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Sărbătorile Anului Bisericesc
– Lunile mai-iunie –

(Continuare în pag. 14)

Dan Florin Ciurte

Săptămâna care urmează praznicului Învierii 
Domnului este numită Săptămâna Luminată. În vechime, 
Botezul era săvârșit în noaptea de Paști. Cei botezați erau 
numiți „luminați” și purtau haine albe în toată săptămâna 
de după Paști. Sunt persoane care afirmă că de la purtarea 

hainelor albe, această săptămâna a primit numele de 
Săptămâna Luminată. Dacă privim mai adânc, putem 
mărturisi că în această perioadă toate s-au umplut de lumina 
sfântă a Învierii Domnului.

În  continuare doresc să aștern în ordine cronologică 
principalele sărbători rânduite de Biserica Ortodoxă în 
aceste două luni.

Sfinții Împărați Constantin și Elena – 21 mai
Sfântul Constantin a fost fiul împăratului Constantius 

Chlorus și al Elenei. S-a născut la 27 februarie 272, în 
cetatea Naissus (astăzi, Niš, în Serbia). După moartea tatălui 
său, din 304, a fost proclamat împărat. Intră în conflict cu 
Maxentiu, fiul împăratului Maximian, pentru că acesta 
dorea să ocupe funcția pe care el o deținea.

În ziua premergătoare luptei cu Maxentiu, în anul 312, 
Constantin a văzut pe cer o cruce luminoasă și o inscripție: 
In hoc signum vinces (prin acest semn vei birui). Noaptea, 
în vis, i se descoperă Hristos și-l îndeamnă să pună semnul 
sfintei cruci pe toate steagurile armatei sale. Constantin va 
ieși biruitor din luptă. În anul 313 va da un decret prin care 
va opri prigonirea creștinilor și, astfel, creștinismul devine 
religie permisă în imperiu. Religia creștină va deveni religie 
de stat în vremea împăratului Teodosie cel Mare (379-395). 
Amintim că în timpul împăratului Constantin s-a ținut primul 
Sinod Ecumenic, la Niceea în anul 325, unde a fost înlăturată 
erezia lui Arie și s-au alcătuit primele articole din Crez. 
Împăratul Constantin a murit în anul 337, la zece ani de la 
trecerea la cele veșnice a mamei sale. Împărăteasa Elena, 
mama sfântului Constantin, este cea care a descoperit pe 
dealul Golgotei crucea pe care a fost răstignit Hristos. A zidit 
Biserica Sfântului Mormânt, Biserica din Bethleem, pe cea 
din Nazaret și multe alte sfinte locașuri. Sfânta Elena, mama 
Sfântului Constantin cel Mare, a trecut la cele veșnice în 
Nicomidia Asiei Mici, la vârsta de 80 de ani. Moartea ei 
a survenit la sfârșitul anului 328, începutul lui 329, când 
încetează pentru totdeauna baterea de monezi cu chipul 
Împărătesei Elena.

Înălțarea Domnului – 6 iunie
În fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele Paști, Biserica 

Ortodoxă sărbătorește praznicul Înălțării Domnului. 
Evanghelistul Luca spune că Hristos i-a luat pe ucenicii 
Săi, i-a dus spre Betania și acolo Și-a ridicat mâinile, i-a 
binecuvântat și pe când îi binecuvântă, S-a depărtat de ei 
și S-a înălțat la cer (Luca 24,50-51). Prin aceste cuvinte nu 
trebuie să înțelegem că acesta a fost ultimul act al lui Hristos 
în lume, El nu devine absent în creație. Înălțarea lui Hristos 
nu înseamnă retragerea din creație, El continuă să fie prezent 
și lucrător prin Sfântul Duh.
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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

Miroslav Marianuț

 Hotărârea nr. 12 din 14.03.2019 privind abrogarea 
Hotărârii Consiliului Local Cenad nr. 32/13.06.2005 
privind vânzarea către chiriași a imobilelor cu destinația 
de locuință proprietate privată a Consiliului Local, 
respectiv rezilierea contractului de vânzare-cumpărare 
nr. 5382/19.11.2018 cu acordul părților, privind vânzarea  
imobilului înscris în CF 404634 Cenad 

 Hotărârea nr. 13 din 14.03.2019 privind vânzarea 
către chiriași a imobilelor cu destinația de locuință 
proprietatea privată a comunei Cenad

 Hotărârea nr. 14 din 14.03. 2019 privind 
implementarea proiectului „Dotarea comunei Cenad, 
județul Timiș, cu un buldoexcavator pentru intervenții în 
situații de urgență”

 Hotărârea nr. 15 din 14.03.2019 privind aprobarea 
demarării procedurilor de reziliere a Contractului de 
delegare prin concesiune a gestiunii 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. 16 din 27.03.2019 privind abrogarea 
Hotărârii Consiliului Local Cenad nr. 14 din 14.03.2019 
privind implementarea proiectului „Dotarea  comunei 
Cenad, județul Timiș, cu un buldoexcavator pentru 
intervenții în situații de urgență”

1) Ce înseamnă pentru 
Cenad semnarea contractului 
de finanțare pentru Proiectul 
regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Timiș, în 
perioada 2014-2020, inclus 
în Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM)?

Semnarea contractului 
de finanțare pentru Proiectul 
Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și canal în județul Timiș, inclus în 
Programul Operațional Infrastructură Mare, înseamnă 
pentru județul nostru o investiție în valoare de 180 milioane 
de euro, iar pentru Comuna Cenad o investiție de 5,6 
milioane de euro. Această investiție vizează reabilitarea 
coloanei de apă și extinderea canalizării. Comuna Cenad va 
beneficia de apă tratată de la stația de tratare din Sânnicolau 
Mare printr-o aducțiune până la Cenad. Stația de pompare 
va fi amplasată în grădina Primăriei.

  În momentul de față se scoate la licitație proiectarea 
și execuția pe loturi. Fiecare localitate va avea parte de 
licitație separată.

Contractul de finanțare este semnat de către S.C. 
Aquatim S.A. în calitate de operator regional. Beneficiarii 
lucrărilor sunt localitățile care fac parte din Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.

2) Se va implica Primăria Cenad pentru finanțare 
prin Programul WiFi4EU?

Programul WIFI4EU este un program cu o finanțare 
de 15.000 euro și vizează instalarea unor echipamente în 
localități pentru recepția semnalului de Internet în mod 
gratuit. Acest program poate fi accesat de un număr de 

Întrebări pe adresa Primăriei
Răspunde dl primar Nicolae Crăciun:

localități stabilite prin ghid. Banii se alocă în varianta 
PRIMUL VENIT – PRIMUL SERVIT. Comuna Cenad nu 
a depus solicitare pentru acest program deoarece șansele 
de obținere a unei finanțări nu sunt foarte mari, având în  
vedere numărul limitat de beneficiari. 

3) Care sunt, pentru Cenad, problemele cauzate de 
aprobarea cu întârziere a bugetului, semnalate de Grupul 
de Reformă și Administrație Locală - GRAL Timiș?

Întârzierea aprobării bugetului înseamnă 
întârzierea continuării sau începerii unor lucrări 
de investiții. De abia miercuri,10 aprilie 2019, am 
primit defalcarea sumelor pe trimestre. Vom proceda 
la întocmirea bugetului și, ulterior, la semnarea 
contractelor pentru lucrările noi de investiții.       D.B.

Cenadul pe la 1769-1772, pe harta iozefină.
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Pentru etnia sârbă, Sărbătoarea Sfântului Sava are 
o însemnătate spirituală deosebită, iar pentru membrii 
ansamblului Sveti Sava, din Sânnicolau Mare, este o 
mare bucurie și o mare onoare să-l sărbătorească alături 
de invitați aleși, reuşind să transforme această sărbătoare 
într-o frumoasă şi însemnată tradiţie.

