificările punctuale prin 
consultarea bazelor de date, ține seama, printre altele, 
de impactul disproporționat asupra fluidității traficului 
și furnizează statistici privind pasagerii și incidentele 
legate de criminalitatea transfrontalieră. Aceasta este 
actualizată periodic.

Acest lucru se poate aplica atunci când se consideră 
că aplicarea întocmai a prevederilor regulamentului ar 
genera timpi de aşteptare foarte mari şi el poate fi eliminat 
pentru perioade limitate de timp (de exemplu, pe perioada 
sezonului estival, a sărbătorilor de iarnă, a anumitor 
evenimente culturale sau sărbători etc.)

Persoanele care, în principiu, nu fac obiectul unor 
verificări punctuale prin consultarea bazelor de date fac cel 
puțin obiectul unei verificări în vederea stabilirii identității 
acestora pe baza prezentării unor documente de călătorie. 
O astfel de verificare constă într-o examinare simplă și 
rapidă a valabilității documentului de călătorie folosit 
pentru trecerea frontierei și a prezenței unor semne de 
falsificare sau de contrafacere, recurgându-se, după caz, 
la dispozitive tehnice și, în cazurile în care există îndoieli 
cu privire la documentul de călătorie sau există indicii că o 
astfel de persoană ar putea reprezenta o amenințare la adresa 
ordinii publice, a securității interne, a sănătății publice sau 
a relațiilor internaționale ale statelor membre, polițistul de 
frontieră consultă bazele de date menționate în regulament.

În cazul în care un stat membru intenționează să 
efectueze verificări punctuale prin consultarea bazelor 
de date în temeiul Regulamentului, acesta transmite o 
notificare celorlalte state membre, Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Comisiei în 
mod corespunzător și fără întârziere. În cazul în care statele 
membre, agenția sau Comisia au motive de îngrijorare 
legate de intenția de a efectua verificări punctuale prin 
consultarea bazelor de date, acestea transmit fără întârziere 
o notificare statului membru în cauză în legătură cu motivele 
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Documentar

Cronologie după „Cenăzeanul“ 
(VI)*

Dușan Baiski

2007
(Urmare din numărul trecut)
Ion Savu trece în revistă nume ale celor care au 

gătit cu prilejul diverselor evenimente din comună: Iuli-
ana Kerekes, Lucreția Popon, Florica Radu, Lucreția Albu, 
Elisabeta Jung, Livia Stanciu, brata George.

An de an, veteranul de război Ioan Herbei a orga-
nizat, înainte de Ziua Înălțării Domnului, Ispasul, acțiuni 
de curățare și restaurare a monumentelor dedicate eroilor 
satului căzuți în războaie. Și în acest an, elevi ai Școlii 
Generale au dus coroane de flori la aceste monumente.

Ruga Bisericii ortodoxe române a prilejuit organiza-
rea, la Căminul cultural, a unui spectacol în cadrul căruia 
vedete au fost micii artiști ai Școlii Generale, care au prezen-
tat dansuri moderne (prin formația pregătită de înv. Zoran 
Erdei), dansuri populare maghiare, dar și moderne (instructor 
înv. Rozalia Velciov), dansuri populare românești (instructor 
înv. Oana Erdei), dansuri țigănești (instructor Ioan Nicula). 
Antrenul a fost asigurat de formația instrumentală condusă de 
Gheorghe Mândran.

La 19 mai, cenăzenii s-au prezentat la urne, în 
cadrul referendumului cu privire la demiterea președintelui 
României, Traian Băsescu. Din cei 3.741 de cenăzeni cu 
drept de vot s-au prezentat 1.358, din care 1.171 (86%) au 
votat pentru rămânerea președintelui în funcție.

Pe 22 mai, de Sf. Nicolae de vară, s-a sărbătorit 
hramul Bisericii ortodoxe sârbe. Antrenul de după slujba 
religioasă a fost asigurat de formația condusă de Gheorghe 
Mândran (din care fac parte și cenăzenii Darko Vlașcici 
și Slaven Pavlovici), dar și de tamburașii formației „Lale 
sa Moriša“ soliști vocali fiind Dușița Roșu, Pera Todoro-
vici, Liuba Petrov, Oana Erdei, Boghița Stoianov și fetița 
de șase ani Tania Vlașcici, care au interpretat melodii 
populare sârbești și românești.

A decedat învățătoarea Florica Blaj.
10 iunie, la Puțul, concurs de pescuit. Organizatori: 

Liviu Dănilă, Iosif Niglaș, Gheorghe Cornut (ca membri ai 
comisiei), Ovidiu Popa, Mircea Merza și Nicolae Maxim 
(arbitri de standuri). Au luat parte 22 de concurenți, pe 
două grupe: seniori și juniori.

O mulțime de oameni din Cenad, dar și din 
localitățile apropiate, au participat pe 24 iunie la hramul 
Mănăstirii „Morisena“. Stareță este monahia Serafima.

Hramul Bisericii greco-catolice a fost sărbătorit pe 
1 iulie, de Ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

La examenul de testare națională din iunie, promo-
vabilitatea la Școala Generală a fost de 100%.

Pirogravurile lui Liubomir Mendebaba au fost 
prezentate și la Televiziunea Română.

La 15 iulie a avut loc un nou concurs de pescuit la 
Puțul, participând 18 concurenți.

În ședința sa din 13 august, Consiliul Local aprobă 
strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a 
comunei Cenad.

Proiectul Banaterra (www.banaterra.eu), inițiat și 
coordonat de Dușan Baiski, a fost declarat „the best e-
Content exemple in e-Government from Romania - 2007“ și 
a devenit câștigătorul fazei naționale pentru e-Guvernment 
(guvernare electronică) a concursului mondial World Sum-
mit Awards Global Contest 2007.

Hramul Bisericii romano-catolice, din 24 sep-
tembrie, se dovedește din nou o mare sărbătoare pentru 
cenăzeni și oaspeții lor din țară și de peste hotare.

O nouă ediție a Festivalului internațional al 
tamburașilor va avea loc la Cenad, pe 6 octombrie. 
Participă formații din România, Serbia și Ungaria.

Cenadul își are propriul site oficial pe Internet: 
www.cenad.ro, realizat și administrat de Dușan Baiski.

La Școala Generală s-a introdus încălzirea centrală.
Au trecut în neființă prof. Ion Strungariu și înv. Ioan 

Damian.
Cenăzenii cu drept de vot s-au prezentat la urne, 

pe 25 noiembrie, în cadrul referendumului privind in-
troducerea votului uninominal. Din cei 3.806 înscriși pe 
listele electorale, au participat la vot 519 (13,63%). Dintre 
aceștia, 459 au votat DA (88,43%).

Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, elevi 
de la Școala Generală din Cenad, dar și de la Sânnicolau 
Mare, au susținut un program cultural-artistic. Înainte de 
aceasta, pe platoul din fața Căminului cultural s-a derulat 
un concurs de tăiat porci și de preparat produse din carne 
de porc, la care au participat cinci echipe reprezentând 
cinci etnii din Cenad.

La Casa Germană s-a desfășurat, pe 8 decembrie, o nouă 
ediție a Zilei Asociației Culturale „Concordia“ din Cenad.

2008
Pe 1 martie, asupra Cenadului s-a abătut o 

puternică furtună, cu ploaie și grindină, fără însă a face 
pagube materiale.

În cadrul unui concurs zonal de hipism la Jebel, din 
1 martie, cenăzeanul Andrei Socol obține dreptul de a par-
ticipa direct la concursurile naționale de profil.

Un grup de credincioși romano-catolici a făcut, la 
sfârșitul lunii martie, o excursie la Őpusztaszer (Ungaria).

Cadrele didactice din comună pichetează Primăria 
pentru primirea unor drepturi bănești, acțiune rămasă fără 
niciun rezultat.

Prof. Gheorghe Doran participă, în calitate de 
reprezentant al revistei „Cenăzeanul“, la întrunirea de 
constituire a Asociației Presei Rurale din Banat, care a 
avut loc pe 10 aprilie, la Muzeul Satului Bănățean din 
Timișoara.

Alegeri locale la 10 iunie. Nicolae Crăciun obține un nou 
mandat de primar. Emanuel Cimpoacă a fost ales viceprimar.
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* Din monografia „Cenăzeanul - 25 de ani“

Documentar

Pe 5 iunie, elevi de la școala din localitate depun 
coroane de flori la monumente ale eroilor din comună.

Pontonul de la nisipăria de pe malul Mureșului s-a 
desprins și a ajuns în Ungaria, de unde a fost înapoiat de 
către vecinii maghiari.

Pe 14 iulie este consemnată o furtună puternică, cu 
ploi și grindină, fără însă a face pagube însemnate.

În perioada 15 iulie-15 august, s-a desfășurat la 
Școala Generală un experiment finanțat prin Programul 
PHARE 2005, sub egida Inspectoratului Școlar Județean 
Timiș, sub genericul „Acces la educație pentru grupurile 
dezavantajate“. Din colectivul de cadre didactice impli-
cate au făcut parte: Slavka Bojin, Laura Rusu, Daniela 
Micu, Carmen Mureșan, Petru Jigalov, Mirel Nicola, Ionel 
Nandra, Cornelia Ivănescu, Tünde Kokcis.

O echipă de băieți unguri din Cenad a repus pe 
poziție monumentul închinat lui Nicolae Grigorescu, 
militarul român ucis de explozia ce a avut loc pe partea 
românească a podului rutier de peste Mureș.

La sfârșitul lunii iulie, s-a desfășurat pe terenul de 
sport al Școlii Generale un nou turneu de minifotbal, la 
care au participat opt echipe. Locul I a fost câștigat de 
echipa lui Vasile Bălan, locul II de echipa lui Benito Joga, 
iar III de echipa Erico.

