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Sărbătorile Anului Bisericesc
– Lunile iulie-august –

(Continuare în pag. 16)

Dan Florin Ciurte

Numele lunii iulie vine de la Iulius Cezar, care s-a 
născut în această lună. Înainte, luna iulie se numea în latină 
Quintilis pentru că era a cincea lună în calendarul roman, 
calendar care începea cu luna martie. 

Numele lunii august vine de la numele primului 
împărat roman, Cezar August. Luna are 31 de zile, pentru 
că Cezar August a dorit ca luna august să aibă tot atâtea 
zile câte are luna lui Iulius Cezar, luna iulie. Înainte, luna 
august se numea în latină Sextilis pentru că era a șasea 
lună în calendarul roman. 

 În  altă ordine de idei, cele două luni sunt importante 
și prin prisma faptului că sunt ultimele două  luni  ale 
Anului Bisericesc.

Sfântul Ilie – 20 iulie  
Sfântul Ilie a trăit în Regatul de Nord al lui Israel, 

în vremea domniei regelui Ahab. Sfântul Ilie a fost fiul 
preotului Sovac din Tesvi (din neamul lui Aaron) și a 
trăit cu mai bine de 800 de ani înainte de Hristos. Vechiul 
Testament istorisește despre faptele lui minunate în cărțile 
numite Regi. Este ales de Dumnezeu să certe aspru pe 
regele Ahab și pe cei care-l urmau pe calea păgânească a 
adorării lui Baal. Sfântul Ilie a fost hrănit în chip minunat 
de corbi pe când era retras la pârâul Cherit și de un înger 
pe drumul spre Muntele Horeb; datorită rugăciunii sale, 
Dumnezeu oprește ploaia timp de trei ani și jumătate; 
înmulțește făina și uleiul văduvei din Sarepta Sidonului 
și îl învie pe fiul ei; a chemat foc din cer prin care a ars 

jertfă adusă de el lui Dumnezeu; a înlăturat cultul zeului 
Baal; l-a văzut pe Dumnezeu în isihie, (vântul liniștit); 
a fost ridicat în carul de foc și s-a arătat la Schimbarea 
la Față a Mântuitorului de pe muntele Tabor. Sfântul Ilie 

este reprezentat iconografic, cel mai adesea, fie în gura 
peșterii sale (hrănit de corb), fie în carul de foc (în care a 
fost răpit la cer). Sfântul Ilie este socotit și protopărintele 
monahismului creștin. În credința populară se spune 
că Sfântul Ilie a fost un om de treabă, dar iute la mânie. 
Sfântul Ilie i-a cerut lui Dumnezeu să-i dăruiască putere 
să lupte împotriva demonilor. Astfel, Sfântul Ilie primește 
de la Dumnezeu un car de foc cu care să umble prin cer și 
un bici de foc cu care fulgeră, ca să-i omoare pe diavoli. 
Așa se face că atunci când fulgeră și tună, oamenii cred că 
Sfântul Ilie a mai omorât un diavol. Tunetul este zgomotul 
pe care îl face carul sfântului atunci când merge prin cer. 
Roțile carului au zimți și, mergând, sparg cerul și aduc 
ploaia. În această zi, la sate, apicultorii recoltau mierea de 
albine, activitate cunoscută sub denumirea de „retezatul 
stupilor”. Recoltarea mierii se făcea numai de către 
bărbați, îmbrăcați în haine de sărbătoare, ajutați de către 
un copil. Retezatul nu se făcea dacă sărbătoarea cădea luni, 
miercuri, vineri sau duminică. După recoltarea mierii, erau 
invitați vecinii să guste din mierea cea nouă și să bea țuică 
îndulcită cu miere. Era nevoie de mare atenție, ca printre 
cei chemați să nu fie cineva care știe să facă vrăji. Dacă 
erau prezente la această masă festivă astfel de persoane, 
apicultorii erau lipsiți de belșug. 

Schimbarea la Față a Domnului – 6 august  
Din Scriptură aflăm că Mântuitorul, luând pe Petru, 

Iacov și Ioan pe muntele Taborului, „S-a schimbat la față 
înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele 
Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au 
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Hotărâri ale Consiliului Local 
al comunei Cenad

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

Administrație

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

Miroslav Marianuț

 Hotărârea nr. 19 din 23.04.2019 privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2019;

 Hotărârea nr. 20 din 23.04.2019 privind aprobarea 
dezmembrării  imobilului  înscris în Cartea Funciară nr. 
400146 Cenad, parcela Apj 518/1 în suprafaţă de 280343 
mp, proprietatea publică a comunei Cenad, judeţul Timiş;

 Hotărârea nr. 21 din 23.04.2019 privind 
constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei 
Cenad a unor terenuri din  intravilanul comunei Cenad, 
județul Timiș;

 Hotărârea nr. 22 din 23.04.2019 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 
obiectivul „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna 
Cenad, județul Timiș”;

 Hotărârea nr. 23 din 13.05.2019 privind 
aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor 
de vacanță funcționarilor publici, personalului contractual 
al aparatului de specialitate al primarului și personalului 
contractual din cadrul Serviciului public fără personalitate 
juridică – Creșa Cenad;

 Hotărârea nr. 24 din 13.05.2019 privind 
mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Deșeuri Timiș în vederea derulării procedurilor de reziliere 
a Contractului de delegare prin concesiune a activității de 
colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 
2, județul Timiş – Contractul nr. 1791/28.09.2017 – din 
cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al 
Deşeurilor în Județul Timiş”;

 Hotărârea nr. 25 din 13.05.2019 privind 
implementarea  O.U.G. 74/2018, astfel cum a fost modificată 
prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, a Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

 Hotărârea nr. 26 din 13.05.2019 privind stabilirea 
taxei la înregistrarea vehiculelor,  constând în recuperarea  
contravalorii plăcuțelor;

 Hotărârea nr. 27 din 13.05.2019 privind aprobarea 
desemnării reprezentantului Consiliului Local Cenad în 
Adunarea Generală a ,,Asociației pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului Timiș-APDT”;

 Hotărârea nr. 28 din 10.06.2019 privind 

aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului aflat 
în extravilanul localităţii Cenad,  înscris în CF 402740, 
parcela Apj 518/2 ,  în suprafaţă de 9700 mp;

 Hotărârea nr. 29 din 10.06.2019 privind 
aprobarea modificării tarifelor practicate de către  
ASOCIEREA SC BRAI-CATA SRL-SC LIBRO 
EVENTS SRL  în raport cu utilizatorii serviciului de 
salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al 
deșeurilor municipale desfășurată în Zona 2 a județului 
Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune 
a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 
1791/28.09.2017;

 Hotărârea nr. 30 din 10.06.2019 privind 
instituirea taxei pentru eliberarea de copii de pe 
documentele existente în cadrul Primăriei comunei Cenad, 
ce constituie informații de interes public, solicitate de 
persoanele interesate, în condițiile legii; 

 Hotărârea nr. 31 din 10.06.2019 privind 
aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și 
desfăşurare a transportului de persoane în regim de taxi şi 
în regim de închiriere în comuna CENAD, județul TIMIȘ.

Comuna Cenad are două secții de votare și anume 
cea cu numărul 349 și, respectiv, cea cu numărul 350, pe 
listele acestora fiind înscriși 3.889 de cetățeni cu drept 
de vot. Potrivit datelor primite de la Primăria Cenad, la 
alegerile parlamentare din 26 mai 2019 s-a votat astfel:

P.S.D. – 143, U.S.R.-PLUS – 286, PROROMÂNIA 
– 51, U.D.M.R. – 68, P.N.L. – 408, ALDE – 33,   
PRODEMO – 3, P.M.P. – 57, P.S.R. – 12, P.S.D.I. – 2, 
P.R.U. – 11, U.N.P.R. – 36, BUN – 1, Georgiana Carmen 
Tudor – 7, George Nicolae Simion – 11, Peter Costea – 8

Iată și rezultatele valide ale referendumului național:
Întrebarea nr. 1   DA – 863, NU – 156
Întrebarea nr. 2   DA – 904, NU – 14
Cele două întrebări au fost:
1) Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi 

graţierii pentru infracţiuni de corupţie?”
2) „Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către 

Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, 
pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului 
de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?”

Alegeri parlamentare la Cenad
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Eveniment

Sârbii cenăzeni au sărbătorit pe 22 mai Hramul 
Bisericii Ortodoxe Sârbe din Cenad. Slujba religioasă 
a început la ora 17 și a fost ținută de preoții Radoslav 
Stoicov, parohul bisericii gazdă, de către preotul Gheorghe 
Covaci, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Cenad, 
și de către preotul Svetomir Milicici, parohul Bisericii 
Ortodoxe Sârbe din Deszk (Ungaria), născut la Cenad.

Au fost de față preotul Gheorghe Berciu, parohul 
Bisericii Greco-Catolice din Cenad, și, respectiv, preotul 
Bene Tamas, parohul Bisericii Romano-Catolice din Cenad.

Nașii de anul acesta au fost Adriana Milicici (de 18 
ani) și fratele său Deian Milicici (de 16 ani). Nășia pentru 
2020 a fost preluată de preotul Svetomir Milicici și familia 
acestuia, din Deszk. Ca invitați la tăierea colacului au mai 
participat Slavoliub Adnagi și Borko Iorgovan, din partea 
Uniunii Sârbilor din România, precum și primarul Nicolae 
Crăciun, viceprimarul Vasa Stefanovici și secretarul 
Miroslav Marianuț.

Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe Înainte de programul ce a urmat pe platoul din curtea 
Clubului Sârbesc, a luat cuvântul Zoran Erdei, președintele 
organizației locale a Uniunii Sârbilor din România, care le-a 

urat bun venit celor prezenți și le-a dorit distracție plăcută. 
De la ora 18 a început un program artistic, în cadrul căruia 
au evoluat, pe rând, cele trei grupe de dansatori membri ai 
„Mlădițelor cenăzene”, ansamblu condus de Oana Erdei și 
Liliana Berciu. Cu toții au fost minunați.

Antrenul a fost ulterior asigurat de formația „Tik 
Tak Band” din Serbia, care a cântat fără pauză până târziu 
în noapte. Curtea Clubului Sârbesc a fost plină, însă ceea 
ce a bucurat cel mai mult a fost prezența multor tineri, care 
au încins o serie de hore sârbești.

Trebuie spus că, dincolo de semnificația religioasă a 
evenimentului, există și una socială, fiindcă hramul bisericii 
reunește, măcar o dată pe an, nu doar familiile risipite în 
cele patru zări ale lumii, ci și vechii prieteni și cunoscuți.

Text: Vasa Stefanovici
Foto: Raul-Marius Popa
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Eveniment

Hramul Bisericii Ortodoxe Române

În Duminica Cincizecimii, la Pogorârea Sfântului 
Duh, avem Hramul Bisericii Ortodoxe din Cenad. La 
liturghia de dimineață s-a făcut înconjurul locașului de 
cult, ca de obicei cu copii purtători de simboluri creștine, 
fiecare ducând lumânarea, icoana și colacul  primite în 
încredințare pentru procesiune.

Mai spre seară a avut loc predarea busuiocului 
între micile domnișoare din familiile Matei și Ciurte, 
copii care primesc în dar icoane și binecuvântare, dând 
în schimb gingășie într-un buchet de busuioc, toate într-

un moment de eleganță și simplitate. Au fost prezenți 
oaspeți de seamă, preoți din împrejurimi, blândul Părinte 
Protopop Marius, autorități locale și I.P.S. Mitropolitul 
Ioan Selejan al Banatului, a cărui intrare în Biserică a fost 
un moment cu adevărat deosebit. Oameni cu har, a căror 
simplă prezența îmbogățește locul, oameni purtători de 
vorbe înțelepte despre siguranța viitorului prin puterea 
rugăciunii și despre pâinea care se pregătește încă din 

lanul de grâu, despre frumoasele mlădițe cenăzene, mai 
mici sau mai mari, în frumoase costume tradiționale, 
cu neastâmpărul și răbdarea specifice vârstei. Aceștia 

din urmă sunt cei care, mai târziu, coordonați de Oana 
Erdei, au impresionat publicul printr-o frumoasă  serie 
de dansuri, în curtea Școlii Gimnaziale, locul în care a 
continuat ruga.

Un alt moment deosebit a fost interpretarea în 
grai bănățean oferită de Alin Alexa, sub îndrumarea 
atentă a aceleiași Oana Erdei, învățătoarea care, din 
pasiune pentru frumos, a format generații de dansatori 
din mlădițe cenăzene.

Seara muzicală s-a încheiat cu prestația cântăreței 
de muzică populară Doriana Talpeș.

Text și foto: Elena Rusu
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Școală

Cu parte din emoții lăsate în mâinile mamelor, pe 
11 mai 2019, la intrarea în sala de clasă, copii de clasa a 
II-a, din Cenad și din împrejurimi au pornit cu hotărâre 
în rezolvarea problemelor de matematică specifice 
vârstei lor. După lupta relativ scurtă cu exercițiile, 

însoțiți de câteva doamne învățătoare, au vizitat Biserica 
Româno Catolică din Cenad, loc în care s-au declarat 

impresionați de orga care a făcut să răsune edificiul în 
onoarea micilor musafiri. Întregul grup a poposit mai 
apoi la muzeul local, unde s-a demonstrat mare atracție 
pentru monedele expuse. 

Întorși la școală pentru a afla rezultatele, unii dintre 
ei susțineau că a fost ușor, alții țineau pumnii strânși 

Micii matematicieni 2019

Text și foto: Elena Rusu

pentru diplomă. Nu cea de participare, ci de merit pentru 
rezultate. A fost o mare și plăcută surpriză să aflăm că la 
Cenad, la școala organizatoare, vor rămâne trei premii I, 
Alin Alexa, Raul Rusu, Vlăduț Chira, și un premiu III, 
Natașa Ilin. Numai emoțiile i-au pus piedici Natașei în 
drumul spre locul întâi.

Este, cred, prima oară când toți participanții dintr-o 
clasă au fost premiați. Felicitări doamnei învățătoare 
Rozalia Velciov și BRAVO învingătorilor. Importantă e și 
participarea la un eveniment, nu doar câștigul.

Mai apoi, în râsete și lacrimi de bucurie s-au 
spulberat și emoțiile. Sub calda amenințare a razelor 
soarelui, încercăm câteva fotografii, ca să avem amintirea 
momentului și în imagine.

În prima fotografie, mândră de elevii dânsei, doamna 
învățătoare Rozalia Veciov.
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Școală

Anul 2019 a debutat pentru elevii Școlii Gimnaziale 
din Cenad cu o serie de participări la concursuri de creație 
plastică, unele de nivel internațional. Coordonați de prof. 
Cristina Lihăt, tinerii artiști au imortalizat pe carton, pânză 
sau hârtie o tematică variată, de la poezia lul Eminescu la 
basmele lui Creangă, apoi sport, fotografie urbană și altele. 

De asemenea, Școala Gimnazială din Cenad a 
fost gazda unui astfel de concurs în 28 mai. Intitulat „O 
călătorie fantastică” și organizat pe două mari secțiuni – 
creație literară și creație plastică – evenimentul s-a bucurat 
de participarea a 25 de școli din județ și din țară. Acesta s-a 
finalizat cu o expoziție și cu premii. Echipa de organizare 
a fost formată din directorul școlii, prof. Carmen Mixich, 
prof. Sebastian Cucov, prof. Cristina Lihăt. Laureații de la 
secția de creație plastică au fost: Dinis Turcu – locul II la 

Recoltă bună de premii la creație 
plastică pentru cenăzeni

Text: prof. drd. Iancu Constantin Berceanu
Foto: prof. Cristina Lihăt 

grafică, Vasile Martinic – locul II la desen, Ioana Chirilov 
– locul III la desen, Ielena Miocovici – locul II la pictură.    

Redăm, în continuare, șirul concursurilor de creație 
plastică, de la care tinerii cenăzeni au obținut premii:

Concursul internațional „Dor de Eminescu”, 
desfășurat în Atena (Grecia), a fost organizat în 4 ianuarie 
2019  de Asociația Interculturală Româno-Elenă „Dacia”. 
Aici, eleva Marissa Naizăr a primit locul II la secțiunea 
pictură cu lucrarea „Somnoroase păsărele”. 

În 26 ianuarie 2019, la Concursul „Florile lui 
Luchian”, desfășurat la Școala Gimnazială „Ștefan 
Luchian” din Bacău, eleva noastră Ana Maria Suciu, din 
clasa a VIII-a, a fost premiată cu locul I la categoria grafică.

În lunile ianuarie-februarie, Concursul „Iarna prin 
ochi de copil” s-a desfășurat în comuna Cernești, județul 
Maramureș, având ca organizator Școala Gimnazială din 
localitate. Cenadul a participat la secțiunile grafică și 
pictură prin lucrările a trei copii: Ielena Miocovici, Laura 
Teleman, Casandra Moroșanu.  Casandra a obținut premiul 
III la grafică.

Concursul național „Imagini rurale și urbane 
în contextual actual”, organizat de Școala Gimnazială 
Dumbrava, județul Timiș și Palatul Copiilor Lugoj, a 
adus cenăzenilor trei premii: Ana Maria Suciu – locul I la 
pictură, Mădălina Mateiu – locul II la fotografie, Marissa 
Naizăr – mențiune la fotografie. Vernisajul expoziției și 
festivitatea de premiere au avut loc în 24 februarie 2019, 
la Clubul Copiilor din Lugoj.

Concursul „Ion Creangă, mărțișorul literaturii 
române” s-a desfășurat în 28 martie 2019 la Șc. Gimn. 
„Gheorghe Nicolau” din comuna Români, județul Neamț. 
Școala din Cenad s-a prezentat cu 3 participanți care au 
obținut și premii: Ielena Miocovici din clasa a V-a A – 
locul I desen, Dinis Turcu din clasa a VII-a A – locul I la 
desen, Cosmin Cucu din clasa a VI-a A – locul III.

Concursul internațional interdisciplinar – parte din 
Cupa „Crisius” ediția XL – s-a desfășurat în perioada 10-
11 mai 2019 la Chișineu-Criș. La secțiunea de artă vizuală 
și plastică, cu tema „Sportul în imaginația copiilor”, eleva 
Ielena Miocovici, din clasa a V-a, a câștigat locul III.