Alături de ei, în data de 19 ianuarie 2019, a fost 
și echipa Cenadului, Mlădițe cenăzene, prezentând 
publicului un dans din Valea Timocului, ajutați fiind 
de dl Radovan Iovanov, coordonatorul și instructorul 
Ansamblului Plavi Delija, din Sânpetru Mare.

După încheierea spectacolului, care a avut loc 
la Sala de Spectacole din Sânnicolau Mare, petrecerea 
a continuat la restaurantul „Malvina”. Accesul la 
petrecere a fost pe baza zâmbetului la purtător și voia 
bună. Petrecerea a avut loc până la orele dimineții, 
prilej propice pentru toți participanții să se cunoască, să 
socializeze, să lege prietenii.

Sfântul Sava  2019

Text: Oana Erdei
Fotografii: Liliana Berciu

Ca în fiecare an, Școala 
Gimnazială din comuna Cenad, 
reprezentată cu cinste și onoare 
de o parte a mlădițelor, a fost 
alături de cei cu nevoi speciale. 
Această acțiune este un act 
caritabil prin care se dorește 
strângerea de fonduri pentru 
cei care suferă de distrofie 
musculară. Pe lângă programul 
artistic, care a constat într-un 
dans popular românesc și o 
recitare în grai, Școala Gimna-
zială din comuna Cenad a donat 
și frumoasa sumă de 900 de lei.

Evenimentul a avut loc 
miercuri, 10 martie 2019, la Casa Tineretului din Timișoara, 
unde cele 38 de mlădițe au prezentat un soroc și un brâu, iar 
Alexa Alin Alexandru, pe lângă calitatea de dansator, a încântat 
și cu o recitare în grai.

Sunt 2 ani de zile de când echipa mijlocie s-a alăturat 
Ansamblului Mlădițe cenăzene. Suntem, noi, ca și comună, 
mândri de ei și de evoluția lor, de felul în care se implică și 
seriozitatea cu care privesc munca și colegialitatea.

După reprezentația artistică, fiecare a avut timp liber, dar 
cu perioade de verificare, lucru pe care l-au respectat cu strictețe. 

Bucuria distracției, satisfacția facerii unei fapte 
bune a fost suficient pentru a-i motiva pe micii artiști să 
facă o faptă bună.

„Noi suntem prietenii voștri”
Telemaratonul Speranței, ediția a XXVI-a, 

la Casa Tineretului din Timișoara

Text: Oana Erdei
Fotografii: Liliana Berciu

Eveniment
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Eveniment

Motto: „Prietenia este totul”
Johann Müller,  
instructor de  dansuri șvăbești

 
Festivalul – con-

curs „Lada cu zestre”, 
coordonat de Centrul 
Pentru Cultură și Artă al 
Județului Timiș, a devenit 
o tradiție în județul Timiș. 
Evenimentul, ajuns la 
a XIII-a ediție, are ca 
obiective principale:  con-
servarea, valorificarea și 
promovarea culturii bă-
nățene prin intermediul 
artelor tradiționale din 
toate zonele și subzonele 
județului Timiș. Multi-

culturalitatea și dialogul intercultural, specifice Banatului, 
potențează conținutul variat al activităților cuprinse în 
cadrul acestui festival. Sunt prezente muzica, dansul, arta 
dramatică, gastronomia populară.

Costumele românești bănățene, asortate prin albul 
și roșul omniprezente cu luna mărțișorului, sunt expuse 
alături de costumele sobre ale șvabilor, rochiile înflorate și 
combinațiile de roșu și verde ale maghiarilor, ornamentele 
strălucitoare ale bulgarilor, straiele viu colorate ale romilor, 
ineditul costumelor sârbești etc.

Spectacolului coregrafic și muzical i s-a adăugat o 
gamă variată de produse culinare. Bucătăresele s-au întrecut 
în plăcinte, prăjituri cu cremă, gogoși, chifle, cozonaci, 
sarmale, pe care participanții le-au gustat într-un decor de 
poveste, ornat cu carpete, ponevi, costume, picturi și, mai 
ales, o lume de obraji rumeni și mult zâmbet.

În acest an, „Lada cu zestre” a debutat la Dudeștii 
Vechi, cea mai mare comunitate bulgară din Banat și din 
România. Au participat ansambluri din vestul judeţului: 
Jimbolia, Cărpiniş, Sânandrei, Otelec, Comloşu Mare, 
Valcani, Cenei, Teremia Mare, Cenad, Dudeştii Vechi.

Cenăzenii de la ansamblul „Mlădițe cenăzene”, 
coordonați de Liliana Berciu, s-au prezentat a patra 
oară la acest festival-concurs. Structurat pe trei grupe 
de vârstă, ansamblul cenăzean a participat la această 
ediție cu „veteranii”. Aceștia au animat scena cu dansuri 
sârbești din Valea Timocului, stârnind ropote de aplauze. 

„Mlădițe cenăzene” la Festivalul-concurs „Lada cu zestre”

Optimistă, instructoarea de dansuri își pune speranțe în 
generațiile viitoare, în conservarea tradiției și a dansului 
popular sârbesc în Banat. În ultimul an, cenăzenii conduși 
de prof. Oana Erdei și Liliana Berciu au avut reprezentații 
în fiecare lună. O activitate bogată pentru un ansamblu de 
amatori. Din activitatea pe care o desfășoară acești tineri 
nu rezultă neapărat dansatori profesioniști, însă, a subliniat 
instructoarea lor, rămâne plăcerea de a dansa, dragostea 
pentru cântecul popular și atașamentul pentru tradiție. 

Debutanți au fost, la această ediție, Școala Gimnazială 
Teremia Mare și Ansamblul folcloric al Comunei Valcani. 
Apoi, românii și șvabii jimbolieni au fost reprezentați prin: 
Anamblul de dansuri maghiare „Délibáb”, Corul „Floris” 
(dirijor maestrul Iosif Todea) și  – Formația „Hatzfelder 
Pipatsche“ (instructor prof. Müller Johann). Profesorul 
Hansi Müller, un om plin de energie, coordonează, în Timiș, 
șase ansambluri de dansuri germane. Dumnealui a subliniat 
cu mândrie faptul că „tradiția șvabilor din Banat o duc 
mai departe și românii, care sunt încântați și vin în număr 
mare la programul de instruire, fără să îi oblige nimeni”. 
Aceasta probează deschiderea interculturală a românilor, în 
general, și a bănățenilor, în special. În final, profesorul șvab 
a conchis: „prietenia este totul”.

Comloșu Mare a impresionat audiența cu două 
formații și un program divers, întins pe durata a două ore. 
Sufletul acestui ansamblu, din 2015, este preotul Cezar Călin 
Cojocaru. În spatele acestui program, desigur, stau dăruirea 
și ambiția copiilor, părinților, dascălilor din comunitate. 
Comloșenii au oferit o paletă bogată de dansuri, inspirate 
din diferite zone etnofolclorice ale României, sugerând, 
astfel, o unire ritualică a tuturor ținuturilor românești. De 
asemenea, domnul părinte ne-a dezvăluit intenția dumnealui 

Ediția a XIII-a, la Dudeștii Vechi, 16 martie 2019
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Eveniment

de a extinde și diversifica acest potpuriu coregrafic, prin 
elemente ale celorlalte etnii conlocuitoare din Comloșu 
Mare: romii și slovacii. În încheiere, acesta a subliniat că „a 
dat Dumnezeu să trăim împreună, în pusta Banatului, olteni, 
moldoveni, romi, maghiari, slovaci și alte naționalități”.