Pe 30 iulie, la Puțul a avut loc un nou concurs de pes-
cuit organizat de Asociația pescarilor sportivi din Cenad.

La începutul lui septembrie, o nouă ediție a Festi-
valului Internațional al Tamburașilor Cenad, cu participanți 
din România, Serbia și Ungaria.

Ion Savu publică volumul „Instantanee cenăzene“.
Pe 24 septembrie, hramul Bisericii romano-catolice 

a adus din nou la Cenad numeroși credincioși romano-
catolici din țară și din străinătate.

În noaptea 3/4 octombrie s-a înregistrat o mare 
furtună, dar fără pagube materiale importante.

De Ziua Armatei Române, 25 octombrie, familia 
Ciurte s-a deplasat în Ungaria, la un cimitir al eroilor 
români, în apropierea Budapestei, pentru a depune coro-
ane de flori.

Pe 28 și 29 octombrie, vânt puternic.
Vineri, 14 noiembrie, la cea de-a II-a Sesiune 

internațională de comunicări Banaterra, organizată de 
Asociația Proiectul Rastko România (președinte: Dușan 
Baiski), prof. Gh. Doran prezintă lucrarea „Influențe 
străine asupra graiului românilor din Cenad“. Iar Dușan 
Baiski: „Contrabanda internațională de la frontiera 
româno-maghiară de la Cenad - 1938-1947“.

Pe 30 noiembrie, alegeri parlamentare. Din cei 
3.852 de cenăzeni cu drept de vot, s-au prezentat la urne 
doar 968.

Echipa de fotbal „Mureșul“, care evoluează în cam-
pionatul județului Timiș, încheie turul pe locul 5.

2009
Amânată din pricina alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2008, Ziua Asociației Culturale „Concordia“ 

Cenad se va ține pe 10 ianuarie 2009. La Căminul cul-
tural se vernisează o expoziție de o zi de costume popu-
lare bănățene din colecțiile Mariei Mândroane și Violetei 
Tipa. Este lansat volumul de amintiri din Cenad „Voci în 
penumbră“ al lui Geo Galetaru.

Marius Vasile Popa, cenăzean de origine, a cucerit 
medalia de argint la patinaj artistic la Jocurile mondiale de 
iarnă „Special Olimpics“ din statul nord-american Idaho 
(3-16 februarie), la care au participat 3.000 de concurenți 
din 102 țări. Pentru performanța sa, a fost invitat de 
președintele Ion Iliescu la Cotroceni, unde i s-a înmânat 
medalia „Meritul sportiv clasa a III-a“.

După expoziția de animale de blană și păsări din 18-
19 aprilie, de la Sânnicolau Mare, Gheorghe Anuichi face 
apel la înființarea în orașul vecin a unei asociații de profil.

Cu prilejul sfârșitului de an școlar, trei elevi au 
obținut medii anuale maxime 10, iar mulți alții 9. Primăria 
și Consiliul Local au instituit trei premii speciale (un 
calculator și două biciclete), care au fost trase la sorți. 
Câștigători: Denis Jivici, Miriana Jivici și Sorin Muntea-
nu. A fost stimulată și formația de majorete, instruită de 
prof. Marioara Clișic.

Formația de pompieri voluntari, cu peste 100 de ani 
vechime, numără 19 membri.

Pe 22 mai, rugă la ortodocșii sârbi. Antrenul a fost 
asigurat de Ansamblul folcoric sârbesc „Sf. Sava“ din 
Sânnicolau Mare și de formația de tamburași „Lale sa 
Moriša“.

Hramul Bisericii ortodoxe române s-a ținut pe 7 iu-
nie. Programele sportiv și cultural-artistic au fost anulate 
din cauza ploii.

În perioada 9-12 iunie, la Cenad s-a desfășurat o 
acțiune transfrontalieră organizată de către Institutul In-
tercultural Timișoara, sub genericul „Rurban“, la care 
au participat tineri din Ungaria, dar și nouă tineri din 
România, dintre care trei din Cenad: Alexandra Harkai, 
Cristina Köllö și Gheorghe Sarafincean.

La cea de-a III-a ediție a festivalului județean 
„Lada cu zestre“, la care au luat parte peste 5.000 de 
artiști amatori din Timiș, la faza județeană din 14 iunie, 
corul mixt bisericesc condus de Ioan Dogojie a cucerit 
locul I (debutanți), la costume populare de kirchweih 
Elisabeta Wolf s-a situat pe locul II (debutanți), iar 
Francisc Fodor a obținut un loc I (consacrați) și un loc 
I pentru autenticitatea rețetei, ambele la gastronomie, 
pentru papricaș de pește.

Membri ai colegiului de redacție al revistei 
„Cenăzeanul“ fac o vizită de documentare la Muzeul pre-
sei „Sever Bocu“, la Muzeul pompierilor, dar și la Muzeul 
„Stefan Jäger“, toate trei din orașul Jimbolia.

Pe 19 iunie, prof. Gh. Doran participă la a doua 
ședință de constituire a Asociației Presei Rurale din Ba-
natul Istoric, care s-a desfășurat la Muzeul presei „Sever 
Bocu“ din Jimbolia, în data de 19 iunie.
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Plante medicinale,
remedii miraculoase (XV)

Farmacist Rodica Pitic

Farmacie

Degețelul roșu
(Digitalis purpurea)

Planta este asemănătoare cu degeţelul lemnos, 
diferenţa fiind culoarea florilor, care este roşie purpurie, roz 
şi mai rar albă cu pete roşii. Degeţelul roşu nu creşte spontan 
în ţară noastră, ci doar în cultură. 

Pe lângă heterozidele cardiotonice frunzele de degeţel 
roşu conţin şi saponozide de natură steroidică, care, deşi 
sunt lipsite de activitate terapeutică, joacă un rol important 
deoarece măresc resorbția heterosidelor cardiotonice la 
nivelul intestinelor, potențând astfel acţiunea lor. 

Heterozidele cardiotonice produc o creştere a puterii 
de contracţie a miocardului, care este urmată de o rărire a 
bătăilor inimii, prelungirea influxului nervos prin miocard, 
având loc o ameliorare a circulației sângelui cu creşterea 
oxigenării ţesutului, înlăturarea stazei şi edemelor şi 
creşterea diurezei. 

Drobușorul
(Isatis tinctoria)

Cunoscut și sub denumirile de cordamon, iarbă 
de zugrăvit, laba mâței, drobuşorul este o plantă erbacee 
bianuală cu tulpină înaltă de 50-100 cm. Frunzele tulpinale 
inferioare sunt auriculate la bază, cele superioare - lanceolate. 
Inflorescenţa este mare, alcătuită din flori cu petale galbene, 
înfloreşte din luna mai până în iulie. Fructul este de culoare 
galben-brun. 

Inflorescentele şi frunzele se utilizează în scop 
medicinal. 

Principiile active sunt glicoziți cu sulf, galactani, 
pigmenţi. 

Extractele obţinute din frunze au acţiune anti-
bacteriană, antivirală, febrifugă. 

Este utilizată în tratarea laringitelor, febrei, hepatitei. 
În industria textilă planta este utilizată pentru vopsirea firelor. 

 
Fasolea

(Phaseolus vulgaris)
 
Fasolea este o specie erbaceee originară din America 

de Sud, care se cultivă pe scară întinsă și la noi în scopuri 
alimentare.

În scopuri terapeutice se folosesc tecile de fasole 
recoltate la completă maturitate, în special de la soiurile de 
fasole cu păstaie albă sau alb-gălbuie.

Principiile active conținute de tecile de fasole sunt 
aminoacizi: arginină, asparagina, tirozina, triptofan și 
săruri minerale.

Datorită aminoacizilor, în special a argininei, 
preparatele din teci de fasole au proprietăți antidiabetice, iar 
datorită substanțelor minerale au proprietăți diuretice

Decoctul din o lingură de teci la 250 ml apă se obține 
prin fierbere 15 min., se strecoară și se beau 2-3 căni pe 
zi. Se folosește în tratarea edemelor, cistitelor, afecțiuni 
ale rinichilor și vezicii urinare și ca adjuvant în tratarea 
diabetului zaharat. Efectul antidiabetic este potențat dacă 
se combină cu flori de soc, frunze de afin, frunze de dud, 
țintaură, din care se prepară o infuzie.

Tecile de fasole intră în compoziția ceaiurilor 
antidiabetice, diuretice, antireumatice.

Persoanele care vor să elimine cât mai multă apă din 
organism pot prepara un macerat la rece, urmat de decocție. 
În acest scop se pun 4 linguri cu teci mărunțite în 1 litru apă 
rece, se lasă 12 ore după care se fierbe până ce cantitatea de 
lichid scade până la jumătate; preparatul obținut se consumă 
în trei reprize.

Fasolea  este folosită mult în alimentație. Preparatele 
din fasole verde au efect detetoxifiant (elimina toxinele din 
sânge). Persoanele care au alergii sau acnee dacă fac o cură 
de 10 zile cu preparate din fasole verde (supe, ciorbe, salate) 
pot observa că aceste fenomene se atenuează sau dispar. 
Aceste preparate duc și la scăderea nivelului de colesterol.

Fasolea albă este bogată în carbohidrați complecși, 
proteine, fibre (o porție de fasole asigură 25 % din 
necesarul de fibre zilnic), este un produs alimentar cu 
indice glicemic scăzut.

Antioxidanții conținuți în boabele de fasole protejează 
celulule de efectul radicalilor liberi, care pot determina 
apariția multor boli cronice: ateroscleroză, artritră, boli 
cardiovasculare, demență.