În ultimii ani s-au înmulțit și s-au diversitifcat 
activitățile culturale și cultural-artistice organizate de școli 
în întreaga țară. Aceste inițiative pe de-o parte răspund 
solicitărilor din partea Ministerului Educației Naționale și 
ale inspectoratelor, iar pe de altă parte ele se integrează 
într-un spectru mai larg, generat de contextul socio-cultural 
al țării noastre. Legăturile tot mai strânse cu alte țări și alte 

Participantele din Cenad la Concursul „Iarna prin ochi de 
copil”, din februarie 2019, com. Cernești, jud. Maramureș

(Continuare în pag. 12)
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După o scurtă, dar grea suferință, a încetat din viață 
preotul romano-catolic Daniel Groza, popa Dani cum îl 
știa întreg Cenadul. 

În cei 18 ani petrecuți în comuna noastră, Cenad, 
și-a exercitat funcția cu brio și a fost implicat în diferite 
activități, inclusiv în cele culturale. Am avut privilegiul de 
a ne cunoaște la puțin timp după instalarea sa la Cenad și 
pot afirma cu mâna pe inimă că am fost destul de apropiați, 
dar a fost și o relație de respect reciproc. Poate această 
legătură a fost cimentată și prin faptul că a fost în toți 
acești ani și redactor al revistei locale „Cenăzeanul”, unde 
avea rubrica sa pe teme religioase. Evident, articolele sale 
au fost pertinente și scrise cu sufletul. 

A fost un om deosebit și foarte deschis, atent cu 
toată lumea, iubit de toți enoriașii romano-catolici, dar și 
de cei de alte religii și naționalități.

Popa Dani stătea de vorbă cu toată lumea, de la copii 
și până la bunicii lor. Nu trecea om pe lângă el pe care să 
nu-l salute și căruia să nu-i dea sfaturi dacă era întrebat.

Împreună cu fie iertatul meu prieten Ghiță Doran, 
de foarte multe ori, la sediul parohiei romano-catolice, 
puneam la cale numere ale „Cenăzeanului”. Tot acolo s-au 
pus și bazele Asociației Culturale „Concordia” Cenad, 
unde popa Dani a fost și el unul din părinții fondatori ai 
acesteia și, până la plecarea sa la noul post, de la Chișineu-
Criș, secretarul organizației noastre. Fiind un om cult, 
puteam aborda diferite teme de discuție, de la sport la 
religie sau de la istorie la geografie.

Păcat de plecarea sa prematură din această viață și-i 
doresc ca acolo unde este acum să aibă parte de liniște și 
pace. O merită pe deplin și mereu îmi voi aminti cu emoție 
de acele momente petrecute împreună, cu sau fără grupul 
nostru cultural.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

In memoriam

Gheorghe Anuichi

Cenadul își plânge fiul adoptiv

Adio, Dani!

Dragă Dani, îți scriu 
în ideea că răvașul meu îți 
va ajunge cu bine în Rai. 
Unde, înainte cu prea multă 
vreme, te-ai retras pentru 
vecie. Acolo, între îngeri. 
M-am simțit frustrat că nu 
m-ai anunțat din timp că 
vrei să pleci. Ai preferat 
discreția unui martir. Nu 
aș fi crezut niciodată că 
prima ta plecare, cea de la 
Cenad, te va afecta atât de 

tare. După momentul în care nu știu ce excelență, oarbă la 
toate chemările pământești, la toate apelurile cenăzenilor, a 
hotărât mutarea ta din Cenad. Poate de-ți vei fi urmat atunci 
imboldul declarat (cel puțin față de mine), cel de a redeveni 
un simplu om, un civil, te-ar fi scutit de chinuri. Însă ai 
acceptat să-ți urmezi calea. Să-ți duci crucea. Nu știu dacă 
ți-ai ales singur o asemenea cale, dar, personal, sunt convins, 
cel puțin în cazul tău, de român-ungur sau de ungur-român, 
că ursitoarele ți-au hărăzit o cale plină de „bolânzele”. Cum, 
la fel, sunt convins că ursitoarele au fot mai bolânde decât 
bolânzelele lor. 

Liantul între noi a fost prof. Gheorghe Doran, 
mentorul meu spiritual, creatorul revistei „Cenăzeanul” 
și al Asociației Culturale „Concordia” din Cenad, al cărei 
membru fondator ai fost. După scurta perioadă de tatonare, 
când am preluat tehnoredactarea revistei „Cenăzeanul” 
(2011), când prof. Gh. Doran era deja prea obosit pentru a 
continua publicația, ai fost stâlpul de nădejde, fără de care, 
probabil, „foaia” nu ar fi continuat. Ai fost cel care, ori de 
câte ori îți telefonam, s-a străduit să mă ajute să umplu 
paginile revistei noastre cu texte și fotografii. Și tot tu ai 
fost cel dintre noi care a avut puterea să rostească un cuvânt 
de adio la căpătâiul părintelui revistei „Cenăzeanul”.

Dragă Dani, ai simțit că nu sunt o persoană religioasă 
și niciodată nu ai adus vorba, nici măcar în treacăt, despre 
Dumnezeu. Nici măcar atunci, de cele câteva ori când, 
am reușit să pătrund dincolo de visele mele din copilărie, 
adică în turnul bisericii nemțești (acum, ungurești) și-n 
legendarul tunel. Te închinai la intrare, în liniște, fără să-
mi dai de înțeles că ar trebui să-mi fac și eu cruce, fie ea și 
ortodoxă (religie în care am fost botezat). 

Nu cred în ecumenism, dar dacă cei care au 
inventat acest cuvânt ți-ar fi hărăzit un altfel de viitor și nu 
plecarea din satul pe care ai ajuns să-l iubești, mulțimea 
de credincioși de toate confesiunile din Cenad ar fi crescut 

în continuare cel puțin de fiecare 24 septembrie, ziua 
martiriului sfântului Gerhard. Fiindcă aveai un har pe care 
puțini dintre noi îl au și anume acela de a dărui liniște și 
pace sufletească, prin prezența, vocea, gândurile și vorbele 
tale. N-a fost să fie. 

Ai plecat, dragă Dani, pentru vecie. Brusc. Incredibil 
de brusc. Și ai vrut să revii aproape de cenăzenii pe care 
i-ai iubit. Însă nu în Cenadul cel viu, ci în Cenadul unde, 
odată, mi-ai fost ghid întru istoria locală, în mormințul 
nemțesc. Adio, prietene!

Dușan Baiski
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Extrem de puține sunt lucrurile ce-l pot emoționa 
mai mult pe un scriitor decât cele din clipa în care ține în 
mâini primul exemplar al primei sale cărți. Mai cu seamă 
dacă respectiva lucrare este dedicată celor din jur și nu 
propriului orgoliu, propriei vanități. Da, v-ați dat seama. 
Vorbim, în cazul de față, de p ă r i n t e l e  r o m a n o -
catolic Daniel Groza din Cenad, a cărui primă 
carte, intitulată „Cine este aproapele meu?“, a văzut de 
curând lumina tiparului la editura timișoreană „Artpress“ 
și cuprinde 51 de texte având caracter religios. O carte 
dedicată nu doar cenăzenilor de religie romano-catolică, 
ci tuturor locuitorilor acestei minunate așezări din pusta 
bănățeană. Fiindcă Dumnezeu este unul.

Am avut delicata sarcină de a reconstitui textele 
din paginile revistei locale „Cenăzeanul“, aceasta fie prin 

„Cine este aproapele meu?“ sau 
(re)întâlnirea cu Dumnezeu*

scanare și recunoaștere a literelor, fie efectiv prin culegerea 
lor. Presiunea a fost cu atât mai mare cu cât se apropia  
aniversarea anuală a Asociației Culturale „Concordia” 
Cenad, al cărei vicepreședintele este părintele, și se dorea 
lansarea cărții cu prilejul 
respectiv. Am biruit până 
la urmă și am fost poate la 
fel de bucuros de propria-
mi izbândă precum a fost 
însuși autorul de creația sa. 

Sincer să fiu, de două 
ori în viața mea am încercat 
să citesc „Biblia“ și nu am 
avut nu timp, ci răbdare. 
Fiindcă am crescut departe 
de perceptele religioase, 
într-o vreme când Cartea 
Cărților a fost puternic 
ridiculizată, iar la școală 
Dumnezeu nu era deloc 
pomenit. Dumnezeul învățat la școală a fost, ați ghicit, 
Darwin, cu a sa teorie a evoluționismului. Începuse bunica 
mea să mă învețe rugăciunea de seară „Tatăl nostru“, dar 
se întâmpla înainte de prima zi de școală. Apoi, rapid, 
învățătura mea s-a derulat, așa cum vă spuneam, departe 
de Cel de Sus. Iată însă că, vrând-nevrând, a trebuit nu 
doar să mă aplec asupra textelor părintelui Groza slovă cu 
slovă, ci să recitesc totul de trei ori, în calitate de culegător, 
corector, tehnoredactor, cap limpede și, în final, consilier 
editorial, calitate cu care m-a investit Ministerul Culturii. 