Gazdele au prezentat, la finalul spectacolului, un colaj 
de hore bulgărești, sub conducerea eternului Pali Velciov. 
Ansamblul „Palucenka” este structurat pe trei grupe, după 
categoria de vârstă. Nu în ultimul rând, gospodinele din 

Dudeștii Vechi, precum și tinerii coordonați de prof. Ella 
Boboiciov în cadrul Cercului de bucătărie populară, i-au 
alintat pe oaspeți cu o paletă largă de delicii gastronomice, 
toate făcute, ca odinoară, din produse autohtone.

Referentul cultural de la Dudeștii Vechi, Pavel 
Velciov, și-a luat în serios rolul de organizator. La final a 
declarat: „Reprezentanții din cele zece comune s-au întrecut 
pe ei înșiși. Fiecare comună, la rândul ei, a căutat în lada cu 
zestre proprie și a pus în scenă pe cei mai buni dansatori,  
muzicanți, recitatori în grai bănățean, meșteșuguri 
tradiționale și gastronomie tradițională.”

Prof. drd. Iancu C. Berceanu

Revista „Morisena”
A văzut lumina tiparului un nou număr al revistei 

de cultură istorică „Morisena”, respectiv 2 (14)/2019, 
publicație susținută financiar de Primăria Cenad și 
Consiliul Local Cenad.

Din cuprins:
Ionel Bota – Țara Carașului în preistorie și în istoria 

antică. Ținutul în dimineața istoriei 
Daniela Curelea – Contribuții la cunoașterea 

legăturilor și a colaborării dintre Asociațiunea Transilvană 
și instituțiile fundamentale ale României Mari: Guvernul 
și Casa Regală între 1918-1948 

Alimpie Ignea – Un punct de vedere despre Almăj 
Eusebiu Narai – Scurt istoric al provinciilor 

românești unite cu țara în anul de grație 1918 
Dușan Baiski – Viața cultural-artistică la Cenad în 

perioada 1948-1962 
Mircea Rusnac – Desfășurarea revoluției din 

decembrie 1989 la Reșița 

(Continuare în pag. 19)
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Document

Remember 1999

La 24 martie 1999, fără a fi fost atacat în prealabil 
vreun stat membru al acestei organizații militare, dar și 
fără acordul O.N.U., Alianța Nord-Atlantică – N.A.T.O. 
a început bombardamentul irațional asupra unui stat 
european, Iugoslavia, format atunci din două republici ce 
mai rămăseseră împreună din fosta Republică Socialistă 
Federativă Iugoslavia: Serbia și Muntenegru. 

Revista „Cenăzeanul” nr. 2/1999 a publicat, pe pagina 
6, un articol (vezi imaginea de mai sus) care, dincolo de seria 
de nume și de date privind ajutoarele adunate în localitate 

pentru victimele agresiunii, relevă nu doar îngrijorarea 
oamenilor de bun simț din Cenad față de problemele aferente 
oricărui război, declarat sau nedeclarat, ci mai cu seamă 
surprinderea că așa ceva se poate întâmpla în Europa cea 
de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Dacă ajutoarele strânse de la cetățeni ai Cenadului 
au ajuns ori nu la victimele agresiunii N.A.T.O., este o 
întrebare  de bun simț și de respect față de cenăzeni: pe 9 
mai 1999, N.A.T.O. va bombarda un convoi cu ajutoare 
din România. Dușan Baiski
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Sport

Anul 1964 a fost pentru mine ultimul la juniorii 
echipei Teba, dar fiind născut în 23 august, am avut drept 
la ultimul turneu al echipei în cadrul Cupei 23 August, 
finala având loc la 22 august 1964.

În finală s-au calificat U.T.A. și echipa Teba, 
pentru aceasta din urmă eu jucând ultimul meci. Partida 
s-a derulat în deschiderea meciului pe care echipa mare 
U.T.A. îl juca într-un amical cu echipa Tatabánya, pentru 
care evolua marele portar maghiar Grosics, ajuns la peste 
40 de ani, coechipier cu Puskas, Hidekuti sau Lorant din 
echipa de vis a Ungariei, ce în 1953 umilea Anglia cu un 
7-1, o adevărată bombă a acelor vremuri. 

Noi jucam în deschidere, iar timpul fiind limitat, în 
caz de egalitate trofeul îl câștiga echipa mai tânără. Șansa a 
fost de partea celor mai slab cotați. După un meci dominat 
de U.T.A., care a ratat și un 11 metri, noi apărându-ne 
eroic, scorul a fost de 0-0 și cum noi am fost cu două luni 
mai tineri, am câștigat trofeul. 

A fost ceva mirific să ridici cupa în fața a 15.000 
de spectatori, eu fiind căpitan de echipă prin bunăvoința 
colegilor, deoarece eram născut pe 23 august și era ultimul 
meu meci la juniori.

Din scurta mea carieră din așa-zisul fotbal mare, 
adică din campionatul național de juniori, am jucat două 
meciuri în deschiderea celor dintre Crișul Oradea și C.C.A. 
(Steaua), respectiv dintre U.T.A. și Tatabánya. Dar chiar 
dacă stadioanele erau pline, doar în ultimele 15-20 de minute 
am trăit sentimentul unic pe care nu-l voi uita niciodată.

A fost poate și o revanșă personală în fața U.T.A., 
care m-a umilit în scurtul răstimp petrecut la ei. După 
terminarea perioadei de juniorat nu am fost reținut la Teba, 
cu toate că sistemul de joc m-a avantajat prin faptul că 
s-a schimbat sistemul de joc din 1-3-2-5 în 1-4-2-4, adică 
s-a suplimentat un post de jucător central, post pe care îl 
jucam eu.

Am optat pentru echipa Foresta Arad, echipa Fabricii 
de Mobilă unde eram angajat pe post de tâmplar. În acea 
perioadă, în campionatul orășenesc Arad activau 16 echipe 
ale principalelor fabrici și uzine din oraș, două echipe 
de cartier, o echipă a militarilor din Cetatea Aradului și 
U.T.A. Filatură, unde activau cei mai promițători tineri ai 
clubului și rezervele neutilizate în meciuri, știind faptul 
că în acea perioadă nu se făceau schimbări de jucători în 
timpul meciului.

Au fost doi ani frumoși și chiar ani în care am 
avut și ceva avantaje, singurele din cariera mea de așa-
zis fotbalist.

În anul competițional 1964-1965 am avut evoluții 
oscilante, poate și datorită faptului că s-a încropit o echipă 

Amintiri din fotbal (III) nouă, cu mulți jucători noi și mulți tineri, dar totuși, în 
final, ne-am clasat pe un onorant loc 4.

Anul competițional 1965-1966 l-am început cu un 
antrenor nou, fost jucător la C.F.R. Arad, care a adus cu el 
și doi foști jucători ai aceluiaș club, chit că aveau peste 30 
de ani. Avea Știința jucători de nivel înalt.

Campionatul l-am început bine, cu 20 de meciuri 
fără înfrângere, 13 victorii și 7 egaluri. Dar, spre final, 
poate și datorită arbitrajului, am terminat campionatul pe 
locul 2, la doar un punct de echipa Strungul, echipă care 
peste trei ani avea să promoveze în liga a III-a și mai târziu 
a jucat un an și în liga a II-a.

Au fost meciuri frumoase, cu mulți spectatori, iar la 
partida de acasă cu U.T.A. Filatură am avut în jur de 800 
de spectatori.