Fasolea roșie și cea neagră conțin mult mai multe 
substanțe antioxidante decât fasolea albă și este indicată 
folosirea lor pentru menținerea sănătății.

Fasolea neagră conține și antioxidanți care întârzie 
procesul de îmbătrânire și accelerează refacerea celulară. 
Este recomandată în stări depresive, stări psihice.

Fasolea furnizează organismului zinc, cupru și 
cantități însemnate de magneziu.

Magneziul diminuează stresul și este necesar pentru 
sănătatea oaselor și a musculaturii.

Proteinele vegetale conținute de fasole sunt de calitate 
superioară celor din carne.

Fasolea fiind un aliment atât de complex și cu efecte 
benefice asupra sănătății, vă recomand să o consumați cât 
mai multă și gătită în diverse forme.
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru 
gospodarii cenăzeni

Ing. George Ivașcu

Toamna anului 2017, 
dar și începutul de iarnă, până 
aproape de încheierea anului, 
poate fi caracterizată ca o pe-
rioadă favorabilă pentru agricul-
tori. Astfel, în perioada optimă 
pentru însămânțarea culturilor 
de cereale de toamnă, vremea a 
fost uscată, cu precipitații puține, 
ceea ce a permis semănarea cul-
turilor în condiții foarte bune, 
majoritatea agricultorilor fina-
lizând această activitate în pe-
rioada sus-amintită.

Din cea de-a doua jumătate a lunii noiembrie, au în-
ceput precipitațiile abundente care, până aproape de finalul 
anului, au însumat peste 50 l/mp. Acestea au fost dublate 
de temperaturi de peste 100 C, ceea ce a dus la răsărirea și 
dezvoltarea plantelor în cele mai bune condiții, înfrățirea 
petrecându-se în condiții foarte bune.

Prin abundența precipitațiilor căzute în ultima 
perioadă a lui 2017, a fost compensat și deficitul de apă din 
sol existent la începutul toamnei. Acest deficit l-am obser-
vat atunci când am săpat gropi pentru plantarea de pomi 
fructiferi la începutul lunii noiembrie. Astfel, la adâncimea 
mai mare de 30 cm pământul era uscat, iar după perioada de 
precipitații apa a pătruns la peste 50 cm.

Lucrările agricole ce se desfășoară în această 
perioadă sunt mai puține decât în alte intervale de timp. 
Una dintre cele mai importante este fertilizarea fazială a 
culturilor înființate în toamnă. Astfel, se acordă prioritate 
culturilor înființate mai târziu, cu o înfrățire mai slabă. 
Acestea vor fi fertilizate imediat ce terenul îngheață și per-
mite intrarea utilajelor. Dacă se face fertilizarea cu azo-
tat de amoniu (60-90 kg substanță activă/ha), mai târziu 
există riscul ca frații ce se formează să fie fără rod. Din 
punct de vedere al prețurilor veștile sunt destul de bune 
mai ales în contextul creșterii prețurilor la toate produsele. 
La îngrășăminte se semnalează reduceri, la ora actuală pe 
piață practicându-se următoarele prețuri:

- azotat de amoniu - 75 lei/sac de 50 kg;
- complexe 20:20:0 - 80 lei/sac
- complexe 16:16:16 - 90 lei/sac.
Dintre produsele ce se utilizează în perioada de iarnă 

în pomicultură pentru stropirile în repaos vegetativ amintim: 
Confidor Oil, la preț de 32 lei/l, se dă în concentrație de 
1,5%; zeamă bordeleză (3%) la prețul de 35 lei/kg sau 5 lei/
plic de 50 g; Champ - 5 lei/plic de 20 g.

Tot în aceste luni de iarnă, ianuarie-februarie, se 
verifică periodic starea de vegetație a culturilor de toamnă, 
de asemenea starea silozurilor și a depozitelor de ce-
reale. Dacă este nevoie, se intervine prin metode de aeri-

sire sau tratamente. Dăunătorii de depozit vor fi combătuți 
cu una din substanțele: Sumithion, K-Biol sau Reldan. Se 
administrează prin dizolvarea unei fiole de 10 ml în 2 l de 
apă și se aplică la o tonă de produs sau la 20 mp de magazie.

În pomicultură, dacă timpul permite din punct de ve-
dere al înghețului solului, se pot săpa gropi pentru plantările 
de primăvară. De asemenea, se îndepărtează toate frunzele 
mumificate și ramurile bolnave, care se ard pentru a nu 
transmite bolile în anul ce urmează. Tăierile de rodire pot să 
înceapă în funcție de  volumul de muncă la sfârșitul perioa-
dei, pe măsura încălzirii timpului. Dacă vom avea zăpadă 
în acest an este bine să o adunăm în jurul pomilor, întrucât 
pe lângă încetinirea pornirii în vegetație  duce și la umidifi-
carea locului prin topire.

La sfârșitul perioadei (în februarie), se seamănă în 
răsadnițe culturile prin răsaduri din epoca I: varză timpurie, 
conopidă timpurie și gulii.

În vie se pot săpa gropile în vederea plantărilor din 
primăvară pentru completarea golurilor.

În continuare, vă prezentăm una dintre plantele mai 
puțin răspândite și anume cimbrul.

Cimbrul este o plantă originară din Europa meri-
dională, care se cultivă pentru frunzele sale utilizate în aro-
matizarea unor mâncăruri, mezeluri, conserve sau prepara-
rea murăturilor. Este o plantă anuală, cu o tulpină înaltă de 
30-70 cm, ce are tendința de a se lemnifica. Frunzele sunt 
ascuțite la vârf, frunzele sunt de culoare verde-închis, iar 
florile au diferite nuanțe, de la violet la alb. 

Înființarea culturii se face primăvara, cu sămânță din  
același an, deoarece își pierde puterea germinativă după doi 
ani. Distanța de semănat este de 35 cm între rânduri și 20-25 
cm pe rând. Cantitatea de sămânță este de 0,5 g/mp. În caz 
de secetă excesivă, cultura se udă o dată sau de două ori, 
după caz. Cultura se întreține curată, prin prașile repetate, 
și se recoltează când semințele de la baza plantei au început 
să se brunifice. După recoltare, plantele se usucă la umbră, 
într-un mediu bine aerisit.
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Turism

Hramul Bisericii Ortodoxe Române din Cenad - 6 iunie 2017

Tiberiu-Ioan Bociat

Jurnale de călătorie - 10 Ţări 
(III)

După două zile foarte pline de amintiri şi mulţi 
kilometri conduşi (aproximativ 2.500 km) iată-ne ajunşi 
şi la locul unde urma să fim „la mare”, adică în mica 
staţiune Cap Roig, pe ţărmul Mării Mediterane, mai 
exact pe ceea ce spaniolii numesc Costa Brava, destul 
de aproape de oraşul Girona. Cea mai interesantă plajă 
pe care am fost noi era Platja d’Aro, destul de generoasă 
ca lungime şi lăţime, cu nisip şi apă care se adâncea uşor, 
dar care era destul de sălbatică prin prisma faptului că 
în afară de două taverne micuţe nu prea aveai unde să 
îţi cheltui banii. De la plajă, se puteau face plimbări pe 
coasta mării, care începea să urce devenind abruptă şi 
de unde aveai o privelişte foarte frumoasă asupra Mării 
Mediterane. Dealtfel, acesta era şi traseul pe care îl 
făceam destul de des, atunci când ne plictiseam să stăm 
tolăniţi la soare.

Cazarea o aveam asigurată în satuc, unul foarte 
curat şi cochet, plin cu case de vacanţă. Noi, fiind mai 
mulţi, am închiriat o vilă pentru 10-12 persoane şi care 
avea asigurat tot confortul şi dotările de care aveam 
nevoie (bucătărie complet echipată, grătar, piscină, 
curte, terasă, living generos).

O altă „excursie”, așa, de o jumătate de zi, am 
făcut-o la delta Ebrului, un adevărat rai pentru pescari, 
vestiţi fiind somnii uriaşi care se pot prinde aici. Nefiind 
pescari (doar mâncători de peşte) am folosit timpul să 
vizităm puţin din deltă, să ne plimbăm pe malul Ebrului 
şi să gustăm din delicioasele mâncăruri mediteraniene 
din peşte. Un alt punct de atracţie (cel puţin pentru mine) 
a fost să ne plimbăm prin nişte orezării, unde chiar am 
văzut „pe viu” cum se plantează orezul şi unde am avut 
ocazia să întâlnim câţiva conaţionali de ai noştri aflaţi 
acolo la muncă.

Cu toate că locul unde am ales să ne petrecem 
cele câteva zile la mare era foarte liniştitor, pentru una 
sau două zile am ales să mergem la o altă staţiune, de 
această dată mult mai mare, mai animată şi mai vestită 
şi anume, Salou, aflată la sud de Barcelona, pe Costa 
Dorada. Aici, plaja este superbă, nisipul foarte fin de 
o culoare arămie, uneori spre alb, apa mării curată şi 
foarte caldă, mereu plină de turişti (ruşi şi englezi, în 
special) şi care, una peste alta, nu este o staţiune tocmai 
ieftină. Cel mai mult ne-au plăcut aici (pe lângă plajă şi 
apa mării) faleza foarte generoasă, plină de restaurante, 
palmieri şi diferite fântâni arteziene, dar şi duşurile cu 
apă caldă de pe plajă. 