O asemenea carte nu poate fi citită doar pentru 
a fi citită. Nu poate fi citită fiindcă trebuie, gândul 
fiindu-ți în cu totul altă parte. Pe lângă textele dedicate 
Sfântului Gerhard, acest venețian trăitor la Cenad și 
devenit apoi primul episcop al Diecezei de Cenad, 
părintele Groza ne ajută să ne apropiem gând cu gând 
de ideea de Dumnezeire, idee ce ne lipsește majorității 
dintre noi. Desigur, dăm de îndată vina pe lipsa de timp 
etc., însă greșeala ne aparține întru totul. Iar pierderea 
este pe măsură. Fiindcă, așa cum spune și titlul cărții, 
cine este – de fapt – aproapele meu dacă nu Dumnezeu? 
Dar, fără să ne spună direct, autorul ne îndeamnă să 
reflectăm asupra faptului că noi înșine putem decide 
în a ne găsi câteun aproape în fiecare din cei care ne 
sunt ori trăiesc în apropierea noastră. Dar, pare a mai 
spune părintele Groza, nimeni nu-ți va fi aproape dacă 
tu însuți nu vei avea răbdare să-ți apropii sinele. Să te 
înțelegi înainte de toate pe tine însuți. Fiindcă doar așa 
îi vei înțelege pe cei din jurul tău. Și doar așa vei putea 
bate la porțile Dumnezeirii.

* Articol publicat în revista „Cenăzeanul” nr. 6/2011.

18 noiembrie 2011. Preotul romano-catolic Daniel Groza, 
acordând autografe pe prima și singura sa carte.

Dușan Baiski

In memoriam
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Păntru șienăzănii miei draji,

Mulțămire păntru șiei trăcuț’ în lumia șielor 
drăpț’, poruncă aspră urmașâlor: or ungie gogie 
s-or dușie, nișicând să nu zăuicie graiul dă acasă, 
șî dulșia casă părinciască.

Grăgina mea 

Asară pă însărat,
Am ieșât să-m ud grăgina,
Tăt am stat șî m-am mirat,
So-nghinat noapcea cu zâua.

Șe mândreață dă grăgină!
Tăt am pus cu mâna mea,
M-o ajutat șî bărbatu’
Amândoi săpăm în ia.

Părădais mândru-nflorice
Șî piparcă dă umplut,
Vânăce lace la frunză
Ludăiță pântru fript.

Măi încolo, șâruri, șâruri
Dă morcov șî pătrunjăi,

Șeapa mare cât îi pumnu’
Șî mărar cât să cupringe.

Cătă capăt cucuruzu’,
Verge, ’nalt cu rodu’ dat,
Crumpii, tăț au flori pă iei,
Nu prea mulț’ am sămănat.

Șî veșinu ăl dân dreapta,
Dă-l șcie lumea dă Cucu,
Are o’ grăgină faină,
Da, o sapă-d-na Cucu.

Lângă bara a dă peșce,
Și-o săpat-o în grăgină,
Părăzolu mare, vânăt,
Fâsăie în vânt, ce ceamă,
Să bei bere ca-n răclama,
Baș dă la Cimișoreana.

Prima bițiglă 

Pă la șapce ani șî șeva
Am vrut să-nvăț pă bițiclă.
Cum acas’ n-aveam nișiuna,
O rămas numai dorință.

D-apăi în vacanța mare, 
După primu an dă școală,
Am plecat la Tărămia,
Pă la neamuri, după mamă.

Uica Toni avea bițiclă
Dă pă la nemț’ cumpărată,
Merja numai iel cu ia,
O țânea tăt încuiată.

Într-o zî am prins momentu’
Și-am pus mâna pă cheiță,
Am luat-o ș-am ieșât,
Mereuț până-n uliță.

M-am suit cum am putut,
Că a frasului bițiclă
Nișicum nu o vrut să stea, 
S-apleca șî mă trâncea.

Bucurie, dântr-o dat’
M-am trezât că merg pă ia,

Florica Vaida

POVEȘCI DÂN VIAȚA MEA

Cenad, după o ploaie de mai. Foto: Raul-Marius Popa
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Da după vo tri pedală,
Jos am fost, io păstă ia.

Șe amar șî șe durere,
Jenunchi șî coace belice,
Un cucui cât pumnu-n frunce,
Șî țoalilii terfelice.

Înșepui să plâng, da’ iuce
Și-am văzut m-o pus pă gânduri,
Bată-ce, Florică, bată, nu norocu’
Grumăzarea șe în pod îi spânzurată.

Corman rupt, o roată cârnă
Șî o gumă dăzumflată,
Vai dă capu’ tău Florică
Dăsară șie ce așceaptă.

Nu mai zâc nimic și-o fost,
Când o vint acasă, uica.
S-o uitat lung la bițiclă
Șî la biata dă Florica.

Acum trăcură anii,
Șî-i o vorbă înțăleaptă:
Că primu mers pă bițiclă,
Nu îl zăuiți nișiodată.

La givan

Mare givan s-o iscat,
Az la noi în dânceauș,
La mare masă încinsă,
La umbrar, fain dă viță.
Omu meu șî cu veșinu
Cu cafă șî apă reșe,
Pun la’ cale țara-ntreagă,
Fac politică – la reșe –

Străinu, zâse veșinu’
Ala îi stăpân la noi,
Ca năince dă război,
El taie șî-mparce-aișea!

Io cred, zâșe omu’ meu
Că lejili-s vinovace,
Numa domnii au dă tășe,
Noi ni-s iară talpa țării,
Ca-n vremuri dă mult, zuitace.

Veșinu’ fulgeră, tună,
Tătă țara-i neam dă proșci,
Numa străinu ș-ăi lui,
Îs stăpâni păstă noi toți.

Al meu dă cu pumnu-n masă,
Mi-s  sătul dă tot șe văd.
Acușa ne piere neamu’
Tune frașu-n iei, prăpăd!...

Cu corșiula pă voc 

Dă mult, pă când eram doar o feciță,
S-o pus o iarnă grea, păstă Șenad
O nins câceva zâle-ntruna
O bătut tare vântu, șî vocu o-nghețat.

Într-o gimneață când m-am trăzât,
Era dă mult; făcută zâua-afară.
Mi s-o părut că aud multă larmă,
Erau fișorii mari, șe să jucau pă bară.

Șe larmă, râs șî voie bună măi era,
Cu bâcilii în mână, când pucu-l nimerea.
Corșiulilii zburau pă ghiața lunecoasă
Ei să-mpinjeau, șî câce unu măi pica.

Io mă uitam afară pân ocheț
Că mama nu-m dăgea drumu afară,
Io nu aveam bocanși dă dat pă gheață,
Îi aveam numa pă ăia pântru școală.

Tăt o pângeam pă biata mama,
Ce-n ciudă ștrimfii îi cârpea,
Fierbea pă șpoiert, oala cu păsulă
Și-n soba mică, tare cald era.

Dodată, văd cum o cupringe somnu,
Pă lângă ia m-am tupilat ușor,
Am luat dă dânceaușî șlapii
Măi mari șî cu butoni la un pișior.

M-o fost dat Piciu, o corșiulă
Șe lui dă trăbuință nu-i era,
M-am prins-o d-un pișior cu o manilă,
Șî am dat fuga, io pă voc cu ia.

Dodată Giusi m-o strâgat la iel,
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Că pucu o zburat, spră sălșii, dus.
Tăman pă malu celălalt la Pâțu,
Șî mă duc io, să l-il aduc.

M-am dus, l-am apucat cu mâna
Când m-am întors să vezi năcaz;
Cum io pășeam pă ghiața a subțâre,
Ea să spărjea ș-în apă am rămas.

Când or văzut fișiorii întâmplarea
Or înșercat să mă scoată la mal
Da’ ghiața să pocnea șî să spărjea,
Dăjeabă bâcilii ei mi le încinjiau.

S-or dus șî șlapii ăi dă teniși
Șî țoalilii mi s-or udat
Când am ieșit dân apa rășe,
Dăsculță, cătă casă am plecat.

În poartă m-aștepta măicuța
Șî cu nuiaua m-o încins
Am zăuitat pă dată șî corșiula
Șî ghiața șe în brață rășe m-o prins.

Hoarilii mele

Az so ogoit căldura,
Am ieșât dân cindă-afară
Ș-am plecat cătă voreț,
Să mă uit șî io la hoară.

Hoare am avut dântotdeauna,
Mari și miși, dă tăce ălea,
Da ca ășcea dă acuma,
Nu o văzut niși Pepelea.

Le-a picat penile tăce,
Ș-or rămas goale, peleje
Zâși c-o trecut vântu-ăl mare
Șe-n America tăt treșe.

Porumbi, cu creasta bătută,
Cucoși cu pieptu gol
Când cântă zâși că-s bigigănii
Șe numa-n cărți îs măi văzuce.

Șî găinili îs goale,
Fără niși o rușînare,
Umblă fain, dăzbrăcace

Pân voreț în zâua mare.

M-o trăcut atunși pân mince,
Șe o spus moș Fâs, veșinu,
C-o avut șî iel o dată, un cucoș așa, ca mine
El o vrut atunși la șnaidăr, să-i comange neșce țoale,
Să nu îl omoare frigu!
Dă săracu o murit, nu o măi avut răbdare.

Vine iarna, vine frigu
Hoarilii mis dăzbrăcace.
Să mă duc șî io la săcond
Să le iau câceva țoale, 
Tăce pă la nemț purtace?

O să mă duc la duchean,
Să iau ștofă pă caiet.
Că așai acuma moda,
Nu ăi bani, ce duși să cumperi
Șî ducheanășu-ț dă toace
Șî ce treșe pă caiet
Țucor, oloi șî bomboață,
Șaitoș, carne șî halvița,
Le plăceșci când vine-acasă
Cu penzia, poștărița.
Sâmt o mână păstă umăr,
Îi fișioru meu ăl mic,
Țâne-n  mână tilifonu
Haida să le molărim
Le punem pă intărnet.
Ca să vadă tătă țara, 
Șe hoare săxi avem.