Au fost ani frumoși, ani în care visam să joc fotbal 
la nivel înalt. Dar a fost un vis și m-am trezit la realitate, 
constatând că doar eu am iubit fotbalul, nu și el pe mine, 
așadar a fost vorba de o dragoste neîmpărtășită.

Dacă până atunci fotbalul a fost un joc divinizat, în 
continuare a fost o joacă în care trăirile de după victorii sau 
înfrângeri nu au fost prea deosebite. Adică nici n-am făcut 
nuntă la victorii și nici înmormântări la eșecuri.

De la vârsta de 21 de ani și până la 36 de ani am 
jucat fotbal doar pentru prieteni și din plăcerea pe care o 
avem jucând alături de prieteni.

Apoi la mini-fotbal am jucat până la 45 de ani, 
tot datorită plăcerii de a juca chiar și cu tineri care-mi 
puteau fi copii.

Din fotbal am rămas cu amintiri grozave și 
neverosimile pentru alții, spunându-le că am jucat 
cu și contra legendarului Pecsovszky, acesta locuind 
pe malul Mureșului, aproape de ștrand, obișnuind să 
joace fotbal pe plajă chiar dacă era bine trecut de 40 
de ani. În „meciuri” l-am lovit de două-trei ori iar 
apoi, să nu-l lovesc, mă lua în echipa lui și chiar la 
acea vârstă era un adevărat „fachir”. Poate și faptul 
că am „jucat” pe mai multe direcții nu prea m-am 
realizat în niciuna ca lumea.

Cu fotbalul am dat-o-n bară, ca meseriaș nu m-am 
realizat deoarece am lucrat la cea mai grozavă mașină 
din domeniu și la cea mai mare și mai renumită fabrică 
de mobilă din țară. În această postură am dat mâna cu 
președintele Gheorghe Gheorghiu-Dej.

În postura de a da mâna cu un președinte am fost și 
la Lovrin, când Nicolae Ceaușescu a vizitat Banatul, dar și 
cu Ion Iliescu, atunci când a vizitat Cenadul.

Doar cu școala am brodit-o nițel, prin faptul că am 
făcut o școală tehnică și apoi, în decursul anilor, în diferite 
etape, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri.

Gheorghe Anuichi
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Unica sursă cu privire la sportul cenăzean în 
ansamblu o constituie, cel puțin deocamdată, pentru 
primii 15-20 de ani de după cel de-al Doilea Război 
Mondial, procesele-verbale, informările și dările 
de seamă ale organizațiilor de bază ale Partidului 
Muncitoresc Român, aflate la Serviciul Județean Timiș 
al Arhivelor Naționale (S.J.T.A.N.). La început, fiind o 
perioadă extrem de tulbure din punct de vedere social 
și mai ales politic, activitățile culturale și sportive sunt 
doar amintite, dar, cu timpul, când a devenit limpede 
că în România conducător unic era P.M.R. (transformat 
apoi în Partidul Comunist Român), când lucrurile s-au 
așezat oarecum iar spiritele s-au calmat, autoritățile 
politice locale au acordat o mai mare atenție timpului 
liber. Firește, totul sub control politic.

Primul document care va trata in extenso activitatea 
sportivă este „Raportul1 asupra activității asociației 
sportive Mureșul Cenad pe perioada 1-I-1959/15-
IV/1959”, redactat pe data de 15 aprilie 1959, semnat 
indescifrabil, dar e greu de crezut că ar fi fost scris de către 
altcineva decât de dr. Constantin Popescu. Din preambul 
reiese clar că Asociația Sportivă „Mureșul” a luat 
ființă în vara anului precedent, 1958, fiind succesoarea 
colectivului sportiv „Recolta”. „Renăscută din entuziasm 
și cu sprijinul organizației locale P.M.R. și a Sfatului 
Popular local, în componența colectivului de conducere 
au fost aleși tovarăși care deși și-au luat angajament 
că vor munci pe această linie și-au încetat activitatea 
după scurt timp, ei încetând a mai face practic parte din 
colectivul de conducere.” În acest sens, autorul oferă și 
câteva exemple considerate negative potrivit calapodului 
politic de atunci, fără însă a oferi vreo motivație: Ioan 
Blaj – responsabil financiar, Otto Swobodnik – secretar, 
Kahles Franz – responsabil al secției de handbal, Iovan 
Toșici – responsabil al secției de fotbal (în același timp și 
directorul Căminului Cultural Cenad), dar și responsabilii 
celorlalte secții sportive, nenominalizate. Drept urmare, 
„Anul 1959 ne-a surprins fără un colectiv de conducere, 
munca rămânând a fi dusă de președintele colectivului 
dr. C. Popescu, ajutat de persoane cu dragoste față de 
sport cum este tov. J... (indescifrabil) Ion, contabilul 
G.A.C. care a devenit practic responsabilul financiar al 
asociației noastre, tov. Rusu Ioan, președintele G.A.C., 
și tov. Vlașcici Gheorghe, vicepreședintele G.A.C., 
care, fără să fie aleși în comitet, au sprijinit neprecupețit 
munca noastră.” Și, pentru a scoate în evidență rolul 

1  Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale, Fond 
nr, 464 Comitetul raional P.C.R. Sânnicolau Mare, inv. 721, 
dosar nr. 16/1959, f. 28-29.

Sport la Cenad în 1959

Sport

partidului, raportorul va consemna: „Greșeala noastră, a 
celor rămași în comitet, constă din faptul că nu am cerut 
sprijinul organizației de bază și (al) celorlalte autorități 
pentru o reorganizare a colectivului de conducere. De aici 
a rezultat o altă greșeală, aceea de orientare. Rămânând 

puțini, și aceștia au activat unilateral, sprijinind o singură 
ramură de sport, aceea care îi interesa în special: fotbalul. 
Astfel, practic vorbind, în perioada scurtă a activat o 
singură ramură de sport: fotbalul.”

Aspectul etnic nu va scăpa nici el de observații, 
la fel cum nu a scăpat nici în cazul analizelor de partid 
dedicate culturii. Boicotul tacit al șvabilor cenăzeni după 
decizia de unificare a activităților culturale în cadrul unui 
singur cămin cultural s-a extins și pe plan sportiv. Cel 
puțin la nivel local, handbalul pare a fi fost considerat 
un sport german, iar resentimentele față de șvabii 
cenăzeni, izvorâte din cel de-al Doilea Război Mondial, 
amplificate și de propaganda învingătorilor, mai precis a 

Prima pagină din raport.
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Sport

sovieticilor și a Partidului Muncitoresc Român, aflat sub 
influența acestora, nu au încurajat cenăzenii de altă etnie 
să se implice în această ramură sportivă. Astfel că, deși 
aprecia „...dragostea unei părți de tineret față de acest 
sport”, raportorul avea să noteze cum că tineretul german 
manifesta „...o marcantă tendință de izolare”. Ceea ce nu 
a luat în seamă raportorul, și el membru al comitetului 
de conducere al Asociației Sportive „Mureșul”, a fost 
faptul că la data de 15 septembrie 1958, învățătorul 
șvab Franz Kahles, s-a transferat la școala medie mixtă 
din Sânnicolau Mare, secția germană, clasele I-IV. În 
același oraș își va continua și activitatea sportivă, fiind 
membru al clubului sportiv și jucător de handbal. Până la 
data transferului său la Sânnicolau Mare, Franz Kahles 
fusese la Cenad cadru didactic, directorul Căminului 
Cultural și responsabilul secției de handbal în cadrul A.S. 
„Mureșul” Cenad. Locul său la conducerea Căminului 
cultural a fost preluat de Iovan Toșici, în același timp 
responsabilul secției de fotbal din cadrul A.S. „Mureșul”, 
așa cum s-a precizat și mai sus. Din păcate, nu cunoaștem 
deocamdată profesia lui I. Toșici, dar cert este că, aidoma 
lui F. Kahles, și I. Toșici a fost ceea ce se numește „om 
bun la toate”. Într-o societate ce încă nu-și pierduse cultul 
față de muncă, fapta conta mult mai mult decât vorba. 
Iar profesia trebuia exploatată la grămadă cu hobby-ul, în 
beneficiul oamenilor muncii de la sate și orașe.

