
Periodic de opinie şi informare socio-culturală l Anul XXVI, nr. 1 (139)/2018

Fondator: Gheorghe Doran

Din cuprinsul acestui număr:
l  Spiritualitate l Certificate și autorizații în 2017 l Tinerii dansatori, la „Venac“ l   Concurs 
de promovare a culturii și tradițiilor timișene l Sărbătoarea Sfântului Sava la Sânnicolau Mare l 
Urări de 8 Martie l Evadarea din cotidian l Agenda cultural-sportivă a comunei Cenad pentru 
anul 2018 l Cenăzeni de ieri și de azi l  Curier juridic l Memorialistică l Uniunea Europeană – 
Scurtă istorie (XVIII) l Cronologie după „Cenăzeanul“ (VII) l Jurnale de călătorie - 10 Ţări (IV) 
l Literatură l Sfaturi de sezon pentru gospodarii cenăzeni l Farmacie l Rețete de bucătărie



Cenăzeanul nr. 1/2018 2

Spiritualitate

Publicaţie realizată cu sprijinul 
Consiliului Local Cenad 

şi al Primăriei comunei Cenad, judeţul Timiş 
(www.cenad.ro)

Colegiul de redacţie: Gheorghe Anuichi, 
Duşan Baiski, Bene Tamás, Iancu Berceanu, 

Tiberiu Bociat, Slavka Bojin, Gheorghe Covaci, 
Dorin Dronca, Oana Erdei, Fodor Francisc, 

Pauline Huschitt, Milenco Iancov, Gheorghe Ivașcu, 
Miroslav Marianuţ, Carmen Mixich, Dan Muntean, 

Rodica Pitic, Cornelia Varga
 Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor 

revine exclusiv autorilor.
Materialele se pot trimite prin e-mail: 

dusanbaiszki@gmail.com  
Anonimele nu se iau în considerare.

Editor: Dușan Baiski
Tipografia Artpress, str. Cermena 1, Timişoara 300110, 

tel. 0256 293 809, fax 0256 293 975.

ISSN 1222-5843 Preot Bene Tamás

Iubiţi fraţi în Cristos!

Aş dori să vă vorbesc despre vicii. În zilele 
noastre deseori auzim această expresie, că oamenii sunt 
învăluiţi în vicii.

Dar ce înseamnă de fapt un viciu? Păcatele lesne 
iertătoare, neglijate şi neconfesate duc la vicii. Prin 
viciu se înţelege: o anormalitate, un defect, un neajuns, 
pornire firească spre rele, apucătură rea.

În Sfânta Scriptură ne întâlnim cu vicii şi chiar Isus 
Cristos ne vorbeşte despre modul în care 
putem să scăpăm de acestea.

Sfântul Paul în scrisoarea către 
Romani subliniază un fapt actual şi azi 
în relaţiile dintre oameni: „Sunt plini de 
tot felul de nedreptate, răutate, lăcomie 
de bani, stricăciune, îmbâcsiţi de 
invidie, omor, ceartă, viclenie, moravuri 
rele, defăimători, calomniatori, cu ură 
de Dumnezeu, insultători, încrezuţi, 
lăudăroşi, născocitori de rele, nesupuşi 
părinţilor, fără judecată, fără cuvânt, 
fără inimă, fără îndurare. Aceştia, deşi cunosc legiuirea 
lui Dumnezeu, că făptuitorii unor asemenea lucruri sunt 
vrednici de moarte, nu numai că le făptuiesc, ci le şi dau 
consimţământul celor care le fac.” (Rom 1,28-32)

Dragi fraţi în Cristos, suntem noi vicioşi? Avem 
puterea să recunoaştem că trăim uneori în vicii? Da, 

preaiubiţilor, fiecare dintre noi am trăit în umbra unor 
vicii. Suntem oameni liberi şi pentru că trăim într-o 
lume plină de impedimente ce ne împiedică în relaţia cu 
Dumnezeu, de multe ori cădem în starea de a fi vicioşi. 

Un om este prins în „capcana viciilor” atunci 
când nu este îndeajuns dezvoltat, educat în spirit 
creştinesc.Educaţia este un punct forte fără de care 
nu putem trăi în armonie, o viaţă decentă, mai ales 
pe plan moral, deci a nu păcătui atât de mult. Putem 
face aceasta dacă avem o minte limpede, atunci putem 
distinge corect şi deci recunoscând viciile putem cu 

voinţă şi prin acte să le depăşim.
Dar care sunt viciile în viaţa 

noastră cea de toate zilele? Azi 
considerăm drept vicii: alcoolul, 
ţigările, jocurile de noroc, Internetul 
şi chiar mâncarea. Toate acestea ne 
înconjoară şi fără de care nu putem trăi, 
dar fraţilor, să nu fim lacomi, trebuie 
să avem o măsură în toate! Alcoolul şi 
ţigările sunt două lucruri rele şi mai ales 
nocive pentru sănătatea noastră. Mă 
scuzaţi, dar excesul de alcool şi ţigări 

aduc după sine nu doar o viaţă în familie mai tulburată, 
ci şi posibilitatea de a produce şi necazuri celor din jur. 
Jocurile de noroc, internetul şi chiar mâncarea duse în 
exces sunt vicii. 

Stimaţi părinţi, este datoria dumneavoastră să vă 
educaţi copii în spirit creştinesc, astfel încât nu vor cădea 
în mrejele viciilor. Atunci când copilul dumneavoastră 
va dori să meargă să se „joace” jocuri de noroc trebuie 
să-i explicaţi că acestea aduc după sine de foarte multe 
ori neplăceri. Copilul va vrea ori din propria dorinţă, ori 
presat fiind de colegi să meargă să-şi încerce norocul, 
dar trebuie să fiţi autoritari spre binele lui. Copilul este 
atras de aceste „jocuri” dar ele aduc după sine risipă de 
bani, timp pierdut, stres şi nu o dată nelinişte în familie. 

Cu toţii dorim ca adolescenţii şi tinerii de azi să fie 
cât mai educaţi, dar mai întâi trebuie început cu propriii 
copii. O educaţie corespunzătoare face viaţa mai bună, 
adică tinerii vor avea suficiente cunoştinţe de etică şi 
vor privi viaţa ca dar de la Dumnezeu care trebuie trăită 
în normalitate. 

Vrem să trăim o viaţă decentă, dar pentru aceasta 
trebuie să avem o măsură în toate. 

Iubiţi fraţi în Cristos, să trăim cu măsură, să 
nu ducem în exces unele „lucruri” spre a nu deveni 
vicioşi, să ne ferim trupurile ca să nu devenim o povară 
pentru cei din jur, să ne îngrijim sufletele noastre ca 
prin curăţia interioară să fim mai aproape de împărăţia 
lui Dumnezeu.
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• Hotărârea nr. 52 din 5.12.2017 privind rectificarea 
bugetului local Varianta a VI-a.

• Hotărârea nr. 53 din 21.12.2017 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 
pe anul 2018;

• Hotărârea nr. 54 din 21.12.2017 pentru  aprobarea  
organizării rețelei școlare la nivelul comunei Cenad din 
cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad pentru anul şcolar 
2018-2019;

• Hotărârea nr. 55 din 21.12.2017 privind aprobarea 
Agendei cultural-sportive pe anul 2018;

• Hotărârea nr. 56 din 21.12.2017 privind instituirea 
taxei speciale de salubrizare, la nivelul comunei Cenad, 
județul Timiș;

• Hotărârea nr. 57 din 21.12.2017 privind aprobarea 
a Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al 
aparatului de specialitate a primarului comunei Cenad, 
județul Timiș;

• Hotărârea nr. 58 din 21.12.2017 privind aprobarea 
alipirii  imobilelor  înscrise în C.F. 402035 Cenad, C.F. 
403609 Cenad, C.F. 403859 Cenad,  judeţul Timiş;

• Hotărârea nr. 1 din 8.01.2018 privind acoperirea 
deficitului la secţiunea dezvoltare în sumă de 1.689.935,33 
lei din excedentul secţiunii de funcţionare la 31.12.2017;

• Hotărârea nr. 2 din 22.01.2018 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare 
străzi în localitatea Cenad, comuna Cenad, județul Timiș“ 
- Etapa a II-a;

• Hotărârea nr. 3 din 22.01.2018 privind aprobarea 
Planului de acțiuni de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, pentru 
anul 2018;

• Hotărârea nr. 4 din 22.01.2018 privind mutarea 
şi transformarea funcţiei contractuale de execuţie 
vacante de Administrator I din cadrul Sectorului buget-
administrativ  în funcţie contractuală de execuţie de 
Consilier gradul I în cadrul Compartimentului agricol al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cenad, 
judeţul Timiş.

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

Facem precizarea că documentele în cauză se pot 
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad, precum și pe 
site-ul oficial al comunei, www.cenad.ro

Certificate și autorizații în 2017

Situația economică a unei localități și bunăstarea 
locuitorilor se oglindesc mai mult sau mai puțin direct în 
activitatea de construcții civile și industriale. Departe de 
a fi localitate-satelit de genul Girocului sau Dumbrăviței, 
fără unități economice majore pe teritoriul său, Cenadul 
ține cât de cât pasul cu timpurile. Astfel, în 2017 s-au acor-
dat 32 de certificate de urbanism, dintre care patru intrări 
în legalitate (una pentru o persoană particulară, una pentru 
biserica Mănăstirii Morisena și două pentru agenți eco-
nomici). Pentru extravilan s-a acordat un certificat pentru 
amenajarea unei ferme de capre, unul pentru amenajarea 
unei pescării și unul pentru o fermă agricolă. Însăși Co-
muna Cenad, ca persoană juridică, a solicitat un certificat 
de urbanism pentru modernizarea infrastructurii rutiere.

Totodată, s-au acordat 16 autorizații de construire 
sau desființare. Opt autorizații sunt pentru construire/ex-
tindere de locuințe parter + mansardă.                         D.B.

La 25 martie, Biserica Ortodoxă Română prăznuiește 
Buna Vestire sau Blagoveștenia, adică înștiințarea Maicii 
Domnului cu privire la marele eveniment ce se va întâmpla, 
de care depindea mântuirea lumii. La vârsta de 15 ani, 
Fecioara Maria a părăsit templul, ducându-se în cetatea 
Nazaret. Aici, arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei 
Maria că va naște de la Domnul Sfânt pe Mântuitorul 
lumii, Iisus Hristos. La întrebarea ei cum se va întâmpla 
aceasta, deoarece nu știa de bărbat, arhanghelul Gavriil i-a 
zis: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui 
Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care se va 
naște din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema.“

Conștientă de acest mare dar, de evenimentul unic 
de care depindea mântuirea lumii, bucuria ei neavând 
margini, a crezut precum i-a spus îngerul, că lui Dumnezeu 
nimic nu-I este cu neputință.

Și cuvântul arhanghelului s-a adeverit și „Cuvântul 
s-a făcut trup“, Dumnezeu a venit în lume și s-a făcut om. 
A venit prin om și a rămas în om, fiind un Dumnezeu-
Om și a venit să deschidă calea Omului-Dumnezeu, cale 
la capătul căreia cea dintâi a ajuns Fecioara Maria, prin 
nașterea, prin lipsa sa de păcat, prin iubire, prin trăire în 
lumina lui Dumnezeu. De aceea, cinstirea Fecioarei Maria 
nu este o exagerare, ea aducându-L pe lume pe omul Iisus, 
cel care ne-a mântuit prin această locuire în pântecele 
Mariei, cea preacinstită de toate puterile cerești.

Buna Vestire

Ing. George Ivașcu
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Ajunul Crăciunului
 la sârbii cenăzeni

Ajunul Crăciunului Ortodox Sârb pe rit vechi, 
potrivit calendarului iulian (decalat cu 13 zile față de cel 
oficial, după calendarul gregorian), a fost sărbătorit așa 
cum se cuvine, și în acest an, pe 6 ianuarie, la Biserica 

Ortodoxă Sârbă din Cenad. După slujba ținută, de la 
ora 16, în lăcașul de cult, de preotul paroh Radoslav 
Stoianov, la 16,45 a fost aprins badniacul (badnjak, în 
limba sârbă; ramuri tinere de stejar). Un alt moment 
important, cu nerăbdare așteptat de copii, a fost 
momentul în care doamna Draghița Matei și familia 
acesteia au dăruit copiilor pachete de Crăciun, pentru ca, 
la final, Zoran Erdei, președintele comunității sârbești 
din localitate, să-i invite pe cei mici la Clubul Uniunii 
Sârbilor din România – Filiala Cenad, la sucuri și colaci.

Prof. înv. prim. Zoran Erdei

Miroslav Marianuț

Tinerii dansatori, la „Venac“
În ziua Ajunului de Crăciun pe rit vechi (după 

calendarul iulian), grupa mică a Ansamblului „Čanadske 
zvezdice“ („Steluțele cenăzene“, n.r.) a participat la 
Festivalul cântecului și dansului popular sârbesc „Venac“ 
(„Cununa“, n.r.). Evenimentul a avut loc la Sala „Capitol“ 
din frumoasa urbe de pe malul Begăi, Timișoara.

Culorile orașului, ospitalitatea gazdelor și entuziasmul 
participării la program au stârnit bucuria în sufletele copiilor. 
Ei au adus în fața publicului un frumos obicei de iarnă  din 
Ajunul Crăciunului sârbesc, Badnji Dan, prezentând de 
asemenea și câteva colinde tradiționale sârbești.

Programul prezentat de copiii cenăzeni s-a bucurat 
de un real succes, aceștia fiind răsplătiți cu laude și aplauze.