Literatură

(Urmare din pag. 7)

Recoltă...

societăți a declanșat o emulație în rândul tinerilor români 
și i-a făcut să își dorească să se afirme printr-o imagine 
proprie de creatori de cultură românească, autohtonă. 
Făcând conexiune cu creșterea numărului de participări 
la alte concursuri și olimpiade, ne putem gândi la o 
revenire a țării nostre în zona de top a performanțelor în 
educație. „Se întorc vremurile bune !” – ar zice bătrânii –
însă ne putem gândi că, de fapt, vin alte vremuri, animate 
de alți oameni, îmbrăcați în alte straie. O generație ne-a 
scos din „blocul socialist” și ne-a integrat în „Europa”. 
Generația următoare trebuie să se afirme în „Europa” și 
o va face pornind de la elementele de bază ale identității 
noastre: „mărțișorul”, „florile” lui Luchian, „amintirile” 
lui Creangă, „dorul” lui Eminescu. 
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În acest număr voi 
prezenta garanțiile perso-
nale, privilegiile și garanțiile 
reale care însoțesc, de regulă, 
anumite contracte.

Cea mai cunoscută 
garanție personală este 
fideiusiunea și care repre-
zintă contractul prin care 
o parte, numită fideiusor, 
se obligă față de cealaltă 
parte, numită creditor, să 
execute obligația debitorului 
principal dacă acesta nu își 

execută obligația. Cel mai des întâlnim astfel de contracte 
de fideiusiune legate de contractele bancare în care 
banca acordă un credit unei persoane numită debitor, dar 
pentru a se asigura că împrumutul va fi restituit, încheie 
și un contract de fideiusiune cu o altă persoană denumită 
fideiusor, de regulă indicată de debitor, ca pentru situația 
în care debitorul nu restituie împrumutul, banca să poate 
recupera sumele împrumutate de la fideiusor.

Contractul de fideiusiune se încheie în mod 
obligatoriu în formă scrisă și se poate încheia și fără 
acordul debitorului principal, dar de regula debitorul 
principal este cel care indică o persoană ca fideiusor care 
se obligă alături de el să achite datoria.

Fideiusorul trebuie să aibă capacitatea deplină de 
exercițiu, să domicilieze în România și să aibă bunuri sau 
venituri suficiente pentru a suporta achitarea datoriei, dacă 
debitorul principal nu o achită.

În toate cazurile în care există un contract de 
fideiusiune, obligatoriu trebuie să existe și un contract 
principal, iar obligația asumată prin contractul de 
fideiusiune nu poate fi mai mare decât cea asumată prin 
contractul principal.

Urmare a încheierii contractului de fideiusiune, 
în situația în care debitorul principal nu achită datoria, 
creditorul poate solicita achitarea datoriei de către fideiusor. 
La rândul său fideiusorul poate solicita ca el să fie obligat la 
plata datoriei abia după ce se urmăresc bunurile și veniturile 
debitorului principal, dacă aceastea există.

Dacă există mai mulți fideiusori ai aceluiași 
debitor, creditorul va putea solicita achitarea întregii 
datorii de la oricare dintre fideiusori, cu excepția situației 
în care fideiusorul invocă beneficiul de diviziune, caz în 
care datoria se împarte la fiecare fideiusor, cu excepția 
fideiusorului insolvabil a cărui parte urmează să fie 

Legislație
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achitată de ceilalți fideiusori. În situația în care fideiusorii 
s-au obligat în solidar să garanteze datoria debitorului, 
niciunul dintre fideiusori nu poate invoca diviziunea și, 
astfel, creditorul poate recupera datoria de la oricare dintre 
fideiusori, de regulă de la cel mai solvabil.

După ce achită datoria, fideiusorul se subrogă în 
drepturile creditorului și va putea solicita plata datoriei 
de către debitor. Dacă fideiusorul a garantat pentru mai 
mulți debitori principali care s-au obligat în solidar la 
achitarea datoriei, fideiusorul dacă achită datoria va putea 
solicita recuperarea datoriei de la oricare dintre debitorii 
principali. Pentru a putea recupera datoria de la debitorul 
principal, fideiusorul trebuie să îl anunțe pe debitor că a 
achitat datoria, deoarece dacă nu anunță, iar datoria este 
achitată și de către debitor la rândul său, fideiusorul nu va 
mai putea recupera ce a plătit de la debitor, ci poate solicita 
de la creditor restituirea sumei achitate în plus.

O altă garanție cunoscută este gajul și reprezintă 
o garanție pusă asupra unor bunuri mobile. Practic, 
debitorul garantează executarea unei obligații cu anumite 
bunuri mobile. Gajul poate fi cu deposedare, când bunul 
este predat creditorului ori unei persoane desemnate de 
aceasta, sau fără deposedare când bunul gajat nu se predă 
creditorului, ci rămâne în posesia și grija debitorului. 
Gajul poate avea ca obiect bunuri mobile inclusiv titluri 
de valoare. Publicitatea gajului când este fără deposedare 
se face prin înscrierea acestuia într-un registru special 
de înregistrare a gajurilor denumit Arhiva Electronică de 
garanții Reale Mobiliare. În situația executării obligației 
principale, debitorul solicită restituirea bunului gajat sau, 
dacă a fost fără deposedare, radierea gajului din arhivă.

Dacă debitorul nu execută obligația principală, 
creditorul poate trece la vânzarea bunului gajat.

Un alt tip de garanție este ipoteca și aceasta se aplică 
asupra bunurilor mobile și imobile și însoțeste o creanță 
principală. În cazul ipotecilor, garanția este o sarcină a 
bunului ipotecat, astfel că dacă se pune o ipotecă asupra 
unui imobil, chiar dacă acel imobil trece în proprietatea altei 
persoane, creditorul poate solicita executarea silită a bunului 
ipotecat indiferente de cine este proprietarul bunului. Cel 
care dobândește un bun ipotecat este obligat să achite 
datoriile ipotecare în situația în care debitorul principal nu 
își execută obligația, având dreptul să își recupereze paguba 
de la cel de la care a dobândit bunul. Pentru a fi valabilă, 
o ipotecă asupra unui imobil  trebuie înscrisă în cartea 
funciară a imobilului asupra căruia s-a înscris. Ipoteca poate 
fi convențională, când rezultă dintr-un contract dintre părți, 
sau legală când rezultă dintr-o dispoziție legală.

Avocat Dan Muntean
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Primăvara acestui an 
a fost cu totul deosebită față 
de alți ani. Astfel, dacă la 
topirea zăpezii până aproape 
de sfârșitul lunii aprilie suma 
precipitațiilor a fost de numai 
10 l/mp, ulterior cantitatea 
de apă căzută prin ploaie a 
fost cu totul îndestulătoare. 
Putem spune că luna mai a 
fost deosebit de bogată în 
precipitații, atingându-se un 
record pentru ultimii ani cu o 

cantitate de 122 l/mp. Desigur, ploaia căzută a fost benefică 
pentru toate culturile. Astfel, dacă la culturile de prășitoare 
din primăvară a fost ușurată răsărirea dar și dezvoltarea 
ulterioară a plantelor, la culturile de toamnă efectul se 
va vedea într-o  umplere corespunzătoare a holdelor 
și dezvoltarea vegetativă corespunzătoare a plantelor. 
Efectul se va vedea mai ales în lanurile unde au fost făcute 
tratamente fito-sanitare, știut fiind că excesul de umiditate 
duce la proliferarea bolilor foliare.

Cea mai importantă lucrare a lunii iulie este recoltarea 
cerealelor păioase de toamnă, grâul și apoi ovăzul, aceasta în 
cazul în care orzul a fost recoltat în luna iunie. Depozitarea 
recoltei în stat mai gros se face numai după scăderea 
umidității sub 13-14 %. După terminarea recoltării este 
bine să se facă dezmiriștitul (cu grapa cu discuri sau alte 
utilaje) pentru păstrarea apei în sol, dar și pentru a ușura 
descompunerea resturilor vegetale. Desigur că această 
lucrare va fi urmată de arătură mai ales la culturile care se 
seamănă la sfârșitul verii, cum ar fi rapița.

În grădina de legume se execută prașile manuale 
și plivit ori de câte ori este nevoie. Consumul de apă al 
legumelor cultivate cu răsaduri, datorită temperaturilor mari, 
este crescut în această perioadă. Cele mai mari consumatoare 
de apă sunt varza, conopida și ardeiul, iar cu cerințe mai 
modeste ar fi vinetele și roșiile timpurii sau de toamnă. De 
fiecare dată după udare (o dată pe săptămână) trebuie să se 
execute săpatul răsadurilor pentru menținerea apei în sol. Nu 
trebuie neglijate tratamentele fito-sanitare care să combată 
atât bolile apărute (mana, făinarea, putregaiurile etc.), cât 
și dăunătorii (păduchii de frunză, omizile, păianjenii etc.). 
Tratamentele se execută complexat, cu una din substanțele: 

– Topsin 70 W (0,1 %) + Decis 2,5 EC (0,03 %).
Menționăm că insecticidul Novadim Progress are 

și efect acaricid, pe lângă cel de combatere a dăunătorilor 

Sfaturi de sezon pentru
 gospodarii cenăzeni

Ing. George Ivașcu

Agricultură

de pe frunze el combătând și păianjenii, fiind folosit atât la 
legume, pomi, cât și la vie.