În continuare, raportorul se va referi la „...
pregătirile și întrecerea în cadrul spartachiadei de iarnă 
a tineretului”, la care, deși s-au trimis reprezentanți, 
rezultatele au fost slabe, rezultate ale preocupărilor și 
mobilizării slabe. Și, drept urmare, va nota cu ușurare că 
analiza muncii se va limita la... fotbal.

Documentul relevă și un fapt minor, în general, 
dar relativ important pentru fanii fotbalului din  Cenad: 
„S-a nivelat o parte din teren, s-a nivelat partea de 
alergare, s-au făcut tribune de pământ. Am lărgit terenul 
prin ocuparea unei porțiuni din curtea vecinului (s.n.) 
dinspre apus, dându-i aceeași organizație și direcție ce 
ne convenea nouă.” Și acum intervine o parte ce merită 
atenție cel puțin din punctul de vedere al metodelor de 
susținere a sportului în general în vremea a ceea ce se 
numește dictatura proletariatului. Au fost selecționați 
18 tineri cenăzeni „...cărora li s-a dat posibilitatea de 
a veni la antrenament, fiind distribuiți în sectoare de 
muncă de unde pot lipsi două jumătăți de zi. Perioada de 
antrenament se consideră ca prezențe efective în muncă.” 
Cum în sectorul zootehnic munca la porci se considera 
a fi rezervată cenăzenilor în vârstă (bunicul autorului 
prestând o asemenea activitate), iar cea la cai o muncă 
nobilă, rezervată celor tineri sau mai tineri (unchiul 
după mamă al autorului, Dragoliub Ieftici, numărându-

se printre aceștia, chiar dacă documentele de arhivă îl 
citează printre cenăzenii refractari la comunism numai 
fiindcă n-a rezonat la invitația de a deveni membru de 
partid; tindem să credem că păstrarea sa în calitate de 
grăjdar la unitatea zootehnică de prăsilă numită de 
cenăzeni „Bicăria românească”, pentru a o deosebi de 
„Bicăria nemțească” din zona germană a Cenadului, s-a 
datorat calității de veteran de război, la trecerea sa la cele 
veșnice el fiind dus la cimitir cu tricolorul românesc), 
ne permitem a deduce că tinerii aleși pentru echipa de 
fotbal au fost în general grăjdari sau conducători de 
atelaje, locuri de muncă unde puteau fi înlocuiți în timpul 
antrenamentelor. Cu toate acestea, „Am ales un antrenor 
în prezenta tov. secretar al sfatului popular, Mirciov Ioan, 
care cu dragoste și interes se achită de porcine.” Pentru 
generațiile de cetățeni români de astăzi e greu, poate chiar 
imposibil, de înțeles, de transpus într-un context lipsit de 
orice bază reală. Și mai cu seamă pentru cenăzenii cu 
rădăcini cenăzene, care posedă date din istoria recentă 
sau mai îndepărtată unele date cu privire la colectivismul 
de tip socialist. 

Va urma un pasaj în care semnatarul raportului 
va preciza faptul că valoarea fotbalului cenăzean la 
momentul respectiv s-a ridicat simțitor, oferind meciuri 
de bună calitate. „Cu toate acestea, însă, rezultatele nu 
sunt la nivelul condițiilor.” 

În continuare, vor urma critici punctuale: „Încă 
dela început s-au manifestat tendințe vedetiste, de 
indisciplină, de viață nesportivă. Au fost jucători care nu 
au dat ascultare antrenorului denaturând antrenamentele 
ca tov. Isac Gheorghe, Fazekas Pișta. Au fost de asemeni 
jucători care au venit beți la antrenamente sau se îmbătau 
în preziua meciului ca tov. Crăciun Vasile, Harkai Matei, 
Vlașcici Nicolae. S-au manifestat tendințe de subestimare 
a adversarului sau supraestimare a posibilităților proprii, 
ceea ce a dus la meciuri slabe și la rezultate nedorite...” 
Drept urmare, s-au luat măsuri energice împotriva unor 
asemenea tendințe, cei în cauză fiind aspru criticați. „Se 
manifestă la unii o slabă pregătire morală și politică, care 
denaturează scopul întrecerilor sportive, transformând 
[...] sportive dintr-o platformă a prieteniei dintre tineri 
într-un mijloc de adversitate și dușmănie, așa cum a 
făcut tov. Radu Gheorghe prin lovirea intenționată a 
adversarului.”

Spre finalul raportului, după ce concluzionează că 
munca pe linie sportivă a fost slab desfășurată, autorul 
propune reorganizarea colectivului de conducere prin 
cooptarea de oameni capabili și cu dragoste față de sport, 

(Continuare în pag. 18)

Dușan Baiski
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Legislație

Curier juridic

(Continuare în pag. 19)

Avocat Dan Muntean

În acest număr voi 
prezenta contractul de man-
dat, contractul de  împrumut, 
contractul de rentă viageră și 
contractul de întreținere.

Mandatul este un con-
tract prin care o parte, numită 
mandatar, se obligă să facă 
anumite acte juridice în 
numele și pe seama altei părți, 
numită mandant. Mandatul 
îmbracă de cele mai multe ori 
înscrisul cunoscut sub numele 

de procură sau împuternicire. Mandatul poate fi cu titlu 
oneros, când mandantul achită mandatarului o renumerație 
pentru activitatea sa, sau poate fi cu titlu gratuit. 

Contractul de mandat poate fi încheiat în formă 
scrisă sau verbal, dar cel încheiat pentru realizarea unui 
act juridic trebuie încheiat în formă scrisă. Dacă părțile 
nu stabilesc un termen exact, contractul de mandat 
încetează în termen de trei ani de la încheierea lui. 
Mandatul poate avea ca obiect acte de administrare, de 
conservare sau de dispoziție. În executarea contractului de 
mandat, mandatarul nu poate depăși limitele stabilite prin 
contractul de mandat și răspunde față de mandant pentru 
tot ceea ce face în temeiul contractului de mandat. Astfel, 
mandatarul trebuie să execute mandatul cu interesul unui 
proprietar, este obligat să dea mandantului socoteală 
pentru îndeplinirea mandatului și să predea mandantului 
tot ceea ce primește în temeiul mandatului. În situația 
în care mandatarul încasează sume de bani în numele 
mandantului, este obligat să plătească dobânzi pentru 
sumele folosite pentru el până la descărcarea de gestiune.

Mandatarul poate executa personal obligația asumată 
prin contractul de mandat sau poate, cu încuviințarea  
mandantului, să substituie alte persoane să execute în 
tot sau în parte obligația de mandat. Pe de altă parte, 
mandantul este obligat să pună la dispoziția mandatarului 
toate mijloacele necesare executării mandatului și să 
restituie mandatarului toate cheltuielile avansate în 
mod rezonabil de acesta pentru executarea mandatului. 
Totodată, mandatarul trebuie despăgubit de mandant 
pentru prejudiciul suferit în executarea mandatului, dacă 
prejudiciul nu provine din culpa mandatarului. Dacă 
mandatul este cu titlu oneros, mandantul este obligat să 
plătească mandatarului renumerația convenită.