Uniunea Sârbilor din România, organizația ce a 
organizat deosebitul eveniment, a pregătit tinerilor participanți 
și surprize. După program, fiecare echipă a fost invitată la un 

prânz binemeritat într-un frumos și elegant restaurant din 
centrul Timișoarei. Punctul culminant al acestui eveniment 
l-a reprezentat rezervarea locului de joacă „MegaZone“, unde 
copiii și-au dat frâu liber bunei dispoziții.

Mulțumim Uniunii Sârbilor din România pentru 
posibilitatea de a participa la acest program, părinților, 
pentru încrederea acordată, și mai ales micilor dansatori, 
pentru că au ascultat și respectat sfaturile instructorilor 
Oana Erdei și Liliana Berciu. 

„Čanadske zvezdice“, după spectacol

Și apoi, la distracție
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Festivalul internațional „Fasuljada“, 
Moldova Nouă

Pentru al doilea an consecutiv, grupa mare a 
Ansamblului „Čanadske zvezdiče“ din Cenad, a 
răspuns prezent invitației de a participa la o nouă 
ediție a Festivalului Folcloric și Culinar Fasuljiada, 
din localitatea Radimna, Moldova Nouă, județul Caraș- 
Severin. Deși acțiunea a avut loc într-o lună de toamnă, 
octombrie 2017, vremea a fost deosebit de prietenoasă, 
chiar caldă (față de anul trecut, când a plouat).

Pe lângă programul folcloric bogat și diversificat, 
susținut de ansambluri din Ungaria, Serbia și România, 
o parte extrem de importantă pentru gurmanzi a 
reprezentat-o și concursul culinar de preparare a 
tradiționalei fasole la ceaun.

După premierea culinară, organizatorii au 
împărțit invitaților și spectatorilor prezenți preparatele 
mult așteptate.

Seara s-a încheiat cu un binemeritat bal în 
localitatea Baziaș, unde biletul de intrare a constat în 
dorința de a te simți bine. Bucuria revederii  a  accentuat 
starea de bună-dispoziție a tinerilor dansatori.

Aducem mulțumiri pentru ocazia oferită 
Primăriei și Consiliului Local Cenad, pentru asigurarea 
transportului și a costumelor populare, precum și 
Uniunii Sârbilor din România, pentru invitație.

În data de 18 decembrie 2017, grupa mare a 
Ansamblului „Mlădițe cenăzene“ a reprezentat Școala 
Gimnazială din Cenad la concursul din cadrul Proiectului 
județean de promovare a culturii și tradițiilor timișene 
„Timisiensis“, organizat de Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș în colaborare cu Iullius Mall, Timișoara.

 La acest concurs, echipa a avut de susținut nu 
mai puțin de patru probe, după cum urmează:

1. Expoziție de obiecte artizanale și pictură 

tradițională – constând în prezentarea de obiecte 
tradiționale specifice etniei sârbe, precum și etalarea de 
costume populare din diferite zonei ale Serbiei, chiar și a 
costumelor populare din Banat. 

Concurs de promovare a culturii
 și tradițiilor timișene

Pagină realizată de 
Prof. înv. prim. Oana Erdei

Această probă a fost premiată cu locul I.
2. Artă fotografică – reprezentând imagini, 

poze, din diverite activități și acțiuni, dar și repetiții, ale 
ansamblului, probă care a primit locul II.

3. Prezentarea și descrierea unui obicei în format 
Power Point – La această probă a fost prezentat obiceiul de 
Badnji Dan, la care elevii Maia Marianuț și  Robert Sârbu 
au explicat și au descris cu ajutorul imaginilor, atât în limba 
sârbă, cât și în limba română, obiceiul din Ajunul Crăciunului.

Emoțiile puternice au fost constructive, aducând 
echipei locul I.

4. Programul artistic – a constat în prezentarea unui 
dans din zona Leskovač, prestație care a primit locul I.

 De asemenea, în afara concursului au mai fost și 
câteva întrebări de cultură generală la care echipa noastră 
a mai obținut încă trei premii.

 Pentru aceste premii, dar și pentru șansa oferită 
de a ne îmbogăți exeriența aducem mulțumiri doamnei 
director Carmen Mixich, domnului primar Nicolae 
Crăciun, precum și Consiliului Local Cenad.
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Participarea la concursuri școlare presupune un 
efort asumat atât de cadrele didactice, cât și de elevi și, nu 
în ultimul rând, de familiile elevilor. 

Prin intermediul acestor activități comunitățile și 
școlile care le reprezintă își măsoară capacitatea de a da 
o bună educație tinerilor și, totodată, se creează un climat 
stimulativ pentru dobândirea de noi competențe. De bună 

seamă, orice părinte își apreciază copilul la superlativ și 
orice dascăl poate trăi cu confortului lucrului bine făcut sau, 
măcar, se poate consola cu ideea că „a făcut tot ce i-a stat 
în putință”. E greu să fii obiectiv atunci când evaluezi copii 
care au crescut sub ochi tăi și care fac dovada achizițiilor 
transmise de tine. Așadar, se pot găsi argumente care să 
susțină participarea la evaluări externe, independente. 

În altă odine de idei, pregătirea elevilor pentru 
concursuri școlare le oferă experiența unor activități de 
învățare cu care nu s-ar fi întâlnit în activitatea curentă 
la clasă. Astfel, micuții își pot lărgi orizontul cunoașterii, 
își consolidează încrederea în sine și își dezvoltă spiritul 
competitiv. 

La sfârșitul lunii ianuarie 2018, elevii Școlii 
Gimnaziale Cenad au participat la două competiții 
județene.

Prima s-a desfășurat în 27 ianuarie 2108, la 
Timișoara. Școala Gimnazială „Sf. Antim Ivireanu” a 
organizat a IV-a ediție a Atelierului-concurs „Icoana 
poartă spre Rai”. Din motivația acestui eveniment citez 
„Prin intermediul icoanei se creează o mediere, o apropiere, 
o deschidere spre Dumnezeu. Ea ne dă sentimentul real al 
prezenței lui Dumnezeu și al sfinților.... Atelierul-concurs 
își propune să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu 
și sfinții Lui.” 

La competiție au participat 200 de elevi provenind 
din școli de pe raza întregului județ. Unii dintre ei erau 
„veterani”, alții au mai participat și la alte concursuri pe 
tema artelor vizuale. Elevii noștri și-au primit „botezul 
focului” prin această încercare și au obținut aprecieri 
pozitive din partea organizatorilor. 

Deși nu au prins podiumul, au plecat acasă cu 
un gust plăcut, mai ales că școala organizatoare a fost la 
înălțime în ceea ce privește oficiile unei „gazde bune”. 

Evadarea din cotidian
Școala Gimnazială Cenad 

participă la concursuri
 de creație plastică

Participanții la Atelierul-concurs „Icoana, poartă spre 
Rai“: Miruna Götler, Marian Moroșan, Alexandru Limișcă, 
Alexandra Rusu, Alexandru Rejep, Giorgiana Covaci, Anca 

Jura-Stoia, Ana-Maria Deca, Ana-Maria Suciu
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După program, invitații au continuat bucuria 
întâlnirii într-un cadru festiv, întrecându-se în dans și voie 
bună până la orele dimineții

Mulțumim Uniunii Sârbilor din România pentru 
invitație, mulțumim Primăriei Cenad pentru costume, 
mulțumim părinților pentru susținere și mai ales publicului 
pentru aplauze și încurajări! 

Anual, colegii noștri din cadrul Ansamblului 
„Sfântul Sava“ din Sânnicolau Mare îl sărbătoresc, așa 
cum se cuvine, pe cel a cărui nume îl poartă și anume pe 
Sfântul Sava. Pentru prima dată, vecinii noștri au dorit să 
împartă bucuria acestei sărbători și împreună cu noi, astfel 
că sâmbătă seara, 27 ianuarie 2018, la Casa de Cultură 
din orașul de pe Aranca, grupa mare a ansamblului nostru 
a susținut un punct artistic în programul desfășurat cu 
prilejul respectiv.

Pe scenă au evoluat și ceilalți invitați și anume 
Ansamblul „Plavi Delija“ din Sânpetru Mare și Ansamblul 
„Izvor“ din Saravale, manifestarea dovedindu-se a fi una 
de o înaltă ținută artistică, în care s-au împletit armonios 
dansurile populare și cântecele tradiționale.

Sărbătoarea Sfântului Sava
la Sânnicolau Mare

Prof. înv. prim. Oana Erdei

Societate

Prof. Iancu C. Berceanu

Se cuvine să-i menționăm și pe șoferii care au 
condus mașinile puse la dispoziție de Primăria Cenad 
pentru că au acceptat să lucreze în afara programului și 
au așteptat cu răbdare și fără să se plângă desfășurarea 
tuturor activităților din program. Desigur, le mulțumim 
pe această cale! 

La al doilea concurs, desfășurat în 16 februarie 
2018, au trimis lucrări opt elevi de la Cenad. După scripte 
s-a numit: Concurs județean de creație plastică „Non 
violența școlară”, organizat de Școala Gimnazială nr. 1 
„Theodor Bucurescu” din Sânnicolau Mare, cuprins în 
CAEJ 2017-2018.

Drept este că și noi mai obișnuiam să ne hârjonim, 
în joacă, prin curtea școlii sau pe coridoare (dar cu grijă, să 
nu ne vadă „tovarășa”), însă, cu trecerea anilor, emulația 
de altădată a dobândit amploare și s-a ajuns, uneori, la 
lupte serioase între elevi. 

Putem lua în calcul și exagerări din partea 
specialiștilor, dar sunt necesare măsuri pentru stoparea 
violenței din școli (și care apare, adesea și în paginile 
ziarelor). Măsurile disciplinare nu sunt întotdeauna 
eficiente și, atunci, tot la sfatul specialiștilor în educație, 
s-a trecut la încurajarea comportamentelor pozitive și la 
condamnarea print strategii adecvate vârstei a acestui 
fenomen. Cum este vorba de copii, cel mai accesibil pare 
să fie jocul și, atunci, din joacă, ajungem la competiție. 

La concurs au participat 80 de lucrări, trimise de 
79 de elevi din 17 școli din județ. De această dată unul din 
paticipanți, Covaci Bogdan din clasa a V-a B, a obținut 
locu III la secțiunea „Afiș”. Îl felicităm, pe această cale, pe 
tânărul Bogdan Covaci și pe profesoara lui, Cristina Lihat. 

Suntem în pragul unei noi primăveri, un anotimp al 
renașterii atât a celei materiale, cât și a celei spirituale. Este 
momentul trezirii la viață a naturii prin apariția primelor 
flori, ghioceii, care, prin albul lor imaculat, semnifică 
puritatea, ei fiind dăruiți alături de mărțișoare în prima zi 
a lunii martie femeilor, fetelor, chiar și copiilor. Tradiția 
conferă mărțișorului puteri magice care feresc de rele, 
dar totodată aduc și noroc purtătorului acestuia.  Legenda 
spune despre originea culorilor (roșu și alb) din șnurul 
mărțișorului că ar semnifica sângele vărsat pe zăpadă de 
un flăcău curajos în lupta cu un zmeu care a făcut prizonier 
soarele, ce o perioadă lungă de timp nu a mai fost zărit pe 
boltă. După ce zmeul a fost răpus, soarele s-a ridicat pe 
boltă și a început să lumneze din nou pământul, trezind 
natura la viață.

Luna martie este luna celebrării femeii în toate 
ipostazele: mamă, fiică, soție, soră sau prietenă. Martie e 
luna în care Dumnezeu ne arată nouă, oamenilor, că după 
o iarnă oricât de grea ar fi fost vine negreșit primăvara cu 
toate darurile specifice acestui anotimp: flori, soare, cer 
senin, ciripit de păsărele.

De 8 Martie, le doresc tuturor femeilor din Cenad 
ca o astfel de primăvară plină de lumină și căldură să le 
pătrundă în suflet și le mai doresc să fie iubite și prețuite 
așa cum merită cele care fac, asemenea primăverii, ca 
viața pe pământ să învingă și să dăinuiască.

La mulți ani!

Urări de 8 Martie

Ing. George Ivașcu
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NR.
CRT.

Denumirea acțiunii Data Locul
acțiunii

Suma Organizatori

1 Activități culturale-
păstrarea tradițiilor.
 ,,Dansuri populare”

Trim.I-IV Cenad 15.000 lei Consiliul Local Cenad

2 Editare ,,Cenăzeanul” Trim I-IV Cenad 6.000 lei Consiliul Local Cenad
3 Editare revistă de 

cultură istorică
 ,,Morisena”

Trim I-IV Cenad 10.000 lei Consiliul Local Cenad

4 Editare ,,Ghidul 
cenăzeanului”

TRIM I Cenad 3.000 lei Consiliul Local Cenad

5 Campionat județean de 
fotbal

Trim I-V Cenad 20.000 lei Consiliul Local Cenad

6  Achiziție de carte Trim. II Cenad 2.500 lei Consiliul Local Cenad
7 „Lada cu zestre“ Trim II-III Cenad 3.000 lei Consiliul Local Cenad
8 Concurs zonal zonal 

interdisciplinar clasa 
a VIII-a

Aprilie 2018 Cenad 2.000 lei Consiliul Local Cenad
Școala Gimnazială Cenad

9 Zilele Culturii Sârbe Trim I Cenad 10.000 lei Consiliul Local Cenad
Uniunea Sârbilor din România 
- Filiala Cenad

10 Campionat internațional 
de fotbal

Mai 2018 Cenad 2.000 lei Consiliul Local Cenad
Școala Gimnazială Cenad

Agenda cultural-sportivă a comunei Cenad pentru anul 2018

Consecvent politicii sale de sprijinire a activităților 
culturale și sportive din cadrul comunei, Consiliul Local 
Cenad a votat, în cadrul ședinței sale ordinare din data de  
21 decembrie 2017, Hotărârea nr. 55/2017 privind apro-
barea Agendei cultural-sportive pe anul 2018.