Fiind mari iubitori de mâncare mediteraniană nu 
am ratat ocazia să savurăm o paella adevărată, făcută 
cu fructe de mare proaspete şi bineînţeles de bucătari 
cunoscători, fără de care aceasta nu ar fi decât „orez 
cu peşte” aşa cum mi-a spus odată un amic spaniol. 
Sigur că nu se poate aici fără să savurezi o cană (sau 

mai multe) de sangria cu gheaţă, răcoros, cu fructe 
(mere şi portocale) proaspete. Sangria, pe care aici am 
început să îl îndrăgesc poate fi cumpărat gata preparat 
din magazine (apropos, am văzut că se găseşte şi în 

România, prin hipermarket-uri şi încă o marcă cunoscută 
şi recunoscută în Spania), dar dacă ai ocazia să stai cu 
nişte spanioli adevăraţi e de preferat ca ei să îţi prepare 
sangria pe loc.

Totuşi, cel mai mult şi cel mai mult în Salou am fost 
impresionaţi de îngheţată. Hmm, o să ziceţi: îngheţată 
se mănâncă oriunde vara. Da. Dar aici, îngheţata era o 
operă de artă. Enormă, cu diferite arome şi culori, dar şi 
aranjată cu fructe proaspete şi diferite topicuri, în forme 
care mai de care mai interesante (de exmplu, de lebădă). 
Într-un cuvânt: absolut delicioasă.

Vacanţa în Spania nu a însemnat doat lenevire 
pe plajele mediteraneene şi savurarea mâncărurilor 
tradiţionale, ci şi vizitarea unor locuri care pentru mine 
au însemnat unele dintre cele mai frumoase văzute, 
aşa cum ar fi Barcelona, un oraş absolut fantastic, şi 
mănăstirea Monserrat. 

Dar despre acestea, în filele viitoare ale jurnalului 
de călătorie.
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Sparse oul de muchia tigăii cu o mişcare precisă, 
îndelung exersată, de burlac specializat în căigane şi ochiuri 
de ouă. Apoi îl duse la nas şi-l mirosi îndelung. Pentru o 
clipă îşi imagină că inhalează parfumul de rozmarin din 
părul Matildei, fata şchioapă a lui Hanzi din cartierul Hibl. 
Oul mirosea a cloacă de găină, a găinaţ şi a umed. Nu era 
unul clocit aşa cum fusese cel pe care i-l fiersese bunicul 
său pentru a sparge ouăle de Paşti ale colegilor săi din 
clasa I. 

Ideea moşului i se păruse grozavă, mai cu seamă că 
îl asigurase că va câştiga toate ouăle din şcoală, unul clocit 
fiind mai tare decât celelalte. Mai puţin decât cele din 
lemn sau de bibilică. Numai că s-a întâmplat ca prietenul 
său Ghiţă, fiul poştaşului, cel care crescuse şi locuia în 
cartierul ţigănesc, să aibă un ou mai tare. Iar acesta nu 
fusese nici din lemn, nici de bibilică, nici clocit. Fusese 
un ou enigmă, la fel ca şi grăuntele de „necurat“ ce-i sălta 
aceluiaşi Ghiţă în palmă doar pentru că era încălzit până 
la temperatura corpului uman, iar Ghiţă nu-i dezvăluise 
niciodată secretul.

Îşi concentră întreaga atenţie asupra celor două părţi 
de ou ce se ghiceau după linia apărută în urma ciocnirii 
cu muchia tigăii. „Cam aşa arată globul pământesc de-l 
strângi de Ecuator“, gândi, iar acest gând îl înfioră. Auzise 
de pe la cei care-şi făceau veacul în faţa televizorului că 
acolo unde pocneşte globul pământesc se nasc vulcani.

 Îşi înfipse unghiile degetelor mari, până când 
pojghiţa subţire de calciu crăpă şi ieşi la iveală albuşul 
ce porni să i se prelingă pe falangele păroase. Atunci îşi 
aduse aminte că nu se spălase pe mâini, iar pe sub unghiile 
netăiate la timp avea mari depozite de pământ de grădină. 
Şi nu numai atât. 

- Oh, yes, yes, yes... – exclamă, aşa cum auzea el 
tot mai des prin filmele americane de pe „cablu“, acelea 
ce înlocuiseră cu succes „niet, niet, nietu“-urile ruseşti. La 
mama dracului! – exclamă şi aruncă oul în curte. În câteva 
clipe, din acesta nu rămase decât coaja albă şi lucioasă. 
Trecându-şi tot mai des limba peste bot, Rexi îl privi preţ 
de câteva clipe aşteptând urmarea, dar, cu ochii pe chipul 
întunecat al stăpânului, lătră scurt şi se refugie glonţ sub 
şura de paie. Acolo de unde fugi cotcodăcind de două-trei 
ori Mariana, găina ce-i mai rămăsese după ultima vizită 
de aprovizionare a puştimii tuciurii din cartier. Îi rămăsese 
deoarece Mariana avea prostul obicei de a acţiona după 
instinct şi prefera să se culce în dudul negru din curte. 

Îşi tăie tacticos o felie de pâine. Înveli într-un prosop 
cenuşiu jumătatea de franzelă ce-i supravieţuise foamei de 
aseară, după care ieşi din nou în curte. Oul tocmai dispăruse 
pe gâtul prietenului său, Rexi. Nu-i mai rămâneau decât 

Mâţele italianului 
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vişinele din pomul ce scăpase după seceta cumplită de 
anul trecut, secetă ale cărei cauze porneau de la urmările 
bombardamentelor mai mult decât „prieteneşti“ asupra 
unei foste ţări prietene şi, cândva, aparent independente. 
Muşcă flămând din felia de pâine. Din fericire, era 
proaspătă, poate chiar prea proaspătă pentru foamea lui. 
Primele vişine, prea acre pentru gusturile sale, îi mai 
potoliră din elan. Scuipă sâmburii sub grămada de lemne, 
acolo unde se refugiase prietena Mariana mai adineaori. Nu 
văzu nici o mişcare. Găina nu veni să ciugulească sâmburii 
aşa cum se aşteptase. Atunci auzi un cârâit ciudat. Era 
cârâitul inconfundabil al galinaceei. Apoi Mariana începu 
să cotcodăcească disperată. Nu de sub stiva de lemne, 
unde crezuse el că se refugiase, ci undeva din cealaltă 
curte. Apucă mătura ca ars, deschise precipitat uşa dintre 
cele două spaţii şi alergă într-un suflet spre fundul curţii a 
doua. Rexi i-o luă înainte, alergând ca bezmetic şi lătrând 
cu isterie. 

Ilie mai apucă să vadă dihorul repezindu-se la 
Mariana, apucând-o de aripă, încercând să sară cu ea peste 
gard, scăpând-o din gură şi dispărând fără ea în grădină. 
Mariana căzu la pământ, cu aripa frântă. Rexi mai lătră de 
două-trei ori după dihorul fugit dinclo de ochiurile plasei 
de sârmă ce despărţea curtea de grădină, după care se 
repezi la Mariana. 

Atunci simţi Ilie toată presiunea sângelui forţându-i 
capilarele părţii superioare a corpului.

- Marş, dobitocul dracului! – urlă şi aruncă după câine 
cu propriul pantof. Urmă ceea ce, de regulă, se numeşte 
ruletă rusească. Nu-ţi trebuie prea mult creier pentru ca, 
ţinând ţeava pistolului îndreptată asupra creierului sec al 
prietenului tău sau al altcuiva, să-ţi scape glonţul în ţeastă. 
Îl nimeri în cap. Rexi se prăbuşi chelălăind. Se prăbuşi cu 
burta în sus, dând disperat din picioare. Lângă el, Mariana 
mai cârâia din când în când, într-o baltă de sânge. 

Ilie scoase briceagul cu plăsele în formă de peşte, 
un briceag pe care-l avea de treizeci şi cinci de ani, de pe 
vremea când era copil, un obiect deja mai subţire ca o lamă 
de bărbierit de atâta ascuţit. Îl deschise, se apropie iute de 
Mariana şi, cu ochii în lacrimi, o prinse de cap, îi potrivi la 
repezeală briceagul sub gât, închise ochii şi trase puternic 
cu lama. Capul găinii îi rămase în mână, fierbinte. Trupul 
păsării se zbătea la picioarele sale, în spasme, cu sângele 
ţâşnind din gât. Alături, Rexi continua să se zvârcolească 
scâncind. Totul se petrecu în doar trei-patru secunde. 
Se aplecă asupra bietului patruped. Era pentru mintea 
lui aidoma unei secvenţe de coşmar nocturn în care se 
prăbuşea cu un avion atâta vreme cât putea să pună punct, 
în somn, la tot ceea ce  nu-i făcea nici un fel de plăcere.

- Măi, Rexi, mă, ce naiba...
Rexi încetă să se mai zbată. Rămase înţepenit, cu 

picioarele-n sus. Urmară câteva clipe de nemişcare, care 
aproape că-i dădură lui Ilie speranţe că patrupedul îşi va 
reveni. Însă acesta zvâcni scurt, îşi întinse labele şi-şi dete 
sufletul. Bărbatul îl privi lăcrimând. Încă mai ţinea în mână 
capul însângerat al Marianei. Îl aruncă cât colo. Acesta se 
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lovi de plexicul pe care scria, alb pe roşu, „Coca-Cola“, 
furat de însuşi Ilie de la firma luminoasă a primului birtaş 
privatizat din sat şi pus la gard, să nu fugă puii Marianei în 
grădinile vecinilor. Atunci îşi reveni. Mariana încetase şi 
ea să mai dea din picioare. În jurul ei, plin de sânge. 