Una dintre problemele cu care m-am confruntat 
personal, dar care este generalizată, este ineficiența 
insecticidelor Calypso, Actara, Leader în combaterea 
gândacului de Colorado. Am găsit în ultimă instanță o 
substanță nou apărută pe piață și anume Coragen 1,5 ml, 
care, în combinație cu Decis Expert 2,4 ml, amestecat în 10 
l de apă, a avut un efect mulțumitor.

Pe lângă aceste lucrări, în luna iulie se recoltează: 
usturoiul, arpagicul și ceapa. Până cel târziu pe data de 
10 iulie trebuiesc înființate culturile de varză și conopidă 
de toamnă (dacă se înființează mai târziu, nu mai există 
garanția legării răsadului). Semnalez aici producătorilor 
interesați reapariția pe piață a unui soi tradițional de varză 
românesc, cu frunze foarte subțiri și anume varza de Buzău.

Unul dintre dăunătorii polifagi care atacă atât 
legumele, cât și pomii dar și vița de vie este păianjenul roșu 
(Tetranychus urticae). Acesta poate fi combătut cu unul din 
produsele: Novadim Progress 0,2 %; Envidor 240 SC 0,04 
%; Neoron 500 EC 0,08 % sau Nissorunsec 0,08 %.

La pomii fructiferi se aplică tăierile în verde, după 
recoltarea fructelor. Se îndepărtează ramurile rupte, dar și 
cele care se întersectează în coroană și cele care atârnă prea 
jos. Dacă se taie ramuri mai groase se aplică pe punctul 
de tăiere vopsea pe bază de ulei sau mastic de altoit. Ca și 
tratamente fito-sanitare caracteristice perioadei sunt cele 
pentru combaterea reapănului, făinării, monoliozelor, dar 
și a dăunătorilor: păduchii de frunză, omizile defoliatoare, 
viermele merelor, viermele prunelor.

Viermele prunelor este un dăunător periculos, care 
atacă frunzele de prun, săpând galerii în pulpa acestora. În 
primă fază, fructele dau impresia de coacere prematură, apoi 
se strică și cad/ Combaterea bolilor și dăunătorilor se face 
complexat, cu unul din amestecurile:

– Score 0,02 % + Dithane M 45 0,2 % + Decis 25 
WG 0,03 %;

– Chorus 75 WG 0,02 % + Topsin 0,1 % + Calypso 
0,02 %.

Menționăm că fungicidul sistemic Score 250 EC 
combate majoritatea bolilor la pomii fructiferi. El se aplică 
în combinație cu fungicidul de contact Dithane M 45.

La vița de vie se fac tratamente imediat după 
scuturarea florilor. Combinația cea mai bună pentru boli și 
dăunători este

– Shavit 0,1 % + Novadim Progress 0,2 %
Shavit-ul combate: mana, făinarea și putregaiul, iar 

Novadim-ul tot spectrul de dăunători. Când ne apropiem 
de coacerea strugurilor, pentru combaterea putreaguiurilor 
vom folosi: Rovral 500 – 0,1 %.
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Sport

26.07.1959
Spicuim din caietul de cronicar al lui Ionel Crăciun.
Meci amical, acasă
„Mureșul” Cenad – „Banatul” Teremia Mare 4-3 (4-1)
Formația:
Jung
Crăciun, Isac, Radu Nicolae
Toșici, Radu Gh., Nyari, Jivici Milan, Fazekas.
Au mai jucat Covaci Ioan și Martinic Ioan.
Căpitan de echipă: Isac Gh.
S-au evidențiat Jung, Isac, Oniță, Jivici Milan și Fazekas 

în prima repriză, iar în repriza II doar Jivici Milan și Isac Gh.
Au marcat Fazekas, Jivici 2 și Nyari.
Desfășurarea meciului
Înainte de începerea meciului s-a disputat o partidă între 

formațiile de oldboy ale celor 2 comune.
Echipa locală s-a impus cu scorul de 4-1. Prin golurile 

înscrise de Mirciov Ioan (Pick).
Lovitura de începere o are Teremia Mare, însă „Mureșul” 

ajunge în posesia mingii prin Oniță, care-l deschide pe Nyari, dar 
mingea trimisă lung pe partea stângă ajunge în brațele portarului. 

În minutul 6 de joc, la un atac al echipei oaspete, mingea 
ajunge la extrema lor stângă, care trage de la 16 metri pe jos, la 
rădăcina barei, de unde ricoșează în poartă și oaspeții conduc cu 1-0.

Mingea pusă la centru trece pe partea stângă și combinația 
Jivici-Nyari-Fazekas îl pune în poziție de șut pe ultimul, care 
dintr-un unghi dificil, printr-un șut plasat, îl învinge pe portarul 
oaspete, egalând scorul la 1-1.

Nu trec nici 5 minute de joc și Cenadul urcă scorul la 2-1 
printr-o combinație la care a participat toată linia de atac și Jivici 
ajungând în posesia mingii și printr-un șut fulgerător înscrie, 
aducând scorul la 2-1.

Urmează o perioadă de netă dominare a echipei noastre 
și portarul oaspeților rezistă cu brio. Bombardamentul declanșat 
de gazde prin Nyari, Jivici, Fazekas și Toșici, asistăm la un joc 
de câmp tehnic, cu pase precise al echipei, cu o linie de halfi 
(mijlocași) care alimentează atacul cu mingi precise la om, 
făcându-ne să credem că asistăm la un joc de divizie.

La un astfel de atac al echipei noastre mingea ajunge la 
extrema Toșici și acesta plasează mingea razant cu pământul 
între portar și bară, ridicând scorul la 3-1, asta fiind în minutul 37.

Dar oaspeții protestează în bloc, iar arbitrul anulează golul 
și după ce s-a consultat și cu arbitrul de margine.

În minutul 38, la un atac al gazdelor la care a participat 
toată linia de atac, Jivici trece în viteză de 2 jucători și înscrie 
plasat de la 10 metri, ridicând scorul la 3-1.

Portarul Jung se evidențiază scoțând de sub bară o minge 
pe care scria gol.

În minutul 43, Nyari primește o minge la jumătatea 

Fotbal cenăzean acum 60 de ani terenului și face o cursă prin care scoate din joc 4 adversari și 
înscrie plasat, aducând scorul la 4-1 pentru gazde.

Repriza secundă, o mascaradă, nu o mai comentez...

30.07.1959
Meci amical acasă
„Mureșul” Cenad – „Unirea” Sânnicolau Mare 4-2 (2-0)
La meci au asistat cca 600 spectatori
Formația:
Jung
Crăciun, Oniță, Radu N.
Covaci I., grănicer (soldat în Cenad)
Toșici, Radu Gh., Nyari, Jivici M., Fazekas
Căpitan de echipă: Toșici.
A mai jucat Mirciov Ioan.
Au marcat Fazekas, Jivici M., Radu Gh. și Mirciov.
S-a evidențiat întreaga echipă, ținând cont că oaspeții 

evoluau în Campionatul Regional (Regiunea Banat). La acel 
moment Divizia „C” nu luase ființă, iar campionatul regional de 
atunci se poate compara cu Divizia „C” de acum.

02.08.1959
Meci în cadrul Cupei Eliberării
„Mureșul” Cenad – „Voința” Beba Veche 3-4 (2-3)
Formația:
Pavlovici
Crăciun, Nedelcu, Radu N.
Iancov, Marianuț
Isza, Martinic, Toșici, Jivici, Galetin
Au mai jucat Jung, Oniță, Covaci, Radu Gh. și Fazekas
Au marcat Jivici, Toșici și Martinic.
S-a evidențiat doar Jivici Milan.
Căpitan de echipă: Nedelcov

02.08.1959
Acasă
„Mureșul” Cenad – „Recolta” Comloșul Mare 2-7 (0-3)
Formația:
Jung
Crăciun, Oniță, Radu N.
Nedelcu, grănicer
Toșici, Radu Gh., Mirciov, Jivici M., Fazekas
A mai jucat Martinic
Căpitan de echipă: Mirciov.
A marcat Jivici M. 2 goluri.
Echipa a jucat sub posibilități pe motivul că au căzut fizic 

deoarece în aceeași zi au jucat și meciul de cupă cu Beba Veche.
Doar Oniță și Jivici s-au evidențiat cât de cât. Primul 

a excelat în centrul apărării, iar cel de-al doilea prin cele 2 
goluri marcate.

Gheorghe Anuichi
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Spiritualitate

Sărbătorile...

arătat lor, vorbind cu El și, răspunzând, Petru a zis lui 
Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi 
face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie 
una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, 
și iată glas din nor zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit; 
pe Acesta ascultați-L”. Și, auzind, ucenicii au căzut cu 
față la pământ și s-au spăimântat foarte” (Matei 17, 2-6; 
text paralel: Marcu 9, 2-7; Luca 9, 28-36). Schimbarea la 
Față ne descoperă că Hristos a fost cu adevărat Fiul lui 

Dumnezeu. Prin firea omenească pe care a asumat-o, ne-a 
fost descoperită dumnezeirea Sa. În acest sens, Sfinții 
Părinți afirmă că „Hristos Se schimbă la Față, nu luând 
ceea ce nu era, nici preschimbându-Se în ce nu era, ci 
arătând ucenicilor ceea ce era, deschizându-le lor ochii și 
făcându-i din orbi văzători”.  După tradiția populară, de 
Schimbarea la Față agricultorii aduc la biserica primele 
roade ale recoltelor pentru a fi binecuvântate.  