După cum lesne se poate observa în tabelul de mai 
jos, toate aceste acțiuni se vor desfășura la Cenad și au 
fie organizator, fie coorganizator, Consiliul Local. Unora, 
care privesc din afară, sumele alocate li se pot părea exa-
gerate. Altora, mai concret celor implicați, li se pot părea 
prea mici. Cu siguranță, însă, ținând cont de experiența din 
anii precedenți, consilierii au votat în deplină cunoștință 
de cauză și, evident, ținând cont de puterea financiară a 
comunei și de reglementările legale în vigoare. 

Prin natura acțiunilor, îndeosebi a hramurilor 
lăcașelor de cult, beneficiari pot fi toți cetățenii comunei 
care decid să participe. Altele au drept beneficiari grupuri 
mai mari sau mai mici, însă și de această dată s-au avut în 
vedere în primul rând copiii, prin diversele activități des-
tinate lor, începând cu concursurile interdisciplinare, con-
tinuând cu serbarea de sfârșit de an școlar, cea a Pomului 
de Crăciun și terminând cu diverse sporturi.

Chiar dacă a rămas Cenadul fără cunoscuta formație 
de tamburași „Lale sa Moriša“, precum și fără Festivalul 
Internațional al Tamburașilor, din interese ce depășesc 
Cenadul și edilii locali, comuna și-a revenit și se poate 
deja mândri cu un puternic ansamblu folcloric, „Mlădițe 
cenăzene“, care se bucură de sprijinul constant al comunității 
locale. Inclusiv  când e vorba de o aparent banală decontare 
a cheltuielilor de drum pentru participare la diverse concur-
suri și festivaluri județene, naționale sau internaționale. De 
unde copiii cenăzeni vin mereu cu premii.

N-au fost lăsate deoparte nici cele două reviste, 
„Cenăzeanul“ și „Morisena“. Dacă prima a împlinit 25 de 
ani de apariție neîntreruptă, cea de-a doua a intrat în cel 
de-al treilea an de existență.

Puteți să vă faceți loc în bibliotecă pentru încă trei 
cărți dedicate total sau parțial Cenadului și cenăzenilor. Se 
află în curs de pregătire un (sperăm) prim volum cu lucrări 
pe teme și subiecte de istorie a Cenadului și scrise de către 
diverși autori români sau străini. Desigur, de bun augur se 
anunță pentru 2019 o primă carte dedicată oamenilor de 
seamă din Cenadul de azi și de ieri. Rămâne însă de văzut 
cât își respectă cenăzenii predecesorii.                          D. B.
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11 Micii matematicieni Mai 2018 Cenad 2.000 lei Consiliul Local Cenad
Școala Gimnazială Cenad

12 Hramul Bisericii 
Ortodoxe Sârbe

22 mai Cenad 6.000 lei Consiliul Local Cenad
Biserica Ortodoxă Sârbă

14 Hramul Bisericii 
Ortodoxe Române

27 mai Cenad 15.000 lei Consiliul Local Cenad
Biserica Ortodoxă Română

15 Pe cărările patriei:
Excursie Poieni 
Strâmbu

Iunie 2018 Poieni 4.000 lei Consiliul Local Cenad
Școala Gimnazială Cenad

16  Carte ,,Cenad, file de 
istorie”

Trim. I-IV Cenad 9.000 lei Consiliul Local Cenad

17 Înălțarea Domnului 
Ziua eroilor

17 Mai Cenad 700 lei Consiliul Local Cenad
Biserica Ortodoxă Română

18 Serbare sfârșit de an 
școlar

Iunie Cenad 5.000 lei Consiliul Local Cenad
Școala Gimnazială Cenad

19 Concurs de pescuit 
Ediția de vară - juniori

Iunie Cenad 1.200 lei Consiliul Local Cenad
Asociația Culturală Concordia

20 Hramul Mănăstirii 
Morisena

24 Iunie Cenad 2.000 lei Consiliul Local Cenad
Mănăstirea Morisena 

21 Hramul Bisericii Greco-
Catolice

29 Iunie Cenad 2.000 lei Consiliul Local Cenad
Biserica Greco-Catolică

22 Carte ,,Contrabandă
în Banat’’. Autor: Dușan 
Baiski

Trim III Cenad 9.000 lei Consiliul Local Cenad

23 Campionat de 
minifotbal - Seniori

Iunie Cenad 1.000 lei Consiliul Local Cenad

24  Campionat de 
minifotbal - Juniori

Iunie Cenad 600 lei Consiliul Local Cenad

25 Concurs de pescuit -
Seniori

Trim III Cenad 1.200 lei Consiliul Local Cenad
Asociația Culturală 
„Concordia“

26 Sfântul Gerard 24 septembrie Cenad 6.000 lei Consiliul Local Cenad
Biserica Romano Catolică

27  Carte ,,Cenadul și 
oamenii de litere’’
Autori: Ivo Muncian și 
Miroslav Rosici

Trim. III Cenad 4.500 lei Consiliul Local Cenad

28 Ziua Asociației 
Culturale ,,Concordia’’

Trim I-IV Cenad 3.500 lei Consiliul Local Cenad
Asociația Culturală 
„Concordia“

29 1 Dembrie - Ziua 
Națională a României

Cenad 5.000 lei Consiliul Local Cenad

30 Festival de colinde Decembrie Cenad 3.000 lei Consiliul Local Cenad
Biserica Ortodoxă Română

31 Sărbători de iarnă 
,,Pomul de Crăciun’’

Decembrie Cenad 15.000 lei Consiliul Local Cenad

                                                    
 TOTAL GENERAL  167.200 LEI
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Gheorghe Perian

Data și locul nașterii: 
12 ianuarie 1952, Cenad, jud. 
Timiș

Studii efectuate: Ab-
solvent al Școlii Generale 
din Cenad (1967), al Liceului 
teoretic din Sânnicolau Mare 
(1971) și al Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj, 
Facultatea de Filologie (1976). 
Doctorat în Filologie (1999).

Activitatea profe-
sională: Este critic și istoric 
literar, teoretician al literaturii și 
editor. Începând cu anul 1990, 

a predat literatura română contemporană la Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere.

Inițiative culturale: A fost redactor la revistele „Echinox” 
și „Familia”. Între 2008 și 2017 a fost redactor la revista „Vatra”. 
Coordonează colecțiile „Paradigme” și „Coligat” în cadrul 
Editurii Limes; coordonează volumele din seria Studii de 
literatură română recentă apărute la Editura Limes.

Debutul editorial: A debutat cu volumul Scriitori 
români postmoderni, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 1996.

Cărți publicate: A publicat următoarele cărți:
1. Critică literară: Scriitori români postmoderni, EDP, 

București, 1996; Literatura în schimbare, Editura Limes, 
Cluj-Napoca, 2010.

2. Istorie literară: A doua tradiție. Poezia naivă 
românească de la origini până la Anton Pann, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 2003; Despre Gala Galaction, Editura Limes, 
Cluj-Napoca, 2005; Antologia poeziei naive românești din 
secolul al XVIII-lea, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006; 
Scriitori care au fost, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2011.

3. Teoria literaturii: Ideea de generație în teoria literară 
literară românească, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2013.

4. Alte cărți: Pagini de critică și de istorie literară, 
Editura Ardealul, Târgu Mureș, 1998; Dezlegarea la cărți, 
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006.

Premii, distincții: Premiul Asociației Scriitorilor 
din Târgu-Mureș, 1997; Premiul Asociației Scriitorilor 

Gheorghe Doran
Data și locul nașterii: 

8 decembrie 1933, în Oraviţa, 
judeţul Caraş-Severin.

Studii  efectuate : 
Şcoala primară în oraşul na-
tal, inclusiv Şcoala medie 
de comerţ cooperatist pe 
care o încheie în vara anu-
lui 1952. În 1959 se înscrie 
la Facultatea de filologie 
a Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj, pe care o 
absolvă în iulie 1964. 

Activitatea profesio-
nală: Pe rând: face armata, lucrează ca merceolog în cadrul 
Uniunii raionale a cooperativelor de consum din Moldova 
Veche, vânzător într-un magazin alimentar din Oraviţa, 
casier C.F.R. în Anina, funcţionar la Sfatul popular raional din 
Oraviţa, secretar de sfat la Comorâşte, judeţul Caraş-Severin. 
Din 1964 a fost profesor de limba şi literatura română la 
şcolile din Cenad, Variaş, Saravale din judeţul Timiş. 

Debut: A debutat în anul 1989 în revista Scri-
sul bănăţean. De atunci a publicat sporadic în Scrisul 
bănăţean, Drapelul roşu, Orizont, Vrerea (Timişoara), 
Caraş-Severinul (Reşiţa), Paralela 45 (Timişoara). 

Cărți publicate:  Este autorul  culegerii de folclor 
literar Pădure, soro pădure - Culegere de folclor literar din 
munţii Locvei (Editura Mirton, Timișoara, 1999). 

În 2000 a publicat volumul de poezie Visul de 
noapte al apelor (Editura Marineasa, Timișoara). Au ur-
mat: Jurnalul unui cenăzean anonim (Editura Marineasa, 
2005), Între sacru şi profan sau glose pe marginea unui 
manuscris religios (Editura Marineasa, 2008) și Graiul 
cenăzenilor (Editura Marineasa, Timișoara, 2011).

Activitatea extraprofesională: La Variaş a editat 
un ziar, Abecedar, al elevilor din şcoală. 

A cules şi a publicat folclor în: Banatule, mândră 
floare, Ce-am în inimă şi-n gând, Folclor literar (Univer-
sitatea de Vest-Timişoara), Vrerea. 

A îngrijit volumul de versuri An din patru primăveri 
al poetului cărăşean Mihai Novac. 

În 1993, împreună cu un grup de cenăzeni, a fondat 
revista de opinie și informare socio-culturală Cenăzeanul, 
de care s-a îngrijit vreme de 18 ani. De asemenea, în 2003 
a inițiat și înființat Asociația culturală Concordia Cenad, 
al cărei președinte a fost până la moartea sa. Sub egida 
acestei organizații neguvernamentale și non profit, a or-
ganizat în fiecare toamnă, o zi a asociației, în cadrul căreia 
s-au prezentat diverse comunicări, texte literare etc. Câțiva 
ani la rând, a editat câte-un Anuar Concordia (2004, 2005, 
2006, 2007, 2008).

În 2007, a îngrijit albumul Redescoperirea Cetății, 
cu reproduceri alb-negru ale lucrărilor artiștilor plastici 
profesioniști, realizate în cadrul taberelor de pictură de 
la Cenad din anii 1983, 1984 și 1985. În 2002, a îngrijit 
culegerea literară Dincolo de început (Editura Marineasa, 
Timișoara), cu lucrări literare publicate de elevi și tineri 
cenăzeni în revista Cenăzeanul. A prefațat culegerea de 
poezie Frământări a poetei Florica Biro din Cenad.

A trecut la cele veșnice pe 15 iunie 2012. A fost în-
mormântat la Cenad.
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din Cluj-Napoca, 1997; Premiul Salonului Național de 
Carte din Cluj-Napoca,1997; Premiul Universității Babeș-
Bolyai pentru carte științifică, 2004; Premiul Dafora al 
Primăriei Municipiului Mediaș, 2004; Premiul Asociației 
Scriitorilor din Târgu-Mureș, 2004; Premiul pentru critică 
literară al Bibliotecii judeţene Octavian Goga din Cluj-
Napoca, 2007; Premiul pentru critică şi istorie literară 
al Bibliotecii judeţene Octavian Goga din Cluj-Napoca, 
2011, Premiul pentru critică literară al Uniunii Scriitorilor 
din România, Filiala Târgu Mureş, 2014.  

Tomislav Giurici

Data și locul nașterii: 
17 iunie 1936, la Cenad. 

Studii  efectuate: 
A urmat cursurile școlii pri-
mare la Cenad, în limba 
sârbă. În 1949, s-a înscris 
la Școala Medie Tehnică 
Silvică din Timișoara. Un 
graffitti anticomunist apărut 
în școală determină mutarea, 
în 24 de ore, a tuturor elevilor 
la Curtea de Argeș, apoi la 
Râmnicu Vâlcea, unde va și 
absolvi cursurile.

Activitatea profesională:
A lucrat ca tehnician silvic în localitatea Bujor, jud. 

Galați, apoi la Moneasa, jud. Arad. De aici, în 1958 a fost 
cooptat în cadrul Ansamblului Sârbesc de Stat de Cântece 
și Jocuri, instituție susținută financiar de stat. Aici va activa 
vreme de 15 ani pe post de concert-maistru, respectiv de 
primaș în orchestra de tamburași. În paralel, va urma 
cursurile Facultății de Istorie-Geografie din Timișoara, în 
1970 devenind profesor de istorie și geografie. În această 
calitate, va profesa un an la Stanciova, jud. Timiș. De 
aici se va transfera ca instructor metodist, pentru cei de 
naționalitate sârbă, la Casa de Creație Populară, aflată sub 
egida Comitetului Județean de Cultură Timiș.