O prinse de aripi. Observă că rana de la aripa stângă 
era superficială. Îşi dădu cu palma peste frunte, înjurând. 
Mariana putuse să supravieţuiască fără nici o problemă. 
Aşa, însă, nu-i mai rămânea decât s-o pună la fiert. Se 
duse repede în bucătărie. Turnă apă într-un vas mare 
şi-l puse pe reşoul de aragaz. Atunci îşi aminti că, de o 
săptămână şi trei zile, i se terminase butelia. Nu rămânea 
decât alternativa aprinderii focului în soba de tuci. Rupse 
la repezeală câteva surcele uscate de salcâm, câteva foi 
dintr-un ziar local şi, abia cu un ultim chibrit, încercă să 
aprindă focul. Atunci sări ca ars. Dar dacă Mariana... Nu. 
Era tot acolo unde o lăsase. În pridvor, în vasul acela mare. 
Totuşi, temerea sa avusese temeiuri. Din curte îl privea 
sfidător Coco, motanul roşcat al vecinei sale, Lucreţia. În 
clipa aceea, parcă-i dispăru din creier orice altă problemă. 
Coco era mai aproape de el ca niciodată. 

- Ţiţu miţu! – îl alintă, privindu-l galeş şi întinzând 
mâna.

Atunci îşi dădu seama că nu avea cum să-l 
ademenească pe motan cu mâna goală. Reintră în 
bucătărie. Deschise uşa sobei. Focul se stinsese. Luă 
lampa de pe masă, îi luă sticla, deşurubă partea cu fitilul, 
reveni la sobă, dădu la o parte un ochi de fontă, după care 
turnă puţin petrol lampant deasupra surcelelor. Se căută 
prin buzunare după chibrituri. Scotoci prin toate sertarele 
din casă doar-doar va găsi măcar o cutie cu un băţ bun 
în ea. „Nu, nu...!“ – exclamă în sinea sa. Era urmarea la 
imaginea ce-i apăruse brusc în minte. Atunci i se declanşă 
acelaşi perpetuu coşmar: se făcea că intră în soba mare, 
adică în ceea ce bănăţenii numesc cameră bine aranjată 
dinspre uliţă, apoi trage unul din cele două sertare mari 
ale dulapului de haine al stră-străbunicului şi ia de-acolo 
una dintre sutele de cutii de chibrituri din marea colecţie 
începută de bunicul Teodosie, reluată de tatăl său Eftimie 
şi continuată de el însuşi. După care scoate un singur băţ, 
îl freacă de cutie şi flacăra se iţeşte pe băţul subţire dintre 
degete. Parcă-l auzi pe prăpăditul de Teodosie spunând 
printre sughiţurile duhnind a rachiu de tranziţie: „Şi tu, 
băiatul meu, Ilie!“ 

Îşi adună toate puterile de care era în stare la acel 
ceas de vară şi se cutremură, dorind parcă să scape de 
vreun blestem poposit pe neaşteptate pe capul său. De fapt, 
un anumit blestem exista. Era cel al Ilonei, unguroaica din 
Sânnicolau Mare, care-l iubise asfixiant. O părăsise în ceas 
de seară. Mai curând, ea fusese cea care l-a părăsit seara, 
în plină toamnă. Li se terminaseră chibritele tocmai când 
puseseră la fiert bostanii pentru porci. Femeia aprinsese 
focul cu un chibrit din cea mai veche cutie din colecţia 
lui. Şi-acum se vedea dunga albicioasă pe muchia neagră a 
cutiei, urmă a chibritului ce alunecase pentru a i se aprinde 
fosforul din măciulie. 

Brusc, se repezi în pridvor, luă vasul cu tot cu găină, 
îl duse întindă, închise uşa, o încuie şi apoi îl privi sfidător 
pe motan.

- Coconel, coconel... – îl alintă din nou pe motanul 
Lucreţiei. Ce-i al tău e pus deoparte... Vin imediat, 
Coconelule, şi să vezi ce maţe o să mănânci, măi, măi...

Spre norocul său, vecinul de după casă, Drăgan, 
stătea şi fuma pe scaunul din stradă. În jurul său, plin de 
dude negre, strivite, şi de scuipaţi. 

- Bună, nea Drăgane... Ce mai zici? – îl întrebă.
Bătrânul părea că nu-l auzise. Se aşeză lângă el. 
- Te costă un ţâmp şi o aripă – spuse moşul pe 

neaşteptate. 
- Pentru un chibrit?
- Nu. Pentru mucul ăsta de „Carpaţi“ fără filtru – 

răspunse Drăgan, după care aruncă restul de ţigară şi fu cât 
pe-aci să-l strivească sub călcâi.

- Nu! – exclamă celălalt, aplecându-se şi recuperând 
mucul. Rânza şi o aripă.

- Nu. Eu plătesc comision de zece mii în fiecare zi 
numai pentru că mi se aduce pita acasă. Acum mi s-au 
terminat chibritele. Crezi că-i uşor să fii bătrân şi să-ţi 
tremure picioarele? Dacă nu fugi repede cu mucul acasă, 
nu mai ai cu ce să aprinzi focul şi ţi se împute Mariana... 
Îţi scoţi tu pârleala de la italian...

Ilie nu mai aşteptă să audă restul. O zbughi spre casă, 
intră în tindă, ridică un cerc de pe plită şi focul răbufni. 

- ... un ţâmp şi-o aripă numai pentru o scânteie... Al 
naibii, moşul! Dar de italian de unde dracu mai ştie...?

Odată ce dădu apa în clocot, luă vasul de pe plită, 
îl puse pe pardoseală, o apucă pe Mariana de picioare şi o 
aruncă în vas. Aerul se umplu de aburi şi de miros de găină 
opărită. Atunci deschise larg uşa. Coco stătea în acelaşi 
loc, în poziţia Sfinxului. 

- Să-i dau eu lui moş Drăgan un ţâmp şi-o aripă... 
nu, tu meriţi mai mult decât scârba aia de moş...

Atunci îl străfulgeră un gând urât. De unde ştia 
bătrânul de moartea găinii? Da, se uitase peste gard, ca 
de obicei. Îl spionase din nou. Curiozitatea moşului era 
exasperantă. Văzuse probabil şi moartea lui Rexi şi mâine 
va şti tot satul cum el, Ilie, şi-a omorât propriul câine. Câtă 
batjocură se va abate asupra lui, nici nu-i venea să se mai 
gândească. 

Luă un scăunel, îl puse alături de vasul cu apă 
clocotită, se aşeză şi începu să o cureţe de pene pe biata 
Mariana. Munca asta era una dintre cele pe care le detesta. 
Nu atât mirosul de pene opărite, cât faptul că acestea i se 
lipeau de degete. Evident, însă, nu agreea nici curăţitul 
abdomenului, o operaţiune deosebit de scârboasă în 
viziunea sa. 

Se ridică precipitat şi-i aruncă motanului capul 
găinii. Acesta îl privi câteva clipe cumva mirat de gest. 
Dar, după câteva ezitări, se ridică în picioare, făcu un pas, 
apoi încă unul şi, în cele din urmă înşfăcă bucata de os, 
pene şi piele şi se ascunse sub ciotul de viţă de vie din 
grădiniţa din faţa casei. 

Literatură
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Ilie îl urmări un timp cum încearcă să dea penele la o 
parte, apoi cum roade din cap bucată cu bucată. Se duse la 
sertarul mesei din bucătărie. Scoase de acolo foarfeca şi un 
ghem de sfoară de cânepă. Luă covata de tablă zincată din 
cămară. Pe urmă o lingură de lemn. Legă lingura cu sfoară 
şi depănă ghemul până aproape de geamurile dinspre 
stradă din soba mare. Duse vasul cu apă şi găină tot lângă 
geamurile din soba mare. Sprijini apoi covata cu lingura de 
lemn. Un singur tras de sfoară şi Coco va fi al lui, gândi, 
fascinat de idee. Coco va fi bomboana de pe tort. 

Italianul trebuia să pice din clipă-n clipă. Italianul va 
veni cu bani mulţi şi-l va plăti regeşte. Îşi va putea schimba 
televizorul „Lux“ alb-negru cu un televizor în culori, îşi 
va plăti abonamentul la „cablu“ pe un an înainte, va lua o 
butelie galbenă, îşi va cumpăra o sticlă mare de vodcă şi-i 
vor mai rămâne bani şi pentru o cină-n doi cu Mărioara, 
văduva din capătul satului. 

În scurt timp, pe ceea ce fusese Mariana nu mai 
rămase urmă de pană. Lui Ilie aproape că-i dădură 
lacrimile. Reuşi cu greu să şi le stăpânească. Aruncă pe pat 
faţa de masă şi puse în locul ei găina. Mirosul de gelatină 
opărită umplu rapid şi soba mare. Mai aduse o oală pentru 
maţe şi cuţitul de tranşat. Erau nişte clipe minunate. Coco 
prinsese curaj şi se apropiase de pridvor. Ilie luă oglinda şi 
o duse în tindă, într-o poziţie de unde aceasta îi putea arăta 
orice mişcare ulterioară a motanului. Se înapoie în soba 
mare şi se apucă s-o tranşeze pe Mariana. Aceasta fusese, 
pe când era doar un pui, preferata sa. Cât pe-aci să-i dea 
din nou lacrimile. Înfipse lama cuţitului în pieptul găinii.

Coco trebuia ademenit neapărat până sub covată. 
Atunci, haţ şi covata îl va bloca pe motan sub ea. În rest, 
era o treabă relativ simplă. La naiba!, exclamă. Cum să fie 
simplă. Prietenul său de nădejde, Rexi, tocmai ce şi-a dat 
duhul şi acum cutreieră veşnicele plaiuri ale vânătoarei. 
Cine-l mai poate ajuta acum să mai prindă vreo pisică...?