Adormirea Maicii Domnului – 15 august   
Despre această sărbătoare nu găsim informații în 

Sfintele Evanghelii, ci numai în Tradiția Bisericii. Potrivit 
acestei Tradiții, Maica Domnului a fost înștiințată printr-
un înger de mutarea ei din această viață: „Acestea zice 
Fiul tău: Vremea este a mută pe maica Mea la Mine. Nu 
te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de 
vreme ce vii la viața cea nemuritoare“. După ce Fecioara 
Maria și-a cerut iertăciune de la toți, și-a dat duhul. 
Domnul Însuși S-a coborât din ceruri pentru a primi în 
mâinile Sale sufletul ei cel sfânt. Atunci s-au petrecut 
multe minuni: ochii orbilor și auzul surzilor s-au deschis, 
ologii și bolnavii s-au vindecat.

 Trupul a stat trei zile în mormânt, după care a 
fost ridicat în chip tainic spre lăcașurile cerești. Tradiția 
mărturisește că Toma sosește la Ierusalim în a treia zi după 
înmormântarea Maicii Domnului. Dorind să cinstească 
trupul ei, Apostolii au deschis mormântul. Dar minune! 
Mormântul era gol. Trupul Fecioarei Maria a fost ridicat 
la ceruri de Fiul ei. 

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul – 29 
august   

Este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, 
pentru că pe 1 septembrie începe un An Nou. Ziua Tăierii 
capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de post. Din 
Evanghelie cunoaștem că Irod, la un ospăț prilejuit de 
sărbătorirea zilei de naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan 
Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea vreme, Sfântul 
Ioan era întemnițat în castelul lui Irod de la Maherus. Ioan 
îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, 
care era soția fratelui sau. În ura ei de moarte, Irodiada 
a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase și plăcuse 
oaspeților și îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta capul 
Botezătorului ca răsplată. Capul Sfântului Ioan a avut, 
după tradiția Bisericii, o istorie aparte. El a fost de trei ori 
pierdut și de trei ori aflat. Prima și a două aflare a capului 
este sărbătorită pe 24 februarie, iar A treia aflare a capului 
Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 25 mai. 
Potrivit tradiției, Sfânta Ioana, femeia dregătorului lui 
Irod, este cea care a luat capul Sfântului Ioan Botezătorul 
din curtea Irodiadei și l-a îngropat la Ierusalim, în muntele 
Eleonului, într-un vas de lut.

În ziua de 29 august, când prăznuim Tăierea capului 
Sfântului Ioan Botezătorul, există credința în popor că nu 
trebuie să se folosească cuțitul, totul se rupe cu mâna. 
Tot în popor era întâlnită și interdicția de a tăia și mânca 
fructe și legume cu formă rotundă.

  Sfârşitul anului bisericesc, ca de altfel şi 
începutul lui, se află sub ocrotirea şi binecuvântarea 
Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului, deoarece 
cea mai mare sărbătoare la sfârşitul anului bisericesc 
este Adormirea Maicii Domnului, în dată de 15 
august, iar la începutul anului bisericesc, prima 
mare sărbătoare este Naşterea Maicii Domnului, la 8 
septembrie. Ziua de 31 august este ultima din cursul 
anului bisericesc. Este esenţial să reflectăm la modul 
cum ne petrecem viaţa în perspectiva mântuirii, cât 
de des dialogăm cu Dumnezeu prin rugăciune, cât de 
des ne spovedim şi ne împărtăşim oferind sufletului 
nostru hrana necesară mântuirii. Cât de des suntem 
prezenţi în Biserică la Sfânta şi Dumnezeiască 
Liturghie. 
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Plante medicinale,
remedii miraculoase (XXIV)

Farmacie

Farmacist Rodica Pitic

Levănțica este originală din regiunile calca-
roase și muntoase mediteraneene. Primele culturi 
de lavandă au fost făcute în Arabia, de unde au 
fost aduse în Europa de către negustorii greci. 
Numele de Lavandula este de origine latină, însemnând  „a 
spăla” , planta fiind folosită de romani pentru băi corporale 
și îngrijirea părului.

La noi, lavanda se găsește în culturi, în ultimul 
timp tot mai mulți tineri care au lucrat în străinătate 
s-au întors în țară în scopul de a cultivă această plantă, 
aducându-le suficiente beneficii. Cultura de levănțică este 
puțin pretențioasă față de sol, putând supraviețui mulți 
ani pe soluri sărace, dar permeabile. Cultura reușește 
bine pe soluri calcaroase, pietroase, în care își formează 
un sistem radicular puternic cu ajutorul căruia poate 
să reziste și la seceta îndelungată. Excesul de umiditate 
influențează negativ producția și calitatea uleiului.  
Un factor important pentru calitatea superioară a uleiului 
volatil este altitudinea, plantarea e bine să fie făcută la peste 
500 m altitudine, pe terenuri în pantă, cu expoziție sudică 

LEVĂNȚICA
Lavandula angustifolia

sau sud-vestică. Levănțica este un semiarbust, tulpina este 
înaltă până la 70 cm, cu aspect de tufă globuloasa din cauza 
ramificațiilor abundente de la baza tulpinilor. Tulpinile 
pe măsură ce îmbătrânesc se lignifică, ramificațiile care 
poartă influorescentele sunt lungi de 25-30 cm, prezentând 
frunze de culoare deschisă verde-albăstruie doar la baza 
lor. Influorescența seamănă cu un spic de culoare violet-
albastru. Înflorește din luna iunie până în august, florile au  
un miros foarte plăcut. Epoca optimă de recoltare pentru a 
obține ulei de bună calitate este la un procent de înflorire 
de 75%. Pentru flori uscate, inflorescentele recoltate 
se întind în strat subțire la umbră, în încăperi curate și 
bine aerisite. După uscare florile pot fi ușor scuturate. 
Principiile active conținute de florile de levănțică sunt: 
uleiul volatil, alcooli (geraniol, nerol, lavandulol), 
tanini, principii amare. Calitatea uleiului volatil 
este în funcție de conținutul lui în esteri, exprimat 
în acetat de linalil și trebuie să fie cel puțin 35%.  
Produsele obținute din florile de levănțică au acțiune 
diuretică, coleretică, antispastică, antiseptică, carminativă, 
stimulentă, fiind recomandate în stări de surmenaj și 
stres sau iritabilitate nervoasă, calmează durerile de cap 
(dacă este aplicat local, pe tâmple, uleiul poate ajuta la 
vindecarea durerilor de cap și a migrenelor, inducând un 
somn mai bun), boli digestive, ajută secreția biliară. Uleiul 
de levănțică normalizează funcția cardiatică, stimulează 
circulația sangvină și ajută sistemul respirator, iar în 
cosmetică tratează acnee sau dermatite și vindecă răni, 
arsuri, eczeme. Băile terapeutice cu lavandă sunt excelente 
în tratamentul problemelor circulatorii și reumatice.

Uleiul de lavandă este excelent împotriva 
insectelor (țânțari, muște, molii), de aceea multe dintre 
insecticidele naturale îl au în compoziție; aplicat pe piele, 
previne mușcăturile, iar folosit local în caz de înțepături 
reduce inflamația.

Lavanda se găsește sub formă de ulei volatil, 
tinctură, gel, ceaiuri.  În farmacii se găsesc o multitudine 
de produse cu conținut de lavandă.

„Uleiul esențial de lavandă” este comercializat de 
mai mulți producători.

„Ulei de levănțică macerat x 40 cp”  
 – asigură un aport bogat de nutrienți și substanțe 

bioactive necesar în suplimentarea dietei pentru menținerea 
sănătății mentale;

– induce o stare de echilibru emoțional și de liniște 
interioară prin acțiunea benefică asupra psihicului și 
mentalului;

– contribuie la înlăturarea stărilor de tristețe, 

(Continuare în pag. 19)
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Rețete de bucătărie

Mazăre cu morcovi și cartofi noi 

500 gr mazăre proaspătă
3 cartofi noi medii (cca. 350 gr)
3 morcovi noi (cca. 150 gr)
1 ceapă medie 
2 roșii mai mari bine coapte (cca. 350 gr)
2 cuișoare
1 foaie dafin
1 vârf cuțit scorțișoară
2 fire mărar
sare, piper negru
3 linguri ulei de măsline
Se călește ceapa tocată mărunt în ulei cam 5 minute, 

doar să se înmoaie un pic. Se adaugă roșiile date pe răzătoare, 
dafinul, scorțișoara și cuișoarele și se călește totul încă 10 
minute, amestecând rar. Se adaugă cartofii tăiați cuburi și 
morcovii tăiați în două pe lungime. Se adaugă apă cât aproape 
să acopere totul (cca 300 ml), sare și piper. Se aduce la 
fierbere. Se fierbe cu capac, la foc mediu spre mic, timp de 20 
de minute. Se adaugă mazărea și mărarul tocat și se mai fierbe 
cu capac încă 15 minute. Se verifică mazărea să fie fiartă, dar 
nu moale. Se ia capacul și, dacă sosul nu a scăzut suficient, se 
mai fierbe 5 minute. Se servește cu pâine țărănească.