În 2009, Ioan Tomi, cercetător al vieții muzicale 
bănățene, în lucrarea sa „ D I C Ţ I O N A R - 123 
compozitori, dirijori, muzicologi personalităţi ale 
culturii muzicale din Banatul istoric“ îi va dedica 
un spațiu amplu lui Tomislav Giurici. În care va scrie, 
printre altele: „În anul 1973 înfiinţează grupul vocal-
instrumental «Feciorii de pe Mureş» din Cenad cu care 
promovează folclor sârbesc şi românesc. Cu acest grup a 
realizat înregistrări la Televiziunea Română din Bucureşti, 
la Televiziunea din Belgrad, la Radio şi Televiziunea 
din Novi Sad. A fost metodist la Casa Creaţiei Populare 
(1975-1985), apoi instructor artistic la Casa Municipală de 

Cultură din Timişoara (1985-1992). În 1981 recuperează 
pentru viaţa de concert corul „Sloga“ (Armonia) după o 
lungă întrerupere a activităţii acestuia, cor înfiinţat în 
1922 de Pera Kostić în alcătuire de cor mixt. Noutăţile 
pe care le aduce acum Tomislav Giurici sunt: alcătuirea 
formaţiei în exclusivitate pentru voci bărbăteşti (30 de 
corişti) şi ataşarea unei orchestre de tamburaşi. Susţine o 
bogată activitate concertistică la Timişoara şi în diverse 
localităţi cu trăitori în majoritate etnici sârbi din judeţul 
Timiş (Variaş, Cenei, Diniaş, Cenad, Sânmartinu Sârbesc 
etc.). Este un fidel apărător al autenticităţii folclorice, în 
orchestra sa neadmiţând alte instrumente decât cele cu 
coarde ciupite: tamburaşi (primiţe, terţ-primiţe, treči-prim, 
bas-prime), viole, violoncele, contrabasuri fără arcuş. A 
concertat de asemenea şi în Serbia la Banatsko Novo Selo, 
Vârşeţ, Zrenjanin, Guča. În repertoriu au figurat lucrări, 
compoziţii, armonizări, prelucrări realizate de Tomislav 
Giurici: Nebo je tako tiho (Cerul e atât de senin), Što se 
bore misli moje? (Cu ce vă zbateţi gânduri?), Tamo daleko 
(Acolo în depărtare), Kreće ladja francuska (Şi porni 
vaporul franţuzesc), Kaži mi kaži (Spune-mi, spune). 
Corul şi-a încetat din nou activitatea în 1992. În anul 
2003 preia o mai veche tradiţie revigorând corul „Zora“ al 
Bisericii ortodoxe sârbe din cartierul Mehala/ Timişoara. 
A publicat în două volume „Culegere de cântece populare 
sârbeşti“ cca 800 de melodii culese în Banatul românesc 
şi în Serbia, Editura Tempus Timişoara 2007 şi 2008. În 
1974 i s-a decernat Ordinul „Meritul cultural“ iar în 2007 
a fost distins cu Diploma şi „Insigna de aur“ decernate 
de Ministerul Culturii şi Diasporei din Serbia, pentru 
dezvoltarea culturii sârbe în România, şi cu Diploma 
Uniunii Sârbilor din România ca recunoaştere şi preţuire 
a efortului depus pentru păstrarea tradiţiilor folclorice 
sârbeşti din România.“

Lista preoților ortodocși români

Ilie Telescu - 4.11.1875-9.03.1891 (Deces)
Gheorghe Telescu - 5.04.1892-14.09.1898 (Deces)
Terentie Oprean - 03.1899-1912 (Deces)
Ștefan Oprean - 1912-1919 (A emigrat în S.U.A.)
Andrei Blaga - 6.12.1919-1.09.1921 (Plecat)
Petru Fleșeriu - 1921-1922
Gheorghe Ionescu - 1.05.1922-06.1940 (Suplinire)
Ioan Perian - 1940-1953 (Detașat la Lovrin)
Victor Longin Tăslăuanu - 1950-1.11.1979 (Pen-

sionare)
Gheorghe Sutac - 1979-1980 (Suplinire)
Gheorghe Covaci - 1.11.1980 - prezent

Din cartea în lucru: „Cenăzeni de ieri și de azi“ de 
Dușan Baiski
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Așa cum Măhala (Mehala) a fost considerată drept 
capitala Timișoarei, așa este Ciucovățul capitala Cenadului, 
situat la periferia Cenadului, dar aproape de centru, chiar 
fiind considerat centru civic înainte de 1989.

Pe teritoriul Ciucovățului se găsesc două biserici și 
tot aici au fost parțial și zidurile vechii cetăți Morisena. În 
urma săpăturilor arheologice ori a celor ocazionale s-au 
descoperit vestigii vechi, cioburi, amulete și monede din 
diferite perioade istorice. Dintre acestea din urmă amintim 
monedele romane (din domnia lui Vespasian), monede 
medievale (din vremea regelui Béla al Ungariei) și monede 
turcești în cantități apreciabile.

Deci este vorba de un cartier care își merită cu 
prisosință denumirea de capitală a Cenadului. Și așa cum îi 
stă bine unei capitale, Ciucovățul are și un cartier mai mic, 
ce evident că face parte integrantă din cartierul-mamă, aici 
am denumit micul cartierul Măhala, care are doar două 
străduțe, dar e important fiindcă pe teritoriul său se află 
gara feroviară.

În Ciucovăț s-au întâlnit toate cele patru naționalități 
majore componente ale comunității umane a Cenadului, 
adică români, sârbi, nemți și unguri. În perioada interbelică, 
aici au trăit și cinci din cele 15 familii de evrei din Cenad. 
Pentru cei care nu știu, cimitirul evreiesc se află în dreapta 
intrării în cimitirul ortodox.

Evident, în Ciucovăț populația a fost majoritar de 
etnie sârbă, dar au existat și familii de nemți, iar românii și 
ungurii – mai puțini, aproximativ 15-20 de familii de fiecare.

În același cartier, datorită solului, s-au aflat și cele 
mai bune grădini de legume. Dolma, Puțul și Hada au 
fost adevărate paradisuri de joacă pentru copii, în special 
livezile și viile dintre dolmă și Mureș, de unde cei mici se 
„aprovizionau“ cu fructe. Se începea cu cireșele de mai și 
se termina cu porumbelele în Ajunul Crăciunului. Desigur, 
viile și livezile erau păzite, dar subașii (paznicii) erau 
păcăliți și copiii își făceau plinul cu fructele de sezon. 

Tot în Ciucovăț trăiau cei mai mulți poligloți din 
Cenad. Din doi români unul știa măcar o limbă străină, iar 
din cinci unul știa trei limbi străine, desigur că nu foarte 
bine, dar se descurca în relațiile cu vecinii sau prietenii de 
diferite naționalități. În context, îi putem pomeni pe Ianika 
Bako sau Ioji Waltrich (vânzător la magazinul de pantofi), 
care cunoșteau patru limbi, ultimul chiar rupând-o binișor 
și pe țigănește.

Copil fiind, am avut prieteni de naționalități diferite 
(evident, sârbii erau majoritari), dar ne înțelegeam foarte 
bine și cu nemții, iar când era vorba de cartiere, toți 
din Ciucovăț defilam împreună împotriva celor din alte 
cartiere din Cenad.

Ciucovăț – capitala Cenadului Nici adulții nu au fost mai prejos. Eu, care am locuit 
13 ani în Ciucovăț, n-am auzit de ceva certuri interetnice 
nici măcar minore. S-a întâmplat o chestie hazlie prin ani 
1972-1975 (nu știu sigur) când Oficiul Poștal din Cenad 
l-a angajat ca poștaș pe brata1 lu’ Vană (Nicolas) și l-a 
repartizat ca factor poștal în Ciucovăț. Cum în cartier 
conviețuiau cele patru naționalități, fiecare era abonată la 
publicația ei. Astfel, românii aveau „Drapelul roșu“, sârbii 
„Banatske novine“ („Банатске новине“), nemții „Banater 
Zeitung“, iar ungurii „Szabad Szó“, uica Brata împărțea 
ziarele după numărul de casă, adică de aveai abonament 
îți punea un ziar. Așa se trezeau românii cu ziare sârbești, 
sârbii cu ziare nemțești și așa mai departe. Când lumea 
s-a scandalizat, el a răspuns foarte detașat: „Mai schimbați 
ziarele între voi și citiți ziare sârbești, că și așa știți 
sârbește.“ Firește că nu a făcut mulți pureci în Ciucovăț, 
iar după trei luni a plecat de la Poștă fără a fi demis.

Acesta a fost, așadar, locul copilăriei mele: un cartier 
frumos, aproape de centrul satului și cu oameni minunați.

1 În limba sârbă brat înseamnă frate (n.r.).

Gheorghe Anuichi

O carte despre cenăzeni
În 1993, când s-a tipărit primul număr al revistei 

„Cenăzeanul“, dar și ulterior, redactorii au încercat să schițeze 
și să publice biografii ale unor cenăzeni care au făcut, care au 
însemnat ceva pentru comunitate, indiferent că s-au născut la 
Cenad ori în altă parte. Puținele biografii publicate atunci, dar 
și interviurile apărute în timp, au însemnat însă o mină de aur 
pentru creionarea, în cadrul cărții mele „«Cenăzeanul» – 25 
de ani“ (Ed. Artpress, Timișoara, 2017), a capitolului intitu-
lat „Cenăzeni cu nume și (p)renume“. În 2016, istoricul Ioan 
Hațegan, originar din Cenad, a publicat „Cenad – Monografie 
istorică“, în capitolul „Personalități“, trebuind să se rezume 
la a trece în revistă, pe cele câteva pagini, câteva duzini de 
nume. Motivul este concludent: indiferența ori chiar suspiciu-
nea cenăzenilor în a colabora cu autorii.  

În decembrie 2017, după trecerea în neființă a unui fiu 
de seamă al Cenadului, Dorin Vingan, cu greu am reușit să 
intru în legătură cu familia pentru a solicita o biografie a sa. 
Au fost și sunt în Cenad ori împrăștiați în toată lumea sute de 
cenăzeni care merită un loc de onoare într-un viitor lexicon 
sau dicționar. Însă nu va veni nimeni să vă ceară informații și 
fotografii. Mi-am propus o astfel de carte pentru finalul anului 
2019 sau 2020, totul depinde de dumneavoastră. Trimiteți-mi 
propuneri de oameni de seamă din Cenad sau care au activat 
măcar un an de zile la Cenad. Aștept mesajele dvs. pe adresa 
de e-mail: dusanbaiszki@gmail.com

Dușan Baiski
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Curier juridic

Legislație

În acest număr voi 
începe prezentarea procedurilor 
speciale prevăzute de codul 
de procedură civilă şi anume 
ordonanța preşedințială, luarea 
măsurilor asiguratorii, iar în 
numerele viitoare voi prezenta 
punerea sub interdicție, 
declararea judecătorească a 
morții, cererile cu valoare 
redusă, evacuarea şi ordonanța 

de plată.
Procedura ordonanței preşedințiale se 

aplică în situațiile în care este necesară luarea unei 
hotărâri urgente de către instanța de judecată, pentru 
a apăra un drept sau a evita o pagubă iminentă care 
s-ar putea produce până la soluționarea problemei 
litigioase pe calea unei cereri de drept comun, care, 
de regulă, durează mai mult. Soluția dată însă pe 
calea ordonanței preşedințiale este doar provizorie, 
până la soluționarea cererii cu acelaşi obiect pe calea 
dreptului comun, ceea ce înseamnă că, de regulă, se 
poate formula o cerere de ordonanță preşedințială doar 
dacă există deja înregistrată o cerere pe dreptul comun. 
De exemplu, în cazul unei acțiuni de divorț, care este 
o cerere de drept comun, în care unul dintre soți cere 
un program de vizitare al copilului minor care se află 
la celălalt soț, proces ce poate dura și până la doi ani, 
până la soluționarea divorțului părintele la care nu 
locuiesc minorii poate solicita ca pe calea ordonanței 
preşedințiale să i se stabilească un program de vizitare a 
minorului. Aşa cum am arătat, ordonanța preşedințială 
este provizorie, de regulă până la soluționarea cererii 
de drept comun, iar prin ordonanță preşedințială nu se 
poate soluționa pe fond şi definitiv litigiul şi nu se pot 
lua măsuri care nu pot fi ulterior restabilite, de exemplu 
nu se poate solicita demolarea unei construcții.

Cererea de ordonanță preşedințială se depune 
la instanța de judecată care judecă şi cererea de drept 
comun. În cazul ordonanței preşedințiale termenele de 
judecată sunt scurte, nu se parcurge etapa prealabilă 
a comunicării actelor către părți, judecata putând 
fi făcută chiar şi fără ca părțile să fie citate pentru 
termenul de judecată, pârâtul neprimind nici termen 
pentru depunerea întâmpinării, care de altfel nici nu 
este obligatorie. În această procedură judecata se face 
de urgență, astfel că nu este permisă administrarea 
unor probe care necesită un timp mai lung, cum sunt 

expertizele. Un alt element de urgență constă în aceea 
că pronunțarea se poate amâna doar 24 de ore, iar 
motivarea hotărârii se va face în maxim 48 de ore, iar 
ordonanța preşedințială este executorie deja în primă 
instanță, astfel că se poate pune în executare imediat. 
Soluția dată în cererea de ordonanță nu are nici o putere 
asupra hotărârii ce se va da când se va judeca fondul 
cauzei pe drept comun. O caracteristică a ordonanței 
preşedințiale, de care trebuie ținut seama, este că soluția 
dată poate fi atacată doar cu apel, dar atenție, în 5 zile 
de la pronunțare dacă părțile au fost citate sau de la 
comunicare dacă nu au fost citate. Astfel, dacă părțile 
au fost citate pentru termenul de judecată, chiar dacă 
nu sunt prezente la judecată trebuie să se intereseze 
la instanță de soluția dată, sau pe Internet pe portalul 
instanțelor de judecată, deoarece dacă aşteaptă până 
se comunică ordonanța prin poştă, nu o vor mai putea 
ataca dacă sunt nemulțumite de ea. Şi apelul împotriva 
ordonanței preşedințiale se judecă mai repede, dar nu 
aşa urgent ca în fața instanței de fond.

Măsurile asiguratorii sunt soluții date de 
instanța de judecată prin care se preîntâmpină ca 
drepturile unui creditor să nu mai poată fi valorificate 
la momentul la care se soluționează o cerere adresată 
instanței, şi aceste măsuri pot fi sechestrul asigurator, 
poprirea asiguratorie şi sechestrul judiciar.