Mandatul încetează prin revocarea de către mandant, 
prin renunțarea mandatarului, prin moartea, incapacitatea 

sau falimentul mandantului sau a mandatarului și prin 
executarea obligației de mandat. Cu toate acestea, tot ce face 
mandatarul înainte de a cunoaște că a intervenit un motiv de 
încetare a mandatului, este considerat făcut în mod valabil.

Contractul de împrumut poate fi de două feluri, 
împrumutul de folosință și împrumutul de consumație. 
Împrumutul de folosință sau comodatul este contractul 
prin care o parte numită comodant predă un bun celeilalte 
părți numită comodatar, pentru a se folosi de acel bun 
o perioadă de timp, iar la expirarea termenului să îl 
restituie. Comodatarul este obligat să păzească bunul 
primit și să îl folosească doar pentru destinația cu care 
i-a fost împrumutat, și suportă toate cheltuielile aferente 
folosinței bunului împrumutat. La încetarea comodatului, 
comodatarul este obligat să restituie bunul primit cu titlu 
de împrumut, în starea în care l-a primit.

Împrumutul de consumație este contractul prin 
care împrumutătorul predă împrumutatului o sumă de 
bani sau alte bunuri consumabile, iar împrumutatul este 
obligat să restituie aceeași sumă de bani sau aceeași 
cantitate de bunuri, de aceeași natură și calitate, de 
exemplu dacă se dă împrumut 100 kg grâu, se restituie 
100 kg grâu de aceeași calitate.

În cazul împrumutului de consumație, după predarea 
bunurilor, împrumutatul răspunde pentru aceste bunuri iar 
dacă acestea pier, este oricum obligat să restituie bunurile 
de acceași natură și cantitate.

Contractul de rentă viageră este convenția prin 
care o parte denumită debirentier se obligă să achite 
periodic sume de bani sau bunuri celeilalte părți denumită 
credirentier. Acest contract se încheie de regulă pe durata 
vieții credirentierului, motiv pentru care are caracter 
viager. Contractul de rentă viageră nu este valabil când 
este încheiat în favoarea unei persoane care are o boală 
letală si decedează în cel mult 30 de zile de la încheierea 
contractului. Contractul de rentă viageră poate fi gratuit, 
sau în schimbul rentei viagere credirentierul să predea 
anumite bunuri debirentierului. De exemplu, în situația 
în care o persoană s-ar da în întreținere unei alte persoane 
dar aceasta nu poate presta personal întreținerea, se 
încheie contractul de rentă viageră și debirentierul achită 
lunar o sumă de bani cu care credirentierul achită din 
acesti bani întreținerea sa.

Credirențierul poate solicita rezoluțiunea con-
tractului de rentă viageră dacă debirentierul nu achită 
renta la care s-a obligat. În schimb debirentierul nu poate 
solicita rezoluțiunea contractului, fiind obligat la plata 
rentei viagere până la decesul credirentierului.
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Sfaturi de sezon pentru
 gospodarii cenăzeni

După cum toamna 
anului  2018 a  început 
pentru activitatea agricul-
torilor cenăzeni prin lipsa 
acută de precipitați, din 
păcate și acum, la mijloc 
de primăvară 2019, situația 
nu este schimbată deloc în 
bine. Astfel, în primele patru 
luni ale anului, precipitațiile 
căzute după topirea zăpezii 
au totalizat sub 10 l/mp, 
cantitate total insuficientă atât 

pentru culturile de toamnă, cât și pentru cele semănate în 
primăvară. O importanță foarte mare în asemenea condiții 
o are păstrarea fiecărei picături de apă în sol prin reducerea 
numărului de treceri la pregătirea patului germinativ. 
Astfel, în condiții de acentuare a secetei, metodele clasice 
de pregătire a terenului cu discul sunt în totalitate depășite. 
Tehnologia aplicată se vede atât în stadiul și talia culturilor 
de toamnă, cât și la răsărirea culturilor de primăvară. Pe 
lângă tehnologie, un rol important l-a avut și cantitatea de 
îngrășăminte chimice aplicată, mai ales a celor pe bază de 
azot care au stimulat înfrățirea cu deosebire la grâu. 

În lunile de la sfârșitul primăverii, adică mai și 
iunie, există o multitudine de lucrări atât în câmp, cât și 
în livadă sau grădina de legume. La culturile de cereale 
păioase trebuie acordată o maximă atenție apariției 
bolilor și dăunătorilor. Dintre dăunătorii caracteristici 
perioadei amintim: buha semănăturilor, gândacul ghebos, 
gândacul bălos (atacă mai ales ovăzul, dar și alte cereale), 
gărgărița mazării, gândacul roșu al rapiței etc. Bolile ce 
trebuie urmărite sunt putregaiul cenușiu al florii-soarelui, 
antracnoza la mazăre și fasole, cercosporioza la sfecla de 
zahăr, mana la cartofi etc. La recomandarea autorului, se 
fac tratamente complexe cu un insecticid și un fungicid:

•	Decis 25 WE 0,03% + Folicur 25 CE 0,1%
•	Karate Zeon 0,02% + Systane 12 E 0,1%
La cultura de lucernă se poate manifesta atacul 

buburuzei frunzelor de lucernă, care poate fi combătută cu 
Decis 2,5 EC 0,03% sau Calypso 0,02%.

La prășitoare se execută prașile mecanice de 
întreținere, dar și erbicidări în vegetație. La porumb poate 
fi folosit unul din erbicidele: DMA 6 (sare dimetilamină) 
– 1 l/ha, Premiant 0,9 l/ha, Mustang 0,6 l/ha etc. Aceste 
erbicide combat în general buruienile dicotile. Pentru 
monocotile (inclusiv pir) se poate folosi Equip 1-2 l/ha, în 

funcție de gradul de infestare și speciile de buruieni vizate: 
Nicogan 0,8-1,5 l/ha, Mistral 240 SC 0,135-0,25 l/ha etc.

În grădina de legume se finalizează la începutul 
acestei perioade plantarea răsadurilor de roșii, ardei, vinete, 
dar și semănatul castraveților, dovleceilor, pepenilor verzi 
și galbeni, știut fiind că respectivele culturi au nevoie 
pentru germinare de temperaturi mai ridicate, în jur de 
200 C. Una dintre marile probleme cu care se confruntă 
culturile este lipsa apei atât în stratul superficial al solului, 
cât și în profunzime.

În grădinile unde există posibilități de udare 
este bine să se ude o dată pe săptămână (în caz că nu 
plouă între timp), fiecare udare fiind urmată de o prașilă 
manuală pentru a preveni formarea crăpăturilor în sol și 
evaporarea apei.

Udările trebuiesc făcute și la pomii fructiferi, care 
deja au început să sufere de secetă. În condiții de secetă 
prelungită trebuiesc executate lunar udări cu norme de 
apă în funcție de mărimea pomilor fructiferi. Astfel, la 
pomii mai mici, la 1-3 ani după plantare, se administrează 
minimum 30-40 l/pom. Iar la un pom în plină fructificare 
norma de udare va fi în funcție de mărimea pomului, în 
jur de 70-100 l/pom. După zvântarea pământului se sapă 
în jurul pomilor pentru a împiedica evaporarea apei. 
Nu se recomandă udările dese cu norme mici de apă 
deoarece pomul tinde să-și dezvolte rădăcinile superficial, 
pierzându-și astfel rezistența la secetă.

Dintre dăunătorii care se semnalează în grădina de 
legume sunt gândacul de Colorado, dar și musca cepei și 
usturoiului. Ca substanțe de combatere se folosesc:

•	Dithane M 45 0,2% + Decis 2,5 EC 0,03% sau
•	Ridomil Gld 0,3% + Calypso 0,04%.
Aceste combinații asigură și combaterea manei. 