Friptură de vită cu cartofi noi și sos verde 

2 felii de carne de vită tip „steak”.  Deoarece feliile de 
carne de vită sunt întotdeauna mai mari, pentru 4 persoane 
sunt de ajuns 2 felii de carne. Oricum, la sfîrșit carnea se va 
servi pe platou tăiată în felii subțiri de cca. 4 mm. Cu cartofi 
noi (roșii)

Sosul verde
2 legături pătrunjel (50 gr)
3-4 fire busuioc (15 gr) 
1 cățel mare de usturoi
1/2 ardei iute roșu
120 ml ulei de măsline
1 linguriță oțet 
2 linguri suc de lămâie sare de mare
Se taie cozile de la pătrunjel și restul se toacă mărunt 

cu cuțitul. Se toacă frunzele de busuioc și se pun peste 
pătrunjel. Se toacă mărunt usturoiul și ardeiul iute și se 
pun deasupra verdețurilor. Cu un cuțit lat se toacă totul 
cu mișcări față-spate a lamei cuțitului până se mărunțește 
bine de tot. Se pun verdețurile într-un bol și se presară cu 
sare de mare. Se acoperă cu ulei și oțet. Se amestecă, apoi 
se adaugă suc de lămâie după gust. Sosul se lasă să stea 
măcar 15 minute.

Feliile de carne se prepară pe tigaia grill după cum 
urmează: dimineața, se scoate carnea din frigider și se 

sărează generos, dublu decât se sărează în mod normal. 
Se lasă la frigider până cu 1 oră înainte de a-l pregăti, 
ca să aibă timp să revină la temperatura camerei. Luați 
un cuțit ascuțit și crestați bucata de carne pe o parte, în 
pătrate de cca. 3 cm introducând cuțitul până la jumătate 
din grosimea lui. Uscați bine felia de carne cu șervețele de 
bucătărie. Încingeți o tigaie grill timp de 5 minute. Ungeți 
carnea cu foarte puțin ulei pe toată suprafața. Așezați pe 
tigaie cu fața crestată în jos, prăjiți-o 3,5 minute (pe ceas) 
pe o parte, apoi încă 3,5 minute pe cealaltă parte. Evitați 
să prăjiți carnea mai mult, fiindcă se întărește prea tare 
și e păcat! Secretul unei fripturi bune de vită constă în 
respectarea timpului de prăjit.

Scoateți carnea pe o farfurie, presărați-o cu piper și 
lăsați-o 5 minute sub folie de aluminiu să se odihnească. După 
ce se odihnește, se taie felii subțiri. Nu serviți felia întreagă, ci 
tăiați felii subțiri, perpendicular pe fibra cărnii.

Cartofii noi se spală, se freacă cu un burete de sârmă și 
se fierb întregi, în apă cu sare până intră furculița în ei.

Se servește carnea tăiată felii alături de cartofi noi și se 
toarnă sosul verde peste ele.

Găluște cu căpșuni 

200 gr urdă
100 gr făină
3 linguri unt
3-4 linguri zahăr
coaja rasă de la 1/4 lămâie
1 ou
10 căpșuni (mai mici)
1 plic zahar vanilat 
50 gr mac
Într-o oală mai adâncă și largă se pune apă la fiert. 

Se macină macul cu o lingură de zahăr. Se freacă urda 
cu 2-3 linguri de zahăr, 1 lingură unt și coajă de lămâie. 
Se adaugă oul și se omogenizează. Se adaugă făină și se 
amestecă iar bine.

Căpșunile se curăță de codițe, se spală și se scurg pe 
șervețele de bucătărie. Se presară apoi cu zahăr vanilat.

Se ia cu lingura aluat și se face o bilă. Se aplatizează 
în mână, să ia forma unui disc. Se așează căpșuna în centru, 
apoi se închide aluatul în jurul ei și se rulează între palme să 
ia forma de bilă. 

Se pun găluștile formate în apa care fierbe, dar la foc 
mic. Se fierb puțin peste 5 minute, până se ridică la suprafață.

Se încinge restul de unt într-o tigaie. Se scot găluștile 
din apă cu o paletă cu găuri și se pun în unt. Se prăjesc 
în unt 2 minute, pe toate părțile, apoi se trec prin macul 
măcinat cu zahăr. 
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Curier...
(Urmare din pag. 13)

Amalgam

Contractul de ipotecă imobiliară se încheie în 
mod obligatoriu prin act autentic de către notarul public. 
Contractul de ipotecă se poate încheia asupra unor imobile, 
asupra uzufructului unui imobil, asupra cotei-părți dintr-
un imobil și asupra dreptului de superficie.

Titularii următoarelor creanțe, care beneficiază 
de ipotecă legală: vânzătorul bunul imobil vândut are un 
drept de ipotecă asupra bunului până la achitarea integrală 
a prețului; promitentul achizitor pentru neexecutarea 
obligației de a cumpăra pentru sumele plătite în contul său; 
cel care a împrumutat o sumă de bani pentru cumpărarea 
unui imobil, asupra imobilului dobândit pănă la restituirea 
împrumutului; cel care a înstrăinat un imobil în schimbul 
întreținerii asupra bunului înstrăinat pentru a garanta 
plata unei rente de bani în cazul neexecutării în natură a 
obligației de întreținere; coproprietarii care au dobândit 
dreptul de proprietate exclusivă asupra unui imobil pentru 
plata sultelor către ceilalți foști coproprietari; arhitecții și 
antreprenorii care au edificat sau reparat un imobil asupra 
imobilului până când proprietarul achită sumele datorate 
cu edificarea sau repararea imobilului și legatarii cu titlu 
particular, adică beneficiarii unui testament prin care li 
se transmite dreptul de proprietate asupra unui imobil, 
asupra imobilelor din moștenire cuvenite, celui obligat la 
executarea legatului, pentru plata acestuia.

Spre deosebire de ipoteca imobiliară, ipoteca 
mobiliară adică, cea încheiată asupra unor bunuri mobile, 
poate fi încheiata și prin înscris sub semnătură privată. Se 
pot ipoteca prin ipotecă mobiliară: creanțe bănești născute 
din contract de vânzare-cumpărare, locațiune, asigurare; 
creanțe constatate în titluri de valoare nominative, la ordin 
sau purtător; conturi bancare; acțiuni sau părți sociale, 
valori mobiliare sau instrumente financiare; dreptul de 
proprietate intelectuală sau alte bunuri incorporale; petrolul, 
gazele naturale sau alte resurse naturale ce urmează a fi 
extrase; efective de animale; recolte ce urmează a fi culese; 
pădurile ce urmează a fi tăiate; bunurile care fac obiectul 
unui contract de locațiune; echipamente și instalații, orice 
alte bunuri mobile.

În cazul în care debitorul nu execută de bună voie 
obligația sa, creditorul poate cere executarea silită prin 
vânzarea bunului ipotecat.

În cazul contractului de ipotecă creditorul ipotecar 
are dreptul să inspecteze bunul ipotecat. Creditorul ipotecar 
poate culege și fructele sau produsele bunului ipotecat, prin 
aceasta reducându-se creanța principală, dar acest drept 

trebuie detaliat în contract. Ipoteca se stinge prin stingerea 
obligației principale; neîndeplinirea evenimentului de 
care depindea nașterea obligației principale sau a ipotecii; 
dobândirea de către creditor a bunului ipotecat și renunțarea 
creditorului la ipotecă.

calmează și liniștește profund planul emoțional;
– are efect reconfortant, calmant și revigorant în 

stările de nervozitate și iritabilitate, melancolie, surmenaj, 
suprasolicitare intelectuală;

– este eficient în atenuarea durerilor de cap;
– posedă proprietăți cu influență favorabilă asupra 

tractului intestinal și a căilor respiratorii;
– susține îmbunătățirea funcției cardiace, acționează 

favorabil asupra inimii, înlătură palpitațiile pe fond nervos 
și ajută la reglarea tensiunii arteriale;

– atenuează tulburările minore de inducere a 
somnului, combate efectele nocive ale stresului;

Capsulele se administrează de 3x1/zi după mesele 
principale. Pentru inducerea unui somn liniștit: 2 capsule 
moi cu o jumătate de oră înainte de culcare.

„Bentonitin gel”
– conține: Ulei volatil de Busuioc, Ulei volatil de 

Lavandă, Extract de Aloe vera, Extract de Pătlagină și 
Bentonită.

– este un gel cu efect de calmare a pielii în cazul 
arsurilor ușoare.

– calmează zona de piele afectată superficial de 
diferite tipuri de arsuri, având un efect decongestionant, 
calmant și reparator.

„Ceai lavandă” (infuzia se obține din 1 linguriță 
plantă la 250 ml apă fiartă, se strecoară și se beau 2 căni 
zilnic). Pentru uz extern se prepară o infuzie concentrată și 
se adaugă în cadă de baie.

„Ceai antistres”
Efectul uleiului de lavandă este potențat prin 

combinație cu alte uleiuri volatile (lemn de cedru, salvie, 
pin, mușcată etc), având o capacitate excelență de sinergie, 
amplificând acțiunea acestora.

Este de menționat faptul că uleiurile esențiale nu 
se aplică direct pe piele, se utilizează numai după ce sunt 
încorporate în ulei neutru.

Uleiul de lavandă se utilizează pe 
scară largă în industria cosmetică: parfumuri, 
ulei de masaj, creme de față, săpunuri etc. 
În industria alimentară, se folosește alături de alte 
condimente la aromatizarea unor preparate.

(Urmare din pag. 17)

Plante...
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