„Nu dispera, Iliuţă, nu fi muiere, ce mama dracului!“, 
încercă el să se consoleze. Gândul că-l poate captura pe 
Coco îi dădu brusc noi speranţe. Va face schimbări în soba 
mare. Televizorul color îl va pune după uşă. Va cumpăra 
un camion de lemne de la munte şi toată iarna va putea 
să stea la filme, la animal planet şi la discoveri. Poate şi 
la vivere, de ce nu, că şi Lucreţia stă cât e ziua de mare 
cu ochii beliţi la televizor. E drept că ei teveul i l-a adus 
Georgică, şoferul de taxi de la oraş. Când are curse mai 
lungi, Georgică se odihneşte la Lucreţia. Ahurile şi ohurile 
se aud deseori până la el în cameră. Aşa cum se aude de 
după casă tusea lui moş Drăgan.

- Haide, dragule... – zise şi aruncă în bucătărie una 
din aripile Marianei. Privi în oglindă. Motanul se făcea a 
nu fi observat bucata de carne proaspătă. Na-ţi-o şi p-a lu 
moş Drăgan, adăugă şi azvârli şi cealaltă aripă. 

Doar câteva clipe trecură până ca motanul să apuce 
una din aripi, s-o şteargă în pridvor şi să dispară înspre 
grădină. Atât putu să urmărească prin oglindă. Coco 
putea să fi sărit peste gard sau putea să fi rămas în curte, 
în unghiul mort. „Acum e momentul!“, îşi spuse. Tăie la 

repezeală un hartan şi-l duse sub covată. „E din partea lu 
moş Drăgan.“ 

Coco trebuia să revină. Era convins de asta. Stăpâna 
lui, Lucreţia, îl ţinea mai mult înfometat şi toţi vecinii îl 
cunoşteau drept un mare hoţ de ouă, salam, carne de găină 
din frigider şi chiar de pui de avicola. 

„N-are importanţă!, gândi. Te voi aştepta chiar şi 
o zi întreagă dacă trebuie. Dar n-o să scapi, derbedeule. 
Mi-ai furat destule ouă...“ Se uită spre „Lux“, bătrânul 
său televizor. Reuşi să-şi înăbuşe impulsul de a-l porni. 
Nu putea să privească în acelaşi timp şi spre oglindă, şi la 
ecranul televizorului. Ce minunat ar fi să vadă filmele în 
culori, aşa cum le vede până şi moş Tăgârţă de Drăgan... 
Poate banii-i vor ajunge şi pentru un ceas de masă. Şi, de 
ce nu, şi pentru un ceas electronic de mână. Unul dintr-
acelea cu calculator. Şi cu deşteptător, aşa cum văzuse la 
fiul cel mare al Lucreţiei. „Motanul!“ – exclamă. Coco 
apăru din nou în raza sa vizuală. Se apropia tiptil de aripa 
de lângă obiectul de tablă zincată pentru spălat rufe. De 
covată. Se pocni peste faţă. Cum de nu se gândise să aşeze 
aripa sub covată? Acum, hartanul Marianei i-ar fi rămas 
lui. Sau lui moş Drăgan. O făptură ajunse în dreptul bucăţii 
de carne. O mirosi. Stătu câteva clipe parcă pe gânduri, 
privi la ţâmp, oscilă între aripă şi ţâmp, după care se repezi 
la ţâmp. Exact în acel moment, Ilie trase de sfoară şi covata 
se prăbuşi peste animal.

- Yes, yes, yes! – ţipă Ilie sărind de pe scaun. 
Se apropie de covată şi o mângâie. Coco era al lui. 

Televizorul color se apropia de proprietatea lui. Poate va 
reuşi să-şi renoveze casa şi o va pune la dispoziţia celor 
cu paşaport de mic trafic. Va câştiga o grămadă de bani. 
Satul se găsea lângă graniţă, deci oportunităţi de afaceri 
cu duiumul... Reveni la masă. Va continua cu tranşatul 
Marianei dimineaţă. Se simţea deja prea obosit. Motanul 
Lucreţiei, vecina din faţa casei, poate să doarmă şi el, 
fiindcă mâncase deja destul. Se întinse pe pat. Adormi 
în câteva minute, cu ochii privind la un televizor color 
imaginar.

Îl trezi un claxon nervos. Deschise mirat ochii. 
Pentru o clipă visul se întrepătrunsese cu realitatea, astfel 
că îşi permise să se întindă cât era de lung. Întredeschise 
ochii. Televizorul color părea că se află după uşă. Zâmbi 
automat. Un nou claxon.

- Italianul!
Sări în picioare, buimac. Aruncă o primă privire 

la covată. Italianul va fi fericit. Un motan pe cinste. Fugi 
să descuie uşa la stradă. Într-adevăr, cel care claxona din 
„Fiatul“ cel mic şi roşu parcat în faţa porţii lui Ilie era 
Giancarlo. Îi deschise zâmbind. Se arăta atât de fericit 
încât abia îşi stăpânea hohotele de râs. 

- Coco, il grande mâţa, e la mine, domnu Giancarlo... 
Teve color, păi nu? Merit... că nu numai vecinii să aibă 
cablu, ce mama dracului... Toate sunt la mine în pivniţă. 
Una şi una...

Italianul îl urmă în curte. Ilie intră în tindă. 
- Aici e... l-am prins aseară... Nu-ţi închipui ce uşor 
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a fost. Numai o aripă şi-un ţâmp, îţi dai seama. Pentru 
Frida am cheltuit aproape o găină întreagă... La dracu s-o 
ia. Iar pentru Mindula am cumpărat chiar o pereche de pui 
de porumbei de la moş Tăgârţă de Drăgan... Hai să-l vezi 
pe Coco! Ăsta a fost cel mai viteaz motan din cartier. Toţi 
puii din zonă seamănă cu el, îţi dai seama?... Poate mai 
negociem, ce spui?

- Ce zice la tu, individ? Sa dai mai mult bani? Ultim 
dat tu dat la mine schelete, mai...

- Hai să-l vezi pe Coco. Apleacă-te că eu ridic încet 
covata... aşa...

De sub covată răzbătu un chelălăit slăbuţ, însă 
destul de tare pentru ca Ilie să rămână blocat preţ de câteva 
secunde. Prinse muchia covatei şi o ridică. Ceea ce gândise 
i se confirmă. Sub obiectul de tablă se afla nu Coco, aşa 
cum fusese convins până atunci, ci Credli, o corcitură de 
Fox Terrier cu Pekinez. Şi, culmea, de aceeaşi culoare cu 
motanul vecinei sale Lucreţia. 

- O glumă, numai o glumă, domnu Giancarlo. Aici – 
arătă el cu degetul spre uşa pivniţei, aici se află marfa, măi...

Scoase din buzunar o cheie uriaşă. Nu se dezlipise 
de ea nici măcar azi-noapte, în somn. De cum o introduse 
în uşa ce dădea în subsol, de dincolo răzbătu un cor de 
mieunături.

- Patruzeci şi şase, cu şase mai mult decât ai 
comandat, sinior Jancarlo. Ce-i cinci peste înţelegere e 
pentru cablu. Una ţi-o dau pe gratis. E, ce spui?

- Sa vad la pisici, răspunse italianul.
Ilie aprinse lumina şi întredeschise uşa pivniţei. 
- La dracu, mai, omule, am spus să fi piccolo pisici, 

nu grande pisici, cavallo... Filio de putana... drum degeaba 
Italia-Rumania, cavallo de magar. Piccolo pisici, mici, 
nu grande... filio de putana... Cine maninca batrini pisici, 
cavallo? Ruinat la io, scalzone...

Ilie rămase ca şi blocat. Italianul, cel pe care-l 
aşteptase cu atâta nerăbdare, nu era decât un porc de câine. 
Lumea se prăbuşea întreagă peste el. Tuciuriul peninsular 
urcă precipitat în „Fiat“ şi demară în trombă. Exact în clipa 
în care din pivniţă începură să alerge pisicile. Patruzeci şi 
şase la număr. Pentru douăzeci şi patru dintre ele cheltuise 
douăsprezece găini. Pentru restul rămăsese fără cinci 
curci, un curcan şi trei raţe mute. Cele şapte perechi de 
porumbei nu mai contau. Şi nici cele cinci perechi de pui 
de porumbei. Plus Rexi şi Mariana. Îşi duse degetele prin 
păr. Dar se răzgândi. De ce să-şi mai smulgă şi părul? 
Maşina italianului se pierdu în spatele birtului din centrul 
satului. Pisicile încă mai continuau să iasă din pivniţă. 

Scuipă dezgustat. Atâta amar de vreme îi aşteptase 
pe americani. De fapt, pe ăştia îi aşteptase bunicul său, 
Teodosie. Tatăl, Eftimie, i-a întâmpinat pe ruşi. El, Ilie, 
i-a aşteptat pe americani, dat fiind faptul că nepoţii au 
aceleaşi gusturi ca bunicii. S-a întâmplat să vină italienii. 
Un mieunat îl readuse la realitate. În jurul lui se găseau 
vreo treizeci de pisici.

- Hai, mă, Ilie, că n-o să-ţi fie uşor. Ia-l şi pe Coco. 
Moş Drăgan deschise o paporniţă şi din ea zbughi 

Coco, motanul cel roşcovan al Lucreţiei.