De menționat ar fi că la ceapă trebuie adăugat aracet  
0,2% din cauza frunzelor cerate. Din cele observate 
în anii trecuți, eficiența produselor Calypso și Actara 
la dozele recomandate este din ce în ce mai redusă. În 
acest context recomandăm mărirea dozei cu 25-50% 
pentru o eficiență mai bună.

Una din problemele cu care se confruntă 
cultivatorii este atacul muștei morcovului, ale cărei larve 
sapă goluri în morcovi, ducând la stricarea acestora. 
Combaterea se face cu tratamente la sol în vegetație, 
prin împrăștierea între rânduri a unei din substanțele: 
Nemathorin, Vydate sau Saturn, urmată de încorporare 
prin săpat. Se mai poate combate prin tratamente făcute 
culturii în perioada mai-iunie, când se împerechează 
muștele adulte. Substanțele folosite vor fi similar cu 
cele de la ceapă. 

Ing. George Ivașcu
(Continuare în pag. 19)

Agricultură



13 Cenăzeanul nr. 2/2019

Dușan Baiski

Cronologie după „Cenăzeanul“ 
(XIV)*

* Până la data de 6 iulie 2017, textul a fost preluat din  
monografia Dușan Baiski –„«Cenăzeanul» - 25 de ani“, Ed. 
Artpress, Timișoara, 2017. 

Documentar

2017 (Urmare din numărul 4/2018)

Pe 6 mai, Corul Bisericii Ortodoxe Române din 
Cenad, dirijat de Ioan Dogojie, a participat la cea de-a 
XI-a ediție a Festivalul-concurs „Lada cu zestre”, derulat 
la Casa Armatei din Timișoara. Cenăzenii au obținut locul 
III la secțiunea de coruri pentru adulți.

Elevii de la Cenad au participat alături de colegii 
lor de la Dudeștii Vechi la două excursii de o zi, 
organizate de prof. Iancu C. Berceanu: una în 27 mai, la 
Lipova și Cetatea Șoimoș, și una în 17 iunie, la Reșița 
și Muntele Semenic.

În ziua de Rusalii, 6 iunie, a fost sărbătorit hramul 
Bisericii ortodoxe române, nași fiind Adrian Matei cu 
familia, nășia fiind preluată de Dorotheea Niglaș. Au 
participat cele trei echipe ale ansamblului cultural-
artistic „Mlădițe cenăzene“, formația de majorete 
condusă de prof. Marioara Clișic, formația de hip-hop 
„Dezinsecții“, solistul Doru Petrean și orchestra sa, 
solistele Denisa Cocoiag și Alexandra Doroghi. Alexa 
Alin Alexandru a recitat poezii în grai bănățean.

Pe 15 iunie, la serbarea de final de an școlar, au 
fost premiați cei mai buni elevi ai Școlii Gimnaziale: 
Larisa Teleman, clasa a VII-a B, cu media generală 10; 
Ana Maria Suciu, clasa a VI-a A, cu media generală 10; 
Robert Sîrbu, clasa a VII-a B, cu media generală 9,97, și 
Alexandra Gligor, clasa a VI-a B, cu media generală 9,90.

Robert Sîrbu și Denisa Cocoiag au obținut premiul I 
la un concurs județean de limba engleză.

Recitatorul în grai bănățean Alin Alexandru Alexa, 
la vârsta de șase ani, a luat premiul I la festivalul-concurs 
„Tradiții și obiceiuri”.

La 16 iunie, la Casa Germană s-a sărbătorit o nouă 
ediție a deja tradiționalei Zile a Pescarului Cenăzean.

Pe 29 iunie, asupra Cenadului s-a abătut o furtună 
de vară, de mare intensitate, vântul smulgând părți de 
acoperiș la case particulare, dar și la diverse instituții 
din localitate.

Joi, 6 iulie 2017, la sediul Asociației „Excelsior“ 
din Arad, în calitate de custode, a fost lansat proiectul 
„Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 
Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și 
ROSCI0345 Pajiștea Cenad”

23, 24 și 25 iunie 2017, marea majoritate a echipei 
de seniori a ansamblului „Mlădițe cenăzene“ a participat la 
cea de a treia ediție a Festivalului Concurs din Macedonia. 

Echipa a prezentat două dansuri populare sârbești: un 
dans din zona Leskovaț și un dans tradițional din zona 
noastră. Pentru cele două reprezentații, membri echipei au 
fost premiați astfel: Premiul Special pentru Cel Mai Bun 
Costum Popular Bărbătesc; Premiul pentru Cel Mai Bun 
Dansator, care i-a revenit lui Darian Bornea; Premiul II 
pentru prestația dansurilor.

Membri ai ansamblului „Mlădițe cenăzene“ au fost 
în perioada 6-9 iulie într-un cantonament la Centrul de 
agrement de la Poieni Strâmbu.

După ultimul meci, jucat acasă cu Sânnicolau 
Mare II, terminat la egalitate, 4-4, echipa de fotbal 
„Mureșul” din Cenad a terminat campionatul pe locul 4.

Un grup de elevi cenăzeni, conduși de prof. Iancu C. 
Berceanu și prof. Cristina Lihat, au fost într-o excursie de o zi 
la Arad, Șiria și Radna.

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

Tiberiu-Ioan Bociat a început promovarea prin 
geocaching a două obiective din Cenad: Biserica romano-
catolică și, respectiv, Mănăstirea Morisena.

Sâmbătă, 11 noiembrie, în organizarea Asociației 
Culturale „Concordia“ Cenad, cu sprijinul Primăriei și al 
Consiliului Local Cenad, în foaierul noului cămin cultural 
din localitate s-a desfășurat o nouă ediție a Zilei „Concordia“. 
Evenimentul a fost dedicat împlinirii a 25 de ani de existență a 
revistei de opinie și informare socio-culturală „Cenăzeanul”. 

În calitate de autor și editor, Dușan Baiski a lansat 
cărțile „«Cenăzeanul» – 25 de ani” și, respectiv, „Război în 
Banat”, ambele apărute la Editura „Artpress” din Timișoara.

În cadrul celei de-a IX-a ediții a „Cupei Banatului” 
(expoziție de porumbei, găini, iepuri și păsări exotice), de la 
Sânnicolau Mare, cenăzeanul Gheorghe Anuichi a obținut 
titlul de campion la porumbelul Roman.

În 18 decembrie 2017, la Timișoara, 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“.

În 2017, la Cenad s-au acordat 32 de certificate de 
urbanism și 16 autorizații de construire sau desființare.

2018

În ziua Ajunului de Crăciun pe rit vechi (după 
calendarul iulian), grupa mică a Ansamblului „Čanadske 
zvezdice“ („Steluțele cenăzene“) a participat la Festivalul 
cântecului și dansului popular sârbesc „Venac“ („Cununa“). 
Evenimentul a avut loc la Sala „Capitol“ din Timișoara.
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Spiritualitate

Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau 
Rusaliile)  – 16 iunie

Sărbătoarea Rusaliilor constituie cea mai veche 
sărbătoare creştină împreună cu cea a Paştilor, fiind 
prăznuită încă din vremea Sfinţilor Apostoli.