Sechestrul asigurator constă în aceea că 
un creditor poate solicita instanței de judecată 
indisponibilizarea bunurilor debitorului său pentru a 
putea fi valorificate în momentul în care creditorul 
va obține un titlu executoriu pentru recuperarea 
creanței, şi se solicită de regulă când există temerea 
că debitorul va înstrăina bunurile sale pentru a nu 
achita datoria. Pentru a solicita instituirea sechestrului 
asigurator creditorul trebuie să dețină o creanță care 
poate fi cerută de îndată, denumită exigibilă. Ca şi în 
cazul ordonanței preşedințiale, şi în cazul sechestrului 
asigurator trebuie să existe deja  înegistrată o cerere de 
drept comun prin care se solicită obligarea debitorului 
la plata creanței pentru recuperarea căreia se solicită 
instituirea sechestrului. Dacă creanța este consemnată 
într-un înscris, instanța poate obliga creditorul la plata 
unei cauțiuni, iar dacă creanța nu este consemnată în 
scris, va obliga la plata cauțiunii creditorul, cauțiune ce 
poate ajunge la 20 de procente din creanță, şi se depune 
la CEC BANK, urmând a fi restituită după soluționarea 
cererii de drept comun. Sechestrul asigurator poate 
fi cerut şi dacă datoria nu a ajuns la termen, nefiind 
exigibilă, dacă există probe că debitorul încearcă să îşi 
creeze o stare de insolvabilitate prin ascunderea sau 
risipirea averii pentru a nu achita datoria.
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Episcopul roma-
no-catolic Martin Roos a 
publicat la finele lui 2017 
lucrarea „Gerhard von 
Csanád“, dedicată vieții 
și activității Sf. Gerhard, 
martir și apostol al acestor 
meleaguri. Lucrarea este 
redactată în limba germană, 
urmând a fi tradusă. Volu-
mul a apărut la editura 
proprie a diecezei, putând 
fi achiziționat de la sediul 
Ordinariatului Episcopal 
din Timișoara, str. Augus-
tin Pacha nr. 4.

Avocat Dan Muntean

Amalgam

Cererea de instituire a sechestrului asigurator 
se depune la instanța care judecă cererea de drept 
comun de obligare la plata a debitorului şi se judecă de 
urgență în camera de consiliu şi fără citarea părților, 
hotărârea fiind executorie. Prin hotărăre instanța 
stabileşte atât cuantumul cauțiunii, cât şi termenul 
până la care trebuie depusă de creditor, iar nedepunerea 
cauțiunii atrage desființarea sechestrului. Hotărârea 
dată de prima instanță asupra cererii de instituire a 
sechestrului poate fi atacată doar cu apel în termen de 
5 zile de la comunicare, iar apelul se judecă de urgență. 
Aducerea la îndeplinie a sechestrului asigurator se face 
de executorul judecătoresc.

Sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea 
bunurilor care fac de regulă obiectul unui litigiu şi, 
când există un proces asupra unui bun mobil sau imobil, 
se poate solicita instituirea sechestrului judiciar asupra 
acestui bun, pentru a asigura conservarea lui, iar cerea 
se introduce la instanța care judecă cererea principală 
de drept comun sau în circumscripția căreia se află 
bunul respectiv. Și în cazul sechestrului judiciar este 
necesară o acțiune în instanță privind acel bun, iar 
instanța poate solicita depunerea unei cauțiuni. Cererea 
se judecă de urgență cu citarea părților, iar hotărârea 
dată în cererea de instituire a sechestrului judiciar 
poate fi atacată cu apel în 5 zile de la pronunțare.

Poprirea asiguratorie se poate pune asupra unor 
sume de bani sau valori datorate debitorului de către o 
terță persoană. Prin cerere se solicită ca sumele pe care 
terțul le datorează debitorului să fie indisponibilizate 
la dispoziția creditorului.

Uniunea Europeană
 – Scurtă istorie (XVIII)

Controalele la frontierele 
externe ale Uniunii Europene (4)

În acest număr al rubricii 
vom vorbi despre verificarea 
identității și a cetățeniei resor-
tisantului țării terțe, precum și 
despre verificarea autenticității 
și a valabilității documentului de 
călătorie folosit pentru trecerea 
frontierei. 

La intrare și la ieșire, 
resortisanții țărilor terțe fac obiectul unei verificări 
amănunțite astfel: verificarea amănunțită la intrare include 
examinarea îndeplinirii condițiilor de intrare stabilite la 
articolul 6 alineatul (1) respectiv faptul că pentru șederile 
preconizate pe teritoriul statelor membre pentru o perioadă 
de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, 
ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 
180 de zile precedente fiecărei zile de ședere și, după caz, 
a documentelor care autorizează șederea și exercitarea unei 
activități profesionale. Aceasta cuprinde o examinare detaliată 
a următoarelor elemente: verificarea identității, a cetățeniei 
resortisantului țării terțe și a autenticității și a valabilității 
documentului de călătorie folosit pentru trecerea frontierei, 
inclusiv prin consultarea bazelor de date relevante. Pentru 
pașapoartele și documentele de călătorie care conțin un suport 
de stocare, se verifică autenticitatea datelor înscrise în cip, sub 
rezerva disponibilității unor certificate valabile. Verificarea 
documentului de călătorie este însoțită, după caz, de viza sau 
de permisul de ședere solicitat.

De asemenea, cu ocazia controlul de frontieră la 
intrare şi la ieşire, se mai examinează ștampilele de intrare și 
de ieșire de pe documentele de călătorie ale resortisantului 
țării terțe în cauză, în vederea verificării, prin compararea 
datelor de intrare și de ieșire, dacă persoana nu a depășit 
durata maximă de ședere autorizată pe teritoriul statelor 
membre (arătată mai sus), verificarea punctelor de plecare 
și de destinație a resortisantului țării terțe în cauză, precum 
și a scopului șederii prevăzute și, după caz, verificarea 
documentelor justificative corespunzătoar, verificarea 
dacă resortisantul țării terțe în cauză dispune de mijloace 
de subzistență suficiente pentru durata și scopul șederii, 
pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul 
către o țară terță în care admisia sa este garantată sau dacă 
este în măsură să dobândească legal respectivele mijloace 
şi verificarea dacă resortisantul țării terțe în cauză, mijlocul 
său de transport și obiectele pe care le transportă nu sunt 

Semnal editorial
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Documentar

Tiberiu-Ioan Bociat
(Continuare în pag. 23)

de natură să pună în pericol ordinea publică, securitatea 
internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale 
ale unui stat membru. Respectiva verificare include 
consultarea directă a datelor și a alertelor cu privire la 
persoane și, dacă este necesar, a obiectelor incluse în SIS 
și în alte baze de date relevante ale Uniunii, precum și, 
după caz, a măsurii ce urmează să fie întreprinsă în urma 
unei alerte.

Dacă resortisantul unei țări terțe este deținătorul unei 
vize, verificările amănunțite efectuate la intrare includ și 
verificarea identității deținătorului vizei și a autenticității 
vizei, prin consultarea Sistemului de Informații privind 
Vizele (VIS). În toate cazurile în care există o îndoială 
cu privire la identitatea deținătorului vizei și/sau cu 
privire la autenticitatea vizei, VIS se consultă utilizând 
în mod sistematic numărul de pe autocolantul de viză în 
combinație cu verificarea amprentelor digitale.

Verificările amănunțite la ieșire cuprind: verificarea 
dacă resortisantul țării terțe deține un document valabil 
pentru a trece frontiera, examinarea documentului de 
călătorie, în căutarea unor indicii de falsificare sau 
contrafacere, ori de cîte ori este posibil, verificarea dacă 
resortisantul țării terțe nu este considerat o amenințare 
pentru ordinea publică, securitatea internă sau pentru 
relațiile internaționale ale unui stat membru.

În cazul în care există posibilitatea și resortisantul 
țării terțe solicită acest lucru, astfel de verificări amănunțite 
se efectuează într-un loc privat. Resortisanților țărilor terțe 
care fac obiectul unei verificări amănunțite în linia a doua 
li se vor furniza informații scrise cu privire la scopul și 
procedura acestui control într-o limbă pe care o înțeleg sau 
despre care se presupune în mod rezonabil că o înțeleg, sau 
printr-un alt mijloc eficace. Respectivele informații sunt 
disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii și în limba 
sau limbile țării sau țărilor limitrofe statului membru în 
cauză și precizează faptul că resortisantul țării terțe poate 
solicita numele sau numărul matricol al polițiștilor de 
frontieră care efectuează verificarea amănunțită în linia a 
doua, precum și numele punctului de trecere a frontierei și 
data trecerii frontierei.

Verificările asupra persoanelor care beneficiază de 
dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii se 
efectuează în conformitate cu Directiva 2004/38/CE.

Relaxarea verificărilor la frontiere. Verificările 
la frontierele externe pot face obiectul unei relaxări în 
cazul unor circumstanțe excepționale și neprevăzute. 
Respectivele circumstanțe excepționale și neprevăzute 
sunt considerate a fi acele evenimente imprevizibile care 
provoacă o intensificare a traficului astfel încât timpul de 
așteptare la punctul de trecere a frontierei devine excesiv 
de îndelungat și au fost epuizate toate resursele în ceea 
ce privește personalul, mijloacele și organizarea. În caz 

de relaxare a verificărilor la frontiere în conformitate cu 
prevederile anterioare, verificările la frontiere pentru 
intrare sunt, în principiu, prioritare în raport cu verificările 
la frontiere pentru ieșire. Decizia de relaxare a verificărilor 
este luată de polițistul de frontieră care este responsabil 
de punctul de trecere a frontierei. Respectiva relaxare a 
verificărilor este temporară, adaptată circumstanțelor care 
o justifică și se pune în aplicare progresiv. Chiar și în cazul 
relaxării verificărilor la frontiere, polițistul de frontieră 
ștampilează documentele de călătorie ale resortisanților 
țărilor terțe la intrare și la ieșire.

Ștampilarea documentelor de călătorie. Se ștam-
pilează sistematic toate documentele de călătorie ale 
resortisanților țărilor terțe, la intrare și la ieșire. Ștampilele 
de intrare și de ieșire se aplică în special pe: documentele 
care conțin o viză valabilă, permițând resortisanților 
țărilor terțe să treacă frontiera; documentele care permit 
resortisanților țărilor terțe cărora li s-a eliberat o viză 
la frontieră de către un stat membru să treacă frontiera; 
documentele care permit resortisanților țărilor terțe care nu 
fac obiectul unei obligații de viză să treacă frontiera. 

Se ștampilează la intrare și ieșire documentele de 
călătorie ale resortisanților țărilor terțe, membri de familie 
ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de 
dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, dar 
care nu prezintă permisul de ședere prevăzut în Directiva 
2004/38/CE

Nu se aplică ștampilă de intrare sau ștampilă de 
ieșire: pe documentele de călătorie ale șefilor de stat 
și ale demnitarilor a căror sosire a fost anunțată oficial 
în prealabil pe cale diplomatică; pe brevetele de pilot 
sau certificatele membrilor echipajului unei aeronave; 
pe documentele de călătorie ale marinarilor, prezenți pe 
teritoriul unui stat membru doar pe perioada escalei navei 
în zona portului de escală; pe documentele de călătorie ale 
echipajului și ale pasagerilor unei nave de croazieră, care 
nu fac obiectul verificărilor la frontiere; pe documentele 
care permit resortisanților din Andorra, Monaco și San 
Marino să treacă frontiera; pe documentele de călătorie 
ale personalului de trenuri de pasageri și de mărfuri din 
trenurile internaționale; pe documentele de călătorie ale 
resortisanților țărilor terțe care prezintă un permis de 
ședere menționat în Directiva 2004/38/CE.

În mod excepțional, la cererea unui resortisant al 
unei țări terțe, se poate renunța la aplicarea ștampilei la 
intrare sau ieșire în cazul în care aceasta ar putea crea 
dificultăți majore pentru respectivul resortisant. În acest 
caz, intrarea sau ieșirea este consemnată pe o foaie volantă 
separată, în care se menționează numele și numărul 
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Documentar

Cronologie după „Cenăzeanul“ 
(VII)*

Dușan Baiski

2019 (continuare)
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.

Asociația Culturală „Concordia“ Cenad face apel 
la cenăzeni pentru implicarea în refacerea monumentului 
funerar al lui Sava Giuricin (1924-1953) din cimitirul or-
todox, un deosebit instrumentist cenăzean.

Echipa de fotbal „Mureșul“ se situează pe un ono-
rabil loc 3 în clasamentul județean.

Gheorghe Bălan, Ștefan Maxim, Florin Arato, Cos-
tel Varga și Dorin Dronca participă în echipă la cea dintâi 
ediție a concursului „Cel mai bun papricaș“, organizat la 
Buziaș și la care au luat parte 24 de echipe. Cenăzenii au 
optat pentru papricașul de vită.

Farmacista Rodica Pitic face o donație importantă 
pentru unele amenajări la Biserica ortodoxă română.

Sala de ședințe a Consiliului Local găzduiește pe 14 
noiembrie o nouă ediție a Zilei Asociației Culturale „Con-
cordia“ Cenad.

Este republicată, prin grija prof. Gh. Doran, mono-
grafia pr. Gheorghe Cotoșman intitulată „Comuna și bise-
ricile din Giridava-Morisena-Cenad“.

În perioada 27-29 noiembrie, la Sânnicolau Mare 
are loc o expoziție de păsări de rasă și ornament și de ani-
male de blană, la care va lua parte și Gheorghe Anuichi.

Pe platoul din fața Căminului cultural se desfășoară 
cea de-a III-a ediție a concursului „Pomana porcului“.