Până la pragul următor 

Peste
ceea ce înseamnă micile şicane ale drumului
şi ale spiritului
plânsul plopului
      un extaz peremptoriu
dar
cine să mai vină
      să salveze perspectiva
cine să stea singur
      pe un munte de gheaţă
sângele care nu mai vorbeşte
şi mireasma continentului ca o lăcustă improvizată
o banchiză
      o silabă altruistă
      frigul ca o ascensiune
pereţii şi roca intraductibilă
      regres omniprezent
la marginea unui atol o grimasă a regnului fără 

destinaţie
de sute de ani
      aceeaşi bipolaritate a istoriei
într-un târziu şi priveliştea e un scut al iernii
mimica ta conţine trădările imperative
ca un dans fără aripi
      inima de neatins
eşti viu până la pragul următor

Un rest de adevăr

Să vorbesc
de dincolo de uşă
acest privilegiu cu care îngenunchez viitorul
în faţa falselor vitrine
v-am spus în treacăt
povestea mea de la marginea iernii
cu paşi întârziaţi şi muguri apatici
mai e un rest de adevăr
el rămâne ca o vrabie stingheră în viscol

Din când în când

Din când în când
moare un poet
aş spune că lumea încă suportă totul
biciul unei amnezii de lungă durată
ne recunoaştem după cicatricile de dimineaţă
asemenea unor păsări pierdute în ficţiunile 

timpului
cine încuviinţează decapitarea în plină zi

Geo Galetaru
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la umbra salutului entuziast care premerge 
credulitatea

pasul în afara umbrei
        fantoma altruistă
din când în când
inima bătând în ritmul terorii
defrişând secundele din pupila înecatului
o fericire ca un drapel zdrenţuit
la picioarele zeului de unică folosinţă
peste ani şi mâna ta va vorbi cu florile
vom aştepta vestea şi ne vom întoarce la casele 

noastre
aici e o limită care denotă multă experienţă
un conglomerat de suavităţi puse bine la păstrat
din când în când moare un poet
pe tarabe strălucitoare cuvintele se vând ca 

seminţele

Acolo și inima

Şi această pedeapsă
cu mâinile cu improvizaţiile de ieri
aşa să ieşi ca şi când ar fi
o silabă la marginea lanului de cucută
reţeaua care stagnează
altruismul visceral al iernii
cu dezinvoltură înşurubat în palimpsestul anonim
definiţiile care mor (mimăm contorsionări ilustre)
viaţa cu interogaţii (alături pânza freatică, istoria)
cineva spune: priveşte în tine
micile electroşocuri
        oglinzi fidele
acolo şi inima da inima
cu toate măştile ei la vedere

Despre cele ce sunt 

De departe
lâncezeala unui salut pe malul opus
o iniţiativă apodictică
precum un măr atins de flash-ul pielii tale
medicament interzis
        în ţara dezordinilor calculate
supleţea saltului peste morţi improvizate
aici
        acolo
        un lichid al vieţii exacte
şi pulsul inavuabil al felinelor tale
unde duce cromatica gestului fără fisură
sub balcoane
       în sofistica acestui ţesut inexistent
copiii intră în găoacea silabei de ieri
o blândă apoteoză le seceră membrele subţiri
avansăm căci lecţia singurătăţii se învaţă din mers
despre cele ce sunt câte cuvinte neinventate

Cândva ai spus 

Pentru cei care nu ştiu să privească altfel timpul
decât din cazematele bolnave de o rigoare tăcută
pentru cei care scriu direct pe scoarţa copacilor
într-un delir extravagant cu creanga morţii la 

tâmplă
există un loc unde poveştile au mireasma zăpezii
unde orice ai face respiraţia ta încălzeşte treptele 

ostile
paharul ridicat în cinstea învinsului şi gestul 

victoriei
toate aceste detalii îţi spun că nimic nu se uită
în degringolada frenetică a începutului de zi
cândva ai trimis în cer scrisori fără timbru
cândva ai spus: ochii rămân la locul lor
pentru primejdia de ceaţă

O duminică fără glorie

Nu plânge
spuse iedul din fereastră
nu ştii ce vrei
de aceea
dai târcoale alfabetului
cu greieri
de aceea
creşti zăpezi şi iepuri
doar la ultimul etaj
nu plânge
va veni tiptil
o duminică fără glorie
şi-ţi va umple
podul de fluturi

Vecinul de la 3

Întinzi mâinile
fără să vrei inventezi acele cuvinte
care provoacă fisuri pe suprafaţa zilei
un dram de noroc
în grădinile atomice ale veacului
poate că lucrurile s-au născut pentru tine
arc voltaic între două compromisuri solemne
cobori printre animale mici şi laşităţi de sezon
fericirea e un joc competent de-a surzii şi muţii
taxe plătite idealuri coafate în goana trenului
iată alchimia viitorului
în ploile duse în cârcă de piticii tăi verzi
organigrama defensivă a unei tichii ontologice
“cunoaşte-te pe tine însuţi”   
(vecinul de la 3 cară zilnic zăpada în pod
sub privirile unei păsări necunoscute)
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Cine mai spune

Ieşeam la porţi să respirăm cerul
şi pâinea
copii şi nepoţi cu autobiografia expirată
ne creşteau mâinile
în dimineţi fără nume
ca nişte furci caudine
pe sub care treceau
doi plopi fără soţ
adevărul dat de-a dura
pe pavaje existenţiale pe catifeaua
abdicărilor cu iz de victorie tardivă
hei
prietene
îţi aminteşti surâsul ultimului greier
din panoplia pierderilor planificate
pasul în afara rândului
când ne convertea doar silaba biciului
ce lume
domnule
cine mai spune că n-aveam timp
să ne bem cafeaua
să ne dăm cu capul de pereţi
în camerele goale

Pe partea cealaltă a sufletului

Nu vreau să guvernez la negru
uite
bilei mele îi e bine
oricât coeficient de sustragere ar exista în 

atmosferă
măi copii
pe dealurile patriei
trec convoaie de răni dintr-o piele în alta
robinetul adoptă crima perfectă în haine de gală
e frig în vene ca-ntr-un iglu din altă dimensiune
stăm şi privim
pe sub poduri atomi şi praf ca la carte
parc-am trăi în retortele unei amnezii costisitoare
cineva cotrobăie în iluzii până la os
apoi trece tiptil pe partea cealaltă a sufletului

Post scriptum

Şi scriem mereu scriem şi cine ne citeşte
în amiaza purpurie în care pisica
mătură cu laba dovezile unei nopţi inclemente
imaginaţia clădeşte uşi şi dărâmă concepte
la marginea unui lan de cucută
în care dansează aceste himere extravagante

Cine mai știe

Acum toţi scriu poezie şi mă întreb pe cine mai 
deranjează asta

dacă în loc de zăpadă pot scrie eşarfă sau nas 
borcănat

oricum patinele sunt încă în pod
gustul pepenelui se rostogoleşte şi piere pe limba 

panterei roz
pentru gândacii de bucătărie inventăm o altă 

realitate
şi realitatea asta se urcă-n copaci
cu voia sau fără voia noastră
vorbeşte cu glasul unui copil bosumflat
din când în când trece strada
cu un sandviş în mână
sau în momentele de abandon sufletesc
priveşte pe gaura cheii
în timp ce noi cotrobăim
prin cufere prăfuite în camere fără personalitate
ţinem spatele
incendiatorilor ascunşi în pădurile patriei

acum toţi scriu poezie
spiritul ei se strecoară în buzunarul de la piept
îşi zornăie bănuţii de argint în palmă
ca un bătrân capricios uitat de toate manualele 

şcolare

şi cine mai ştie să dea cu tifla iepurilor naivi
care plantează năluci pe câmpiile toamnei

Imperativ

Tu trebuie să taci
tu trebuie să vorbeşti doar prin semne
tu trebuie să visezi doar aeroporturi şi păsări
tu trebuie să cumperi cuie boante pentru fericirea 

vecinului
tu trebuie să opreşti aragazul din două în două 

minute
tu trebuie să hrăneşti pisicile siameze ale coafezei 

de la 3
tu trebuie să înaintezi divorţ să dormi pe canapeaua 

din hol
mă rog
tu trebuie să ştii toate acestea când urci zăpada în 

pod
tu trebuie să ştii toate acestea când dai jos zăpada 

din pod
tu trebuie să uiţi toate acestea
victoria e a ta când viaţa e a nimănui
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Rețete de bucătărie

Pagină realizată de Cornelia Varga

Diferite variante 
de ciocolată fierbinte

Este vreme urâtă, suntem depresivi, sau cel puțin 
melancolici, deci avem nevoie de un remediu rapid, care 
ne este la îndemână.  Acesta este pur și simplu o cană de 
CIOCOLATĂ CALDĂ.  Pentru a fi cât mai delicioasă, iată 
câteva rețete: 

Ciocolată caldă albă

Ingrediente:
• o cană de ciocolată albă, mărunțită 
• o cană de smântână
• 4 căni de lapte degresat amestecat cu smântână 
degresată (cu o textură subțire)
• o linguriță de esență de vanilie 
• frișcă pentru decor
• 2-3 frunze de mentă 
Ingredientul cheie din această ciocolată caldă densă 

îl reprezintă vanilia, cea care îți va da senzația că ai gustat 
dintr-o budincă, încă de la prima linguriță. Începe prin a 
pune ciocolata albă mărunțită fin într-o cratiță de dimensiuni 
medii, peste care trebuie să adaugi o cană de smântână, 
în momentul în care ciocolata dă semne că începe să se 
topească. Amestecă cele două ingrediente la foc mic până 
când bucățelele de ciocolată s-au topit complet. În aceeași 
cratiță urmează să adaugi amestecul de lapte degresat 
și  smântâna degresată, pe care îl poți prepara cu câteva 
minute înainte. Toarnă cele două ingrediente într-un bol și 
amestecă-le foarte bine cu ajutorul unui tel până când devin 
omogene. Va rezulta un amestec fin și cremos, pe care îl 
poți turna în cratiță. Însă trebuie să ai grijă ca smântâna să 
fie bine încorporată, iar dacă ți-au rămas cocoloașe în bol, 
mai amestecă pentru încă 5-10 minute. 