Gheorghe Anuichi participă în perioada 10-13 de-
cembrie 2009 la cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției 
naționale de porumbei de agrement din România, de la 
Lugoj.

La 19 decembrie, din inițiativa primarului Nicolae 
Crăciun, la Căminul cultural are loc o „Seară de colinde“, 
la care iau parte: corul Bisericii ortodoxe române (dirijor 
Ioan Dogojie), grupul de colindători al Școlii Generale din 
Cenad (pregătit de prof. Cristina Stoleriu), corul Bisericii 
ortodoxe române din Nerău (dirijor prof. Lucian Ioanovici), 
formația de tamburași „Lale sa Moriša“.

2010
Prof. Gh. Doran, dr. Ioan Hațegan și Dușan Baiski 

participă vineri, 29 ianuarie, la Muzeul presei „Sever 
Bocu“ din Jimbolia, la o manifestare legată de începuturile 
presei bănățene după 1989.

Farmacista Rodica Pitic sponsorizează editarea 
„Anuarului Asociației Culturale «Concordia»“ nr. 6/2009.

A început instruirea pentru dansuri populare 
românești a unui număr de 86 de copii din sat.

Biblioteca Județeană Timiș pornește, pentru o perioadă 
de cinci ani, Proiectul „Biblionet“, în care este inclusă și 
biblioteca din Cenad, prin care se dorește cunoașterea și 
însușirea deprinderilor de comunicare prin Internet.

Se stinge fulgerător din viață Ioan Radu, secre-
tarul Primăriei Cenad și membru al colegiului de redacție 
„Cenăzeanul“.

Este sărbătorit hramul Bisericii ortodoxe române, 
care a adunat, din nou, cenăzeni risipiți prin lume.

Sâmbătă, 22 mai, creștinii ortodocși sârbi au 
sărbătorit hramul Bisericii ortodoxe sârbe. Antrenul 
de după slujba religioasă a fost asigurat de o orchestră 
formată din cenăzenii Darko Vlașcici, Dragoslav Vlașcici 
și Slaven Pavlovici, soliști vocali fiind Dușița Roșu și 
Tania Vlașcici, dar și un timișorean cu rădăcini cenăzene, 
Nenad Luchin.

Joi, 22 iunie, un sobor de 13 preoți din România, 
Ungaria și Scoția a oficiat slujba cu prilejul hramului 
Mănăstirii Morisena.

Pe 15 octombrie, un grup de elevi de la școala din 
localitate a strâns din proprie inițiativă gunoaiele găsite în 
locuri publice din Cenad.

Pentru prima dată, pe 28 octombrie, la școala din Cenad 
se organizează alegeri pentru Consiliul școlar al elevilor.

De Moș Nicolae, pe 6 decembrie, Consiliul școlar al 
elevilor a organizat la clubul „Anka“ o discotecă pentru elevi.

Căminul cultural a găzduit, pe 16 decembrie, o ser-
bare de Crăciun, la care au participat elevi și cadre didac-
tice din localitate.

2011
La început de an, Cenadul are 1.940 contribuabili 

persoane fizice, cu o pondere de 10% la buget, și 58 de 
persoane juridice, cu o pondere de 5% la buget.

Școala Generală are 399 de elevi în ciclul primar și 
gimnazial și 130 de preșcolari. Dispune de un cabinet IT 
cu 10 calculatoare.

Pe 9 martie, se lansează noua versiune a site-ului 
oficial al comunei, www.cenad.ro. Căutarea cuvântului 
„cenad“ pe Internet relevă 90.000 de adrese de pagini 
web. Iar căutarea sintagmei „lale sa morisa“ permite 
găsirea a 3.880 de adrese de pagini web.

Slavko Uncianski, de la nr. 508, a rămas printre ul-
timii producători de boia de ardei din Cenad.

Se lansează concursul literar cu premii intitulat 
„Cenad, pur și simplu“, și concursul de fotografie digitală cu 
premii „Banaterra“, ambele exclusiv pentru elevii cenăzeni.

* Din mononografia „«Cenăzeanul» - 25 de ani“
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Plante medicinale,
remedii miraculoase (XVI)

Farmacist Rodica Pitic

Farmacie

În Evul Mediu, țintaura era folosită în scopuri de anu-
lare a vrăjitoriilor. Se împleteau coronițe care se puneau la 
gâtul vitelor ca să le apere de vrăji și boli.

În cărțile vechi aflăm că denumirea științifică Cen-
taurum este legată de centaurul Chiron, care și-a vindecat 
rănile cu această plantă.

Denumirea ei în limba germană este Tausendgulden-
craut, ceea ce înseamnă planta celor 1000 de flori, ca atare 
arată cât de valoroasă este aceasta.

Fierea pământului este o plantă anuală sau bienală, 
care se găsește în fânețe, poieni umede, tufărișuri, margini 
de păduri. Are tulpină dreaptă, în patru muchii, înaltă de 
40-50 cm și ramificată numai în partea superioară. La bază 
are o rozetă de frunze, care se usucă în timpul înfloritului; 
frunzele de pe tulpină sunt așezate câte două la fiecare nod 
și dispuse opus.

În vârful tulpinii și a ramificației  sale se află gru-
puri de flori de forma unor steluțe de culoare roz-roșiatică. 
Înflorește din iunie până în septembrie.

Toate părțile plantei au gust amar și un miros carac-
teristic, de unde și numele de fierea pământului.

În scopuri medicinale se recoltează în timpul în-
floririi, numai în zilele însorite, părțile aeriene ale plantei 
(Herba Centauri). Se usucă în straturi subțiri sau legate în 
mănunchiuri, în locuri bine aerisite.

Herba Centauri conține principii amare: erito-
centaurină și glicozidă, eritaurină, uleiuri eterice, rășini.

Preparatele obținute din plantă se întrebuințează 
ca stimulente ale secreției gastrointestinale, în dispepsii, 
afecțiuni hepatice, dischinezie biliară, de asemenea au efect 
ca tonic amar, febrifug, antihelmintic.

Infuzia obținută dintr-o linguriță de plantă mărunțită 
la 250 ml apă are efect coleretic-colagog, febrifug, vermifug.

Se utilizează intern în gastrita hiperacidă, dischinezie 
biliară, colecistită.

Extern se utilizează în combaterea seboreei, întărirea 
rădăcinei firelor de păr și regenerarea lui.

Maceratul se obține dintr-o linguriță de plantă uscată 
peste care se toarnă 250 ml apă la temperatura camerei și se 
lasă 8 ore, se strecoară și se bea fracționat pe tot parcursul 
zilei. Se folosește ca tonic stomahic și în boli de ficat.

Fierea pământului
(Țintaură, buruiană de friguri, crucea 

pământului)
- Centaurium umvellatum -

Decoctul se obține prin fierberea a 5 g (o lingură) din 
vârfurile înflorite ale plantei în 100 ml apă. Se fac clisme con-
tra oxiurilor.

Pulberea de țintaură se obține prin măcinarea plantei 
uscate cu râșnița de cafea; se depozitează în borcane de sticlă 
ermetic închise, în locuri întunecoase și reci, pe o perioadă 
de maxim 3 săptămâni. Se administrează câte o jumătate de 
linguriță de pulbere de 3 ori pe zi, înainte de mese.

Vinul tonic se obține din 50 g plantă uscată într-un li-
tru de vin, se lasă la temperatura camerei 8 zile, agitându-se 
zilnic, se strecoară și se bea câte un păhărel înainte de mân-
care ca aperitiv, crescând simțitor pofta de mâncare.

Pentru curățarea colonului se iau după fiecare masă 
2-3 linguri din acest vin, având un intens efect de stimulare a 
întregului tub digestiv, ajutând astfel la eliminarea materiilor 
reziduale prin scaun.

Siropul de țintaură se obține din 2 linguri plantă 
mărunțită, care se macerează timp de 10 ore cu 50 de ml de 
apă, după care se filtrează. Rezidul rămas după filtrare se fierbe 
încă în 50 ml de apă 5 minute după care se lasă să se răcească și 
se filtrează. Cele două extracte se amestecă, se adaugă jumătate 
de kilogram de miere, care atenuează gustul amar al preparatu-
lui, obținându-se un sirop dens care este recomandat în special 
copiilor. Se administrează la copii 2 -3 lingurițe pentru stimu-
larea poftei de mâncare sau de 4-6 ori pe zi câte o linguriță, dar 
nu mai mult de 3 zile, împotriva febrei.

Tinctura de țintaură se obține din 20 de linguri pul-
bere și 250 ml alcool de 70 de grade, se lasă să macereze 2 
săptămâni într-un loc călduros, agitând sticla de mai multe 
ori pe zi pentru o mai bună extragere a principiilor active. Sti-
cla trebuie ermetic închisă. După 2 săptămâni se filtrează, se 
divizează în sticluțe mici, închise la culoare,  se administrează 
de 4 ori pe zi câte 50 de picături diluate în apă. În cazul răcelii 
și gripei se administrează câte o linguriță diluată într-un pahar 
cu apă, scăzând febra, eliminând durerile de cap și crampele 
musculare. Stimulează și pofta de mâncare, care este mult 
scăzută în stările gripale.

Cataplasma caldă cu țintaură se obține din plantă 
mărunțită, care se lasă 2 ore în apă caldă la 50 de grade, se 
aplică direct pe locul afectat, acoperindu-se cu un tifon pes-
te care se pune o sticlă cu apă fierbinte și se lasă o oră. Se 
folosește în colici renale, în durerile lombare și sciatice.  

Țintaura se găsește în farmacii sub formă de ceai sim-
plu, întră în compoziția ceaiului gastric, a ceaiului tonic aperitiv.

Hyper-Bil este un produs naturist complex sub 
formă de capsule, care, pe lângă țintaură, conține gălbenele 
(Calendula officinalis), rostopască (Chelidonium majus), 
sunătoare (Hypericum perforatum), cicoare (Cichorium 
intybus), coada-șoricelului (Achillea millefolium), mentă 
(Mentha piperita), cimbrișor-de-câmp (Thymus serpyllum), 

(Continuare în pag. 23)



Cenăzeanul nr. 1/2018 18

Agricultură

Sfaturi de sezon pentru 
gospodarii cenăzeni

Ing. George Ivașcu

După o toamnă fără 
zăpadă, cu temperaturi mari 
pentru zona geografică în care 
ne aflăm, cele mai scăzute fiind 
de -5° C în câteva nopți, în 
majoritatea zilelor și nopților s-au 
înregistrat temperaturi pozitive, au 
venit precipitațiile care au reușit să 
refacă echilibrul hidric al solului, 
care a fost afectat de seceta 
din anul 2017. Astfel, ca și în 
majoritatea terenurilor din Banatul 
de Câmpie, și în comuna noastră 

au fost înregistrate pagube mari din cauza secetei. Gradul de 
afectare a culturilor a fost diferit, unele fiind compromise în 
totalitate. În mod firesc, producătorii agricoli au solicitat ajutor 
de la stat, pagubele suferite nefiind acoperite de puterea lor 
financiară. Cererile depuse au fost însoțite de acte de evaluare 
a pagubelor făcute de specialiști, dar până la această oră nu 
există niciun răspuns precis din partea forurilor abilitate. Există 
promisiuni că aceste despăgubiri vor fi acordate prin reducerea 
impozitelor în anul 2018.

În ceea ce privește acordarea subvențiilor, fermierii 
care nu sunt înregistrați la Fisc vor pierde toate subvențiile. 
Începând de anul viitor, statutul de fermier activ se va stabili 
prin verificarea înregistrării persoanelor fizice, juridice și a 
formelor asociative în Registrul contribuabililor și plătitorilor, 
organizat de Agenția Națională de Administrație Fiscală 
(ANAF). De asemenea, fermierii vor fi obligați să-și declare 
toate parcelele agricole, indiferent dacă beneficiază sau nu 
pentru ele de subvenția pe suprafață.

O altă măsură de încurajare a sectorului legumicol este 
de acordare în perspectivă de fonduri nerambursabile pentru 
construirea de sere și solarii, în cadrul Programului Național 
pentru Dezvoltare Rurală. În ceea ce privește modificările 
privitoare la obținerea subvenției pentru pajiști (pășuni), acestea 
au fost recent afișate pe pagina de Internet a Ministerului 
Agriculturii. Se referă, în principal, la obligativitatea pe care 
o are fermierul de a face dovada utilizării legale a pășunilor 
printr-o adeverință eliberată de medicul veterinar din comună, 
adeverință care va fi prezentată la A.P.I.A. odată cu depunerea 
cererii de subvenție. 

În ceea ce privește lucrările caracteristice perioadei 
la care ne referim, lunile martie și aprilie, acestea câștigă în 
amploare o dată cu încălzirea timpului. Imediat după topirea 
zăpezii, pe măsura zvântării terenului, se trece în câmp la 
lucrarea cu combinatorul. Nu este indicată lucrarea solului cu 
discul mai ales în condițiile de la noi, cu precipitații din ce în ce 

mai puține, deoarece întoarce și usucă solul până la adâncimea 
la care pătrunde.

În prima urgență se vor semăna orzul de primăvară, 
ovăzul, mazărea, lucerna, trifoiul, iar pe măsura urcării 
temperaturii solului la 3-6° C se pot semăna sfecla de zahăr și 
floarea soarelui. Spre sfârșitul lunii martie, în funcție de încălzirea 
solului, se pot semăna cartofii. Dacă la culturile înființate din 
toamnă nu s-a făcut fertilizarea fazială cu îngrășăminte pe bază 
de azot, se va trece de urgență la executarea acestei lucrări. Vă 
redăm mai jos câteva prețuri la îngrășămintele chimice ce se 
practică pe piață:

– Azotat de amoniu – 75 lei/sac;
– Complexe 20:20:0 – 80 lei/sac;
– Complexe 16:16:16 – 90 lei/sac.
O altă lucrare caracteristică perioadei în cultura mare 

este erbicidarea culturilor de cereale păioase semănate în 
toamnă. Concomitent cu administrarea erbicidelor se pot pune, 
dacă este cazul, și îngrășăminte foliare. Ca erbicide amintim:

– Rival Star – 38 lei/20 g – doză pentru un hectar
– Mustang – 119 lei/l – 0,5 l/ha;
– Premiant – 52 lei/l – 1 l/ha;
–  S.D.M.A. (sare dimetil amină) – 28 lei/l – 1 l/ha.
Îngrășăminte foliare:
– Fertitel – 12 lei/l – 1,5 //ha;
– Atonik – 15,5 lei/l – 1l/ha;
– Cropmax – 14,5 lei/l – 1l/ha.
În grădina de legume se seamănă: mazărea, morcovul, 

pătunjelul, usturoiul, ceapa, salata, spanacul, ridichea etc. 
Paralel cu aceasta, în răsadniță se execută repicatul răsadurilor, 
iar spre sfârșitul perioadei se pot planta în grădină varza 
timpurie și guliile.

La pomii fructiferi se execută al doilea tratament 
cu zeamă bordeleză 1% în faza de buton a mugurilor 
floriferi. De asemenea, se continuă plantările și tăierile la 
pomii fructiferi aflați pe rod. Se lasă mai la urmă caișii și 
piersicii, știut fiind că la aceste specii de multe ori mugurii 
floriferi sunt afectați de înghețurile târzii. Odată cu tăierile 
se îndepărtează și se ard ramurile și fructele mumificate 
afectate de monolioză în anul trecut.

Important: stropirea pomilor pentru prevenirea atacului 
de monolioză în plină floare se face numai cu fungicid (fără 
insecticid), folosind una din substanțele: Score 0,03%, Signum 
0,05% sau Teldor 0,1%. Eu în ultimii am folosit Signum și am 
avut rezultate foarte bune, acesta având în componență două 
substanțe active (Boscalid și Piraclostodin). Această substanță 
se poate aplica și în vegetație pentru combaterea monoliozei 
frunzelor (Monilinia fructigenia)). 

La vița de vie se execută plantările de completare a 
golurilor, dar și tăierile de rodire. În caz de atac puternic în anul 
anterior de mană sau putregai, se face după tăierile de rodire 
cu tratament cu o substanță cuprică (Alcupral, Funguran etc.).
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Turism

Hramul Bisericii Ortodoxe Române din Cenad - 6 iunie 2017

Jurnale de călătorie - 10 Ţări (IV)

Prin periplurile mele 
turistice sau profesionale, 
am avut ocazia nu doar să 
le vizitez, ci să şi petrec 
câteva zile sau săptămâni 
în ele, mari oraşe, capitale 
europene, sau chiar să revin 
de mai multe ori în ele. 
Vorbesc aici despre Paris, 
Londra, Roma, Berlin, 
Viena, Bruxelles, Budapesta 
şi altele. Dar, deşi toate mi-
au rămas în suflet cu ceva 
ce mă face oricând să le 

revizitez, totuşi unul a rămas adânc în inima mea. Acesta, 
este Barcelona. Este oraşul cel mai drag mie şi la care 
visez cel mai des că mă voi reîntoarce. Sper ca prin filele 
acestui jurnul să vă fac şi pe d-voastră să îl apreciaţi şi să 
vă doriţi să îl vizitaţi. Merită, credeţi-mă pe cuvânt şi cu 
siguranţă îmi veţi da dreptate atunci când o veţi face.

Cu siguranţă aţi auzit de Barcelona, măcar şi pentru 
celebra sa echipă de fotbal care îi poartă numele şi al cărui 
fan declarat şi înfocat sunt şi eu (aici să mă ierte fanii 
rivalei Real Madrid).

Nu vreau să pomenesc foarte mult despre istoria 
oraşului, pentru că ea poate fi foarte uşor documentată de 
pe Internet şi vreau să mă concentrez mai mult pe atracţiile 
sale turistice, aşa cum le-am perceput eu. 

Deci, Barcelona este capitala Cataloniei, o 
comunitate autonomă din sud-estul Spaniei despre 
care în ultimii ani aţi tot auzit că îşi doreşte cu ardoare 
independenţa. Este, de asemenea, al doilea cel mai mare 

oraș al Spaniei, după Madrid. Barcelona se află pe coasta 
Mediteranei, la cca. 160 km sud de lanțul muntos Pirinei, 
care reprezintă granița cu Franța. Populația orașului este 
de aproximativ 1,6 milioane de locuitori, iar a zonei 
metropolitane de aproximativ 3 milioane de persoane, dar 
numărul turiştilor care vizitează oraşul este cu mult mai 
mare, fiind situat între 9 milioane de turişti anual (care 
se cazează la hotelurile din oraş) şi cca 30 milioane de 
turişti anual care îl tranzitează în scurte vizite. Barcelona 
este oraşul cel mai vizitat din Spania, întrecând în acest 
sens capitala Madrid, şi se situează în Europa imediat 
după Paris, Londra şi Roma. Ca să faceţi o idee despre 
ce înseamnă turismul în Barcelona, vă spun doar că în 
România (în toată ţara) vin anual cca. 2.5 milioane de 
turişti străini. 

Oraşul are o istorie foarte veche. Legenda 
atribuie cartaginezilor întemeierea localității Barcino, 
în special lui Hamilcar Barca, tatăl lui Hannibal. Mai 
târziu, romanii au transformat orașul într-un castrum (o 
bază militară romană). De aceea în oraş pot fi admirate 
rămăşiţe ale istoriei antice, mai apoi maure, a celor 
medievale, dar şi a celei moderne. Despre Barcelona nu 
pot vorbi decât la superlativ, oricât aş încerca să nu o 
fac. Un oraș plin de istorie recunoscut mai ales pentru 
arhitectura sa, te copleșește cu frumusețea sa şi cu greu 
poți alege doar un simbol care sa reprezinte acest oraș, 
dar dacă e să aleg doar unul, atunci acela neapărat ar fi 
catedrala Sagrada Familia. 

Barcelona este un oraș pe gustul tuturor, în care 
nu ai cum să te plictisești. Dacă ești un iubitor de artă şi 
muzee atunci ai venit în locul potrivit întrucât Barcelona 
este orașul lui Picasso, Miro, Dali etc. Dar pentru asta îţi 
trebuie timp şi, din păcate, în câteva zile nu te poţi dedica 
într-u totul artei. Dacă ești un iubitor de arhitectură și al 
plimbărilor prin parc atunci cu siguranța vei rămâne de-a 
dreptul impresionat, iar Antoni Gaudi este un nume pe 
care nu-l vei mai uita niciodată. Pentru un absolvent al 
facultăţii de construcţii sau de arhitectură, aici este raiul 
pe pământ. Dacă ești un iubitor de plaje şi terase atunci 
Barcelona nu te va dezamăgi, iar dacă mergi cu familia şi 
ai copii atunci în Barcelona veți putea petrece o vacanţă 
educativă şi de neuitat, în care ai ce să vizitezi, începând 
de la parcuri de distracții, o imensă gradină zoologică, 
o grădină botanică și nu în ultimul rând unul dintre cele 
mai mari acvarii din lume (pe care l-am vizitat şi eu 
împreună cu copiii mei). Dacă sunteți iubitori de fotbal 
și nu numai, atunci cu siguranță veţi dori măcar să faceţi 
o vizită pe stadionul și muzeul unei dintre cele mai bune 
echipe de fotbal din lume, Barca, este vorba de arena 
Camp Nou, acolo unde se oferă adevărate recitaluri 
de fotbal de către extratereștrii Barcei: Messi, Suarez, 
Iniesta, Pique & Co. Dacă iubești viaţa de noapte atunci, 
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Tiberiu-Ioan Bociat
(Continuare în pag. 23)

Turism

din nou ai venit în locul potrivit întrucât Barcelona este 
orașul care nu doarme niciodată, iar zonele Barri Gothic, 
Rambla (la capătul căreia am avut şi eu hotelul unde am 
fost cazat) şi plaja Barceloneta sunt cele mai animate pe 
timpul nopții. Odată ce ai pătruns în acest oraș deja ești 

vrăjit, iar Barcelona devine un orașul de care nu poți să 
te mai desparți, iar dacă o faci, pleci cu promisiunea unei 
imediate reîntoarceri.

Să nu uităm că Barcelona a găzduit în anul 1992 
Jocurile Olimpice de vară, iar stadionul olimpic, muzeul 
olimpic sunt şi ele obiective turistice ce nu ar trebui nici 
ele ratate. Cam mult, nu?

Ca în toate marile oraşe europene, ca şi turist poţi 
opta pentru a te deplasa rapid de la un obiectiv turistic la 
altul având mai multe opţiuni. Una, care nu este cea mai 
ieftină dar care merită prin faptul că îţi selectează traseul 
după obiectivele turistice şi primeşti şi explicaţii în căşti, 
este cumpărarea unui bilet pe 24 sau 48 de ore pe una din 
liniile de autobuze supraetajate, turistice. Acestea sunt 
deschise şi, măcar pentru o zi, ai ocazia să treci pe la toate 
obiectivele turistice din oraş şi să auzi şi explicaţii (într-o 
limbă de circulaţie internaţională). Avantajul este că poţi 
să cobori şi să urci de oricâte ori vrei. Este o modalitatae 
pe care eu o folosesc pretutindeni. Cea mai rapidă şi cea 
mai ieftină modalitate este să foloseşti metroul, dar în acest 
caz este bine să ai în fiecare dimineaţă un plan foarte bine 
gândit, să ştii unde să mergi, în ce ordine a obiectivelor 
turistice, pentru a nu pierde timp preţios. Dezavantajul 
este că nu vezi altceva nimic din oraş. Sigur că poţi lua 
biciclete, ca în orice oraş civilizat, aşa, pentru distanţe 
scurte, sau poţi folosi reţeaua de mijoace de transport în 
comun, care, de regulă, este mai complicat de folosit şi nu 
evită aglomeraţia marilor oraşe.

Interesant la Barcelona şi la toată Catalonia, este că 
au propria forţă de poliţie, Mossos care înlocuieşte Guardia 

Civil şi care sunt mai temuţi decât orice altă forţă de poliţie 
din Spania. Cu mare greutate i-am convins pe doi poliţişti 
Mossos să facă o fotografie cu mine şi asta abia după ce 
i-am asigurat că este doar pentru colecţia mea personală şi 
că sunt şi eu poliţist.

Aşa cum am spus imediat mai sus, am fost cazaţi 
la capătul celebrei Las Ramblas, un bulevard pitoresc, 
de 1.2 km lungime, plin de magazine, tarabe cu flori, 
artişti ambulanţi, suveniruri, terase şi cafenele, mozaicuri 
stradale, fântâni, dar şi un val imens de turişti care nu 
se se mai termină nicidată, plin de atracţii şi care se 
sfârşeşte în port, având la capătului lui celebra statuie 
a lui Cristofor Columb, arătând cu mâna întinsă spre 
mare. Nici nu am intrat bine pe Rambla, că am văzut o 
imensă hală de fier forjat, cu vitralii din sticlă colorată. 
Este Mercat de la Boqueria (Piaţa Boqueria) şi este 
cea mai populară dintre numeroasele pieţe alimentare 
din Barcelona. Acest loc poate fi numit, fără a greşi, 
Raiul gurmazilor sau locul unde plouă mereu... în gura 
vizitatorilor. Şi cum să nu fie aşa când vezi şuncile, 
cârnaţii, munţii de fructe, de dulciuri, când ochii nu mai 
pot distinge dintre atâtea culori şi simţurile olfactile 
sunt chinuite de atâtea mirosuri îmbietoare. Salivând 
încontinuu, trebuie să faceţi neapărat o vizită în acest 
minunat loc, dar ca sfat:  faceţi acest lucru cu burta plină. 
Va fi mult mai puţin inspititor. Hala pieţei Boqueria este 

considerată una dintre cele mai pline de viaţă din toată 
Spania. Agitaţia de pe Las Ramblas nu se termină nici 
seara, când lumea caută să se aşeze la o terasă pentru cină 
şi un pahar de vin.

Aici, la capătul celebrului bulevard Rambla, ajungi 
în zona portului turistic Port Vell, unde aşa cum spuneam 
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Dușan Baiski

Vestea s-a răspândit fulgerător. A înnebunit 
Cuglă. Poate nici nu s-ar fi dat prea mare atenție unui 
asemenea fapt, dacă Măria Lunga nu l-ar fi văzut pe 
șeful de post ieșind din curtea lui Cuglă. Cum adică să 
iasă șeful de post din curtea lui Cuglă, văcarul satului? 
Colac peste pupăză, peste numai un ceas, aceeași 
Măria Lunga l-a văzut ieșind din aceeași curte pe însuși 
secretarul de la Sfat. Oamenii au început să murmure, 
nevenindu-le să creadă. Din acel moment, Măria 
Lunga și-a scos în uliță scăunelul cu trei picioare, și-a 
aprins pipa și s-a pus pe așteptat. De unde au ieșit deja 
doi, trebuie să fie și un al treilea. Viața o învățase că 
la casa unde i se bagă-n sac doi pui morți, urmează 
și alții. Intuiția nu a înșelat-o. Spre seară, puțin după 
ce la biserica nemețească bătuse de șase, de la Cuglă 
ieși secretarul de partid. Zâmbea, dar când ajunse în 
dreptul ei, zâmbetul îi încremeni. Își închise repede 
gura, bombăni ceva și grăbi pasul. Abia ce trecuse o 
lună de când îi picaseră doi dinți, fiindcă, era absolut 
convins, îl deochease prăjina asta de țigancă. Măria 
Lunga îl privi nu atât mirată, cât intrigată. Intrigată 
din două motive. Pe de-o parte, fiindcă până a reușit 
s-o facă membră de partid, secretarul a fost cu ea doar 
lapte și miere, iar acum nu i-a spus nici măcar bună 
ziua, iar pe de altă parte, fiindcă de la Cuglă nu ieșea 
nimeni zâmbind. Din simplul fapt că nimeni nu intra.