După ce ai adăugat și amestecul de lapte și smântână, 
ambele degresate, în cratiță, e timpul să dai gustul acela de 
budincă acestei porții generoase de ciocolată caldă densă. 
Măsoară cu ajutorul unei lingurițe puțină esență de vanilie 
și adaug-o în cratiță, amestecând continuu. Vei ști când 
e gata în momentul în care pe suprafața fină și albă vor 
aparea mici bule de aer. 

Trebuie să o lași 5 minute la răcit, iar deasupra o 
poți decora cu frișcă și câteva frunzulițe de mentă sau două 
bețișoare de finetti, pentru un aspect vizual deosebit. 

Ciocolată caldă cu Oreo

Ingrediente:
• o cană de lapte
• o cană de smântână
• jumătate de cană de cacao pudră
• 4-5 biscuiți Oreo
• frișcă
• sos de ciocolată 

Dacă ești o fană a biscuiților Oreo trebuie să știi că 
aceștia se pot transforma într-o ciocolată caldă densă  absolut 
delicioasă și numai bună de servit musafirilor în sezonul de 
iarnă. Începe prin a turna o cană de lapte într-o cratiță de 
dimensiuni medii. Încălzește laptele la foc mediu, însă ai grijă 
să nu îl lași prea mult pe foc, pentru a nu începe să fiarbă. 

Adaugă o cană de smântână - poți alege și smântână 
degresată - și amestecă cele două ingrediente până când se 
omogenizează. Pregătește pudra de cacao și toarn-o pe rând în 
cratiță, amestecând continuu, pentru a nu se forma cocoloașe. 
De asemenea, în locul pudrei de cacao poți pune chiar praf de 
ciocolată caldă, pe care îl găsești în comerț.

 Zdrobește biscuiții Oreo cu ajutorul unui cuțit sau, 
mai simplu, pune-i într-un blender pe care să îl setezi dinainte 
pe-o treaptă de putere mai joasă. 

Apoi răstoarnă conținutul blenderului în cratiță și 
omogenizează biscuiții măcinați în compoziție. Va rezulta 
un amestec pe care îl poți servi în căni de culoare neagră, 
iar pentru un efect vizual deosebit ornează cana cu frișcă și 
sos de ciocolată, iar pe deasupra adaugă bucățele zdrobite de 
biscuiți Oreo. Când se va mai răci, ciocolata caldă și densă 
cu bucățele de Oreo se va îngroșa și va căpăta o textură puțin 
crocantă, care se poate mânca și cu lingurița. 

Ciocolată caldă densă cu aromă de portocală 

Ingrediente:
• o cană si jumătate de lapte
• o jumătate de cană de smântână
• 2 lingurițe de zahăr pudră
• jumătate de linguriță de cafea espresso
• o cană de ciocolată neagră, mărunțită 
(un sortiment cu 70% cacao)
• frișcă 
• esență de portocale
• coajă de portocale pentru ornat

Dacă în general ești o iubitoare desăvârșită de ciocolată 
neagră și o preferi mai mult decât pe celelalte sortimente, 
această rețetă de ciocolată caldă, densă, va deveni în cel mai 
scurt timp una dintre preferatele tale. 

Cunoscută drept o rețetă franțuzească de ciocolată 
caldă densă, la fel ca la celelalte rețete vei începe prin a încălzi 
laptele într-o cratiță de dimensiuni medii. Amestecă laptele 
cu smântână, zahărul pudră și jumătate de linguriță de cafea 
espresso, pentru un gust mai intens, până când pe suprafața 
amestecului apar mici bule de aer. 

Dacă această compoziție ajunge până în punctul de 
fierbe, ia oala de pe foc. Urmează să mărunțești ciocolata 
amăruie și să o adaugi în oală, până când aceasta se topește și 
compoziția devine cremoasă și omogenă. Pune din nou oala 
pe foc și lasă amestecul să se îngroașe pentru încă 10 minute, 
adaugă esența de portocale, după care e numai bună de servit. 
Se poate turna  în ceșcuțe albe și decorată cu puțină frișcă, 
peste care se presară coajă de portocală. 
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Uniunea...
(Urmare din pag. 14)

(Urmare din pag. 9)

Amalgam

de îngrijorare respective. Statul membru în cauză ține seama 
de aceste motive de îngrijorare.

Până la 8 aprilie 2019, Comisia transmite Parla-
mentului European și Consiliului o evaluare a punerii în 
aplicare și a consecințelor alineatului din Codul frontierelor 
Schengen modificat prin acest regulament. În ceea ce privește 
frontierele aeriene, modificările se aplică pentru o perioadă de 
tranziție maximă de șase luni de la 7 aprilie 2017. În cazuri 
excepționale, dacă un anumit aeroport întâmpină dificultăți 
specifice legate de infrastructură care impun o perioadă 
mai lungă de adaptare pentru a permite desfășurarea unor 
verificări sistematice prin consultarea bazelor de date fără ca 
acest lucru să aibă un impact disproporționat asupra fluidității 
traficului, perioada de tranziție de șase luni menționată la 
primul paragraf poate fi prelungită pentru aeroportul respectiv 
cu o perioadă maximă de 18 luni. 

Despre verificarea identității și a cetățeniei 
resortisantului țării terțe și a autenticității și a valabilității 
documentului de călătorie folosit pentru trecerea frontierei, 
in numărul viitor al revistei. 

Regulamentul (U.E.) 2017/458 al Parlamentului 
European şi al Consiliului,  din 15 martie 2017, de 
modificare a Regulamentului (U.E.) 2016/399 în ceea 
ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea 
bazelor de date relevante la frontierele externe.

Dacă în urmă cu un an titlul articolului era „De 
pus în ramă“, de data aceasta nu găsim ramă pentru 
clasament și chiar găsind-o nu înrămează nimeni un 
asemenea clasament.

Dacă am fi la motociclism, unde cu cât ai mai 
puține puncte (evident, de penalizare), cu atât ești mai 
sus în clasament, am fi pe un „onorant“ loc 4, dar cum 
la fotbal se iau în calcul punctele obținute și clasamentul 
se întocmește în funcție de numărul punctelor, suntem pe 
locul 4 numai dacă întoarcem clasamentul cu josul în sus

Ceva s-a întâmplat la echipă deoarece chiar o așa 
decădere este suspectă și de neînțeles. Dacă echipa din 
Igriș are o singură victorie, marcând în total 13 goluri, 
iar această victorie a fost obținută în fața cenăzenilor, 
denotă că avea o echipă foarte slabă și asta în special în 
meciurile din deplasare, unde cu greu s-au găsit chiar 
șapte jucători pentru a putea începe o partidă.

În două meciuri din deplasare s-a început partida 
cu șapte jucători și rapid unul s-a și accidentat, meciul 
s-a întrerupt, iar gazdele au câștigat cu 3-0. Asemenea 
episoade sunt o rușine și o lipsă de respect față de echipă, 
sponsori și chiar și de echipa gazdă ai cărei susținători au 
venit să vadă un meci de fotbal și nu o farsă fotbalistică. 
Acum îmi dau seama că nu mai este amatorism nici la 
acest nivel, iar așa-zișii jucători se prezentau doar acasă, 
unde după meci mai „cădeau“ o bericică și-un grătărel. 
Și generația mea avea uneori probleme de lot, dar să te 
prezinți cu șapte-opt jucători în deplasare chiar că nu se 
întâmpla. La fiecare deplasare aveam mulți copii, care 
veneau cu noi și prin absurd puteam să-i „aruncăm“ în 
joc deoarece erau pregătiți și antrenați. Acum nici copiii 
nu vin la teren și nici nu are cine să-i îndrume. Aveam 
colegi care lucrau la Timișoara și jucau duminică de 

Rușinică, băieți!

Gheorghe Anuichi

duminică, iar antrenamentele le făceau prin parcuri.
Pentru deplasări Cooperativa Agricolă de 

Producție ne punea la dispoziție doar transportul, 
iar pentru restul ne descurcam. Din încasări plăteam 
brigada de arbitri, iar dacă mergeam la „căfană“ cei cu 
salarii le plăteau și elevilor un „cracar“ de la nea Meilă 
Frunză. Se bea o ladă de bere și trei-patru de cracar, 
ceea ce astăzi nu prea cred că se poate întâmpla, poate 
în cantități inverse. 

Văzând clasamentul, suntem optimiști că poate 
rămânem și la anul în campionatul județean, deoarece 
avem sub noi, în clasament, trei echipe foarte-foarte 
slabe și, vorba românului, prostul se bucură când  vede 
unul mai prost ca el. Cu un minus 4 la clasamentul 
adevărului nu este ceva de speriat, de speriat sunt jocul 
și atitudinea echipei și, mă repet, în special în jocurile 
din deplasare. Și golaverajul este acceptabil, cu un 7 la 
pasiv, dar s-a rotunjit pe spinarea celor de la Grabaț și 
Bencec. Haideți, băieți, faceți un retur mai bunicel, iar 
la final să ne uităm de sus în clasament, iar o clasare 
în prima jumătate a clasamentului ar fi ceva normal 
pentru ce pretenții au cenăzenii, atât spectatorii, cât și 
Primăria și Consiliul Local. Sper într-o revenire, chiar 
dacă nu la una spectaculoasă, ci la una normală pentru 
valoarea lotului.
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