Se ridică de pe scăunel și se apropie încet de 
gardul lui Cuglă, doar-doar l-o vedea să-l întrebe ce 
s-a întâmplat. Numai că nenorocitul nu era în curte. De 
intrat nu îndrăznea, deoarece dârză-n cur, cum îi spunea 
ea, o acuzase alaltăieri că-i deochease cocoșul credli și 
acesta nu mai cucuriga de-atunci defel. În clipa când 
vru să se retragă, din casă răzbătură voci. Apoi ușa de 
la tindă se deschise larg și-n cadrul ei se ivi nimeni altul 
decât Cuglă, cu un zâmbet până la urechi. Măria Lunga 
încremeni. Alături de văcar se ițea chipul rotofei al popii 
Donu. Zâmbea și acesta, chiar dacă ceva mai reținut. Îl 
bătu amical pe Cuglă de câteva ori cu palma pe umăr, apoi 
ieși din casă și se îndreptă spre poartă. Atunci, dinspre 
cocina goală se auzi cucurigatul pițigăiat al cocoșelului 
credli. Cuglă părea că nu-l lua în seamă. Îl petrecu pe 
popă până-n stradă.

– Mă! - strigă Măria Lunga după el.
– A?
– Ce-i?
– Crap cu...

Țicneala vremelnică 
a lui Cuglă văcarul

Maria Lunga nu mai auzi și restul. Cucurigatul 
ascuțit al cocoșelului credli îi sfredeli timpanele. Cuglă nu 
se mai zărea. Intrase în casă.

 A doua zi, Măria Lungă nu-și reluă, ca de obicei, 
hingheritul. Ca un făcut, parcă pentru a o împiedica să 
plece prin sat după găini și mâțe moarte, își strivise din 
greșeală fluierița din pană de gâscă. Dacă până atunci încă 
nu era hotărâtă să aleagă între a se duce și a rămâne, în 
clipa aceea se hotărî să rămână. O chinuia totuși părerea de 
rău că-l deochease iar pe cocoșelul vecinului și acesta nu 
mai putuse cucuriga pentru a-i da deșteptarea. Ori, în acest 
răstimp, poate Cuglă plecase de acasă. Doar ce-și scoase în 
uliță scăunelul și-și aprinse pipa de dimineață, că dinspre 
casa lui Cuglă răzbătu un cor de râsete. Se apropie de gard, 
să vadă ce anume se întâmplă în curtea vecinului. Curtea 
era însă pustie. În acel moment, dinspre bicărie se auzi 
o mașină. Măria Lunga se întoarse speriată. Ultima dată 
când văzuse o mașină pe ulița ei se întâmplase cu două 
luni în urmă. Fusese o mașină neagră, din care doi ciocli 
au descărcat-o pe baba Frosa moartă. Acum era o mașină 
de lux albă, mare, cu stea-n bot, care se opri la nimeni altul 
decât la Cuglă-n fața porții. Din ea coborî întâi un șofer 
șpițat, grăbit să deschidă ușa din spate. Apoi se dete jos un 
om mare, de la oraș.

Din casa lui Cuglă năvăliră să-l întâmpine pe 
domnul cel mare, secretarul de partid, secretarul de la Sfat, 
popa Donu și, la urmă, însuși Cuglă.  Se salutară în grabă 
și tot în grabă o luară-n înspre mănăstire.

– Mărio... - o strigă Pișta, vecinul de peste drum, pe 
Măria Lunga.

– A?
– Ce-i?
– Crap.
Pișta o luă repede în urma grupului. Măria Lungă i 

se alătură. Cei din față mergeau din ce în ce mai repede. În 
urma lor, din ce în ce mai mulți săteni. La capătul satului, 
lumea se opri să asculte o scurtă rugăciune a popii Donu. 
După care o luară iar din loc, înspre mănăstire. Domnul 
cel mare de la oraș spunea din când în când ceva și ceilalți 
râdeau în hohote.

Bărbații din față se opriră iar. Doar Cuglă se 
apropie tiptil de baltă. Ajuns la mal, îngenunchie. 
Scoase din buzunar o bucățică de pâine și o aruncă în 
apă. Din oglinda bălții sări un crap-oglindă. Nu mai 
râdea nimeni. Nici măcar domnul cel mare de la oraș. 
Popa Donu își făcu o cruce mare și sărută țărâna. Măria 
Lunga se apropie de Cuglă pe furiș, ascunsă de-un smoc 
de papură. Acesta scoase o altă bucățică de pâine și-o 
aruncă în apă.

– Oooo! - exclamară cu toții la unison.
Din apă țâșni același crap-oglindă uriaș. Atunci 

văzură oamenii că peștele avea barbă.



Cenăzeanul nr. 1/2018 22

Rețete de bucătărie

Pagină realizată de Cornelia Varga

Rețete din Serbia
Orice vizită în Serbia  înseamnă cu certitudine cel 

puțin 2-3 kilograme în plus la greutatea corporală, din 
„cauza” mâncărurilor și dulciurilor irezistibile, stropite din 
belșug cu vinuri care ar putea concura cu succes la renumitele 
concursuri internaționale. Gazde desăvârșite, rudele din 
Voivodina nu ratează nicio ocazie de a ne servi specialități 
locale, pregătite din carne de mangaliță, gâscă sau purcel. 

Mâncărurile nu sunt sofisticate, dar te cuceresc 
prin faptul că sunt gustoase chiar fără a fi „înnebunite” 
cu condimente exotice. Probabil contează și faptul că 
majoritatea ingredientelor provin din propria gospodărie, 
iar mesele se desfășoară într-o atmosferă  extraordinară. 

Voi reda câteva rețete senzaționale, numai bune de 
gătit cu ocazia unor evenimente în familie.

Pogace 
Ingrediente:
500 grame făină
250 grame unt
200 ml smântână
2 lingurițe de sare
2 gălbenușe de ou
200 grame cașcaval ras
25 grame drojdie
Din ingrediente se frământă un aluat care se pune să 

se odihnească peste noapte (nu în frigider).

A doua zi, aluatul se întinde destul de subțire, se rup 
pogacele cu paharul, se ung cu un gălbenuș de ou deasupra 
și se rade cașcaval.

Se coace la foc mic. Pogacele se pot servi ca atare, 
sau se pot lipi câte două cu cremă de unt sau brânză topită. 

Carne de gâscă la tuci 
Într-o cratiță mare din fontă (tuci) se pun 

următoarele: morcovi, pătrunjel, cartofi, ceapă, usturoi 

curățat, mere tăiate în jumătate, pere, prune uscate. Totul 
se condimentează cu sare și piper. Deasupra se pun bucățile 
de carne de gâscă care au fost de asemenea date cu sare.

Se face jar din lemne pe un postament din piatră sau 
beton, apoi se dă la o parte jarul și se așează cratița pe locul 
încălzit. Se pune jarul deasupra și în jurul cratiței, apoi se 
lasă 2 ore și jumătate să se gătească gâsca în suc propriu.

Carnea va deveni rumenă, legumele și fructele se vor 
găti perfect și vor servi drept garnitură la carne. Conținutul 
unui tuci ajunge pentru 6-8 persoane.

Cartofi prăjiți ca în Muntenegru 
Ingrediente:
4 cartofi mari
2 linguri de mălai
1 linguriță de susan
1 linguriță de boia
2 căței de usturoi zdrobiți
2 linguri de ulei de măsline
Vegeta după gust
Cartofii se curăță și se taie felii. Se adaugă celelalte 

ingrediente, se amestecă și se pun în cuptorul încins la 230 
de grade Celsius.

Se lasă la cuptor timp de 45 de minute.

Mâncare cu vinete 
Ingrediente:
2 vinete mari
2 cepe
2 gogoșari
4 căței usturoi
100 grame orez
100 grame șuncă
200 ml smântână
100 grame cașcaval ras
3 linguri ulei
făină pentru prăjit
sare, piper
Se pune orezul la fiert. Vinetele se taie cu coajă cu 

tot în felii groase de un deget, se sărează și se lasă 20 de 
minute să se scurgă. Se prepară un sos din smântână, sare, 
piper și usturoi zdrobit. Ceapa,  gogoșarii și șunca se taie 
felii. Vinetele se dau prin făină și se prăjesc în ulei. 

Într-un vas Jena se așează felii de vinete, deasupra se 
pune orez, se continuă cu feliile de ceapă și gogoșari, șuncă, 
cașcaval, se toarnă o parte din sosul de smântână, apoi se 
continuă în aceeași ordine până se termină ingredientele. 
Ultimul strat trebuie să fie sos și cașcaval ras. Se dă la 
cuptor pentru 25 de minute cu folie de aluminiu deasupra, 
iar apoi se scoate folia și se mai lasă până capătă culoare. 
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(Urmare din pag. 9)

Amalgam

Uniunea Europeană...
(Urmare din pag. 15)

mai sus, tronează statuia lui Cristofor Colomb, de 7 
metri înălţime, ridicată în anul 1888 pe un soclu metalic 
de 60 metri, ce are la bază un soclu frumos decorat cu 
figuri alegorice, dintre care cele mai impresionante 
sunt statuile a patru lei. Statuia şi soclul sunt goale 
pe dinăuntru, iar turiştii pot urca cu un lift până la o 
platformă care oferă o foarte frumoasă privelişte. În 
Port Vell se pot admira o sumedenie de iahturi moderne, 
dar şi o fregată veche. 

Imediat în apropiere se află faimosul aqavarium 
al Barcelonei, despre care se spune că este cel mai mare 
din zona Mediteranei. E interesant, dar destul de scump. 
Cea mai interesantă parte a lui este de departe tunelul cu 
rechini, adică o porţiune de cca 80 metri în care efectiv 
mergi printr-un tunel de plexiglas printr-un acvariu în care 
înoată rechini şi multi alti peşti, fiind astfel înconjurat de 
apă din toate părţile. La ieşirea din tunel, o zonă iarăşi 
interesantă este cea cu pinguini şi bazinul cu pisici de mare.

Despre Barcelona pot vorbi oricât, dar în numărul 
viitor o să vă povestesc de ce este supranumit şi oraşul 
lui Gaudi, despre câteva din faimoasele case proiectate de 
el, despre parcul Guell, lăsând Sagrada Familia pentru o 
pagină separată de jurnal. Aşa cum merită!

Jurnale...
(Urmare din pag. 20)

pașaportului resortisantului în cauză. Respectiva foaie se 
predă resortisantului țării terțe. Autoritățile competente ale 
statelor membre pot păstra evidențe statistice ale acestor 
cazuri excepționale și le pot prezenta Comisiei.

Prezumția privind îndeplinirea condițiilor de 
durată a șederii. În cazul în care documentul de călătorie 
al unui resortisant al unei țări terțe nu are ștampilă de 
intrare, autoritățile naționale competente pot prezuma că 

Schinel-Cnicus benedictus, lichen-de-piatră (Cetraria is-
landica), sulfină (Milelotus officinalis), anghinare (Cynara 
scolymus), păpădie (Taraxacum officinale), salvie (Salvia 
officinalis), țintaură (Centaurium umbellatum), volbură 
(Convulvulus arvensis), ghințură (Gențiană asclepiadaea), 
armurariu (Silybum marianum), acid alfa-lipoic, seleniu 
Y, silimarină, L-glutation redus; și are proprietăți de nor-
malizare a transaminazelor hepatice crescute; coleretică-
colagoagă prin stimularea fluxului biliar, ajutând în digestia 
grăsimilor; laxativă prin creșterea secreției biliare; de me-
tabolizare a colesterolului și de normalizare a fracțiunilor 
HDL și LDL ale acestuia; antioxidantă, de distrugere a 
radicalilor liberi nocivi cauzatori de afecțiuni inflamatorii 
degenerative; de detoxifiere a ficatului la persoanele care 
consumă medicamente pe timp îndelungat.

Pentru adulți, doza recomandată este de 6 capsule pe 
zi, câte 2 după fiecare masă principală.

Cura durează 2 luni, pauză de 2 săptămâni și cura se 
poate relua.

Hiperpananceus tinctura cu miere conține pe lângă 
țintaură încă 76 de plante și este un excelent aperitiv și tonic 
digestiv, având în același timp un efect de detoxifiere, toni-
fiere și regenerare, stimulent circulator și stimulent mental.

Este indicat  în: oboseală, stări depresive, tulburări de 
digestie și asimilare, tulburări circulatorii, tulburări de atenție 
și memorie.

Se administrează la adulți și copii peste 14 ani  de 2-3 
ori pe zi  câte 1 linguriță într-un pahar cu apă, cu 30 minute 
după mesele principale.

Țintaura și produsele care o conțin sunt contraindicate 
femeilor însărcinate decoarece produce contracții uterine. De 
asemenea, se administrează cu multă prudență în timpul cri-
zelor biliare deoarce produce contracții ale musculaturii nete-
de și poate agrava durerile.

În Austria, Germania și Elveția țintaura este o 
plantă medicinală protejată.

Plante...
(Urmare din pag. 17)

titularul nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile 
privind durata șederii aplicabile în statul membru în cauză. 
Prezumția poate fi infirmată în cazul în care resortisantul 
țării terțe prezintă, prin orice mijloc, elemente de probă 
credibile, precum un bilet de călătorie sau documente 
justificative ale prezenței sale în afara teritoriului statelor 
membre, de natură să demonstreze că a respectat condițiile 
privind durata șederii pe termen scurt.

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