Pogorârea Sfântului Duh este istorisită de 
Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca în Faptele Apos-
tolilor (Fapte 2). Pe când Ucenicii se găseau în foişor, în 
ziua Cincizecimii, cam pe la ceasul al treilea din zi, s-a 
făcut pe neaşteptate tunet din cer, în aşa fel, încât a străbătut 
mulţimea adunată la Ierusalim, din toată lumea; şi Duhul 
Sfânt S-a văzut în chip de limbi de foc, pogorând nu numai 
peste cei doisprezece Apostoli, ci şi peste cei şaptezeci de 
ucenici; şi aceştia au început să grăiască în limbi străine, 
fiecare din Apostoli grăind limbile tuturor neamurilor. 
Astfel, nu numai cel de alt neam auzea pe Apostol grăind 
în limba să proprie, ci şi Apostolul înţelegea şi grăia limba 
fiecărui neam. Din pricina această mulţimea socotea că 
sunt beţi, că neînţelegând cum fiecare Apostol poate grăi 
tuturor în limba fiecăruia, îl socotea pe acela beat. Alţii, 
însă, se mirau zicând: Ce înseamnă aceasta? Mulţimea, 
adunată la Ierusalim pentru praznic, era din toate părţile 
pământului: parţi, mezi şi elimiţi, care fuseseră robiţi puţin 
mai înainte, de Antioh.

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – Drăgaica 
sau Sânzienele – 24  iunie

În ziua de 24 iunie a fiecărui an bisericesc, 
Biserica Ortodoxă face pomenirea Nașterii Sfântului 
Ioan Botezătorul, cunoscută în popor și cu denumirea de 
Drăgaica sau Sânziene. Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan 
Botezătorul are un temei biblic, pentru că evenimentul 
amintit este consemnat de Sfântul Evanghelist Luca cu 
amănunte în Evanghelia Sa. Nașterea aceasta a avut loc 
cu șase luni înainte de cea a Domnului lisus Hristos. 
Sărbătoarea apare atestată documentar în secolele IV-V, 
când se fixează definitiv și data Crăciunului.

Sărbătoarea se pare că a fost instituită, după unii 
cercetători, spre a înlocui sărbătorile păgâne, cu caracter 
agricol sau naturist, din epoca solstițiului de vară (22-23 
iunie). Deși sunt asociate sărbătorii creștine a Nașterii 
Sfântului Ioan Botezătorul și a Aducerii Moaștelor Sfântului 
Ioan cel Nou de la Suceava, Sânzienele își au originea într-
un străvechi cult solar. Denumirea este preluată probabil, 
de la Sancta Diana, zeiță silvestră. Sânzienele erau 
considerate, încă din vremea lui Cantemir, ca reprezentări 
fitomorfe (Florile de Sânziene) și divinități antropomorfe. 

În credința populară, Sânzienele erau considerate a fi niște 
femei frumoase, niște adevărate preotese ale soarelui, 
divinități nocturne ascunse prin pădurile întunecate, 
neumblate de om. 

Sfinții Apostoli Petru și Pavel – 29 iunie
Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți 

pe 29 iunie, după o perioadă de post, care variază 
ca durată, în funcție de data Sfintelor Paști.  
Sfântul Apostol Petru – fiul lui Iona și fratele Apostolului 
Andrei, s-a născut în Betsaida Galileei. Numele său iudeu 
era Simon, însă Mântuitorul îl va numi Chifa (piatră). După 
o pescuire minunată pe lacul Ghenizaret, este chemat să 
devină pescar de oameni. Mărturisește în numele apostolilor 
dumnezeirea lui Hristos, dar se și leapădă de Hristos când 
El este prins spre a fi răstignit. După Înălțarea Domnului, 
Petru ia cuvântul în adunarea ucenicilor și aleg ca apostol pe 
Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica 
Sfântului Apostol Petru, se botează trei mii de persoane.  
Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, 
Iudeea, Samaria, Asia Mică până în Babilon și, în 
ultima parte a vieții, la Roma. Sfântul Petru a murit 
răstignit pe cruce, cu capul în jos, în anul 67, pe 29 iunie. 
Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, din 
neamul Veniamin. Sfântul Pavel a fost elevul învățatului 
Gamaliel. Pavel locuia în Tars și lupta împotriva 
creștinilor. Sfântul Apostol Pavel a participat la uciderea 
arhidiaconului Ștefan. Pe calea Damascului i se arată 
Hristos într-o lumină orbitoare și îl mustră: „Saule, Saule 
de ce mă prigonești?”. Se convertește și primește botezul 
de la Anania, episcopul Damascului. Sfântul Apostol 
Pavel a pornit în trei mari călătorii misionare și a scris 14 
epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat 
din porunca împăratului Nero, în anul 67.

Pe lângă aceste sărbători importante, Biserica 
Ortodoxă a mai rânduit câteva sărbători în aceste două 
luni, după cum  urmează:

3 mai – Izvorul Tămăduirii
25 mai – A treia aflare a Capului  Sfântului Ioan  

Botezătorul
17 iunie – Lunea Sfântului Duh
30 iunie -  Soborul  celor 12 Apostoli
În final, doresc să revin cu  îndemnul de a merge la 

Sfânta Biserică, deoarece putem spune că Sfânta Biserica 
este și o școală, nu numai pentru că ne învață să fim oameni, 
dar și pentru că ne pune legătură cu cele două poluri între 
care ne mișcăm: Dumnezeu și omul de lângă noi. Sfânta 
Biserică, mai presus de toate, ne învață să iubim! Este greu 
să vezi progresul după o zi de școală, după o singură lecție 
făcută. După ce urmezi toate clasele poți spune că ești 
pregătit pentru viață.

Sărbătorile...
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Plante medicinale,
remedii miraculoase (XXIII)

Farmacie

Lemnul dulce este o plantă nativă din Europa și 
Asia și este cunoscută de secole pentru utilizarea sa atât 
în scop medicinal, cât și ca îndulcitor pentru diverse 
băuturi sau dulciuri. Planta este cunoscută științific sub 
denumirea de Glycyrrhiza glabra, iar numele său derivă 
de la cuvintele grecești „glycos”= dulce și „rhiza”= 
rădăcină, datorită glicirizinei, o componentă a rădăcinii 
de lemn dulce, care este de 50 de ori mai dulce decât 
zahărul.

Sporadic în flora noastră spontană, se găsește în 
părțile de est ale țării.

Este un subarbust care se găsește mai mult în 
cultură. În pământ are un rizom puternic, din care iau 
naștere rădăcini lemnoase, lungi de 1-2 m și groase de 
aprox. 2 cm, galbene la interior, brune la exterior, cu 
gustul dulce ceea ce justifică denumirea populară a cestei 
plante.

Tulpina aeriană înaltă până la 1.5 m are frunze 
alterne, imparipenat compuse cu 4-8 perechi de foliole 
întregi și ovale.

Florile, de culoare albastru-violaceu palid, sunt 
grupate în racen, inflorescența fiind de lungimea frunzelor.

Fructul este o păstaie turtită și nepăroasă, lungă de 
aprox. 2,5cm; înflorește în lunile iunie-iulie.

Produsul vegetal utilizat în scopuri terapeutice 
este partea subterană, adică rizomii și rădăcinile, care se 
recoltează fie primăvara, fie toamna, de la plante care au 
cel puțin 3-4 ani.

Stoloni sunt mai bogați în principii active decât 
rădăcinile, organele mai tinere, nesuberificate, decât cele 
mai bătrâne, iar scoarța este mai bogată decât partea 
centrală. Ca urmare, se recoltează rădăcini și stoloni mai 
subțiri, fără a se decoji. După recoltare, produsul obținut se 
scutură de pământ, se spală sub jet de apă, se îndepărtează 
părțile uscate, brumificate și se usucă la soare.

Rădăcinile și stolonii conțin două categori de 
principii active: un derivat triterpenic, glicirizina, compuși 
flavonici, dintre care cel mai important este licviritină 
și un hormon estrogen de natură steroidică. Glicirizina 
este o substanță cu gust dulce pronunțat, care, agitată cu 
apă, dă o spumă abundență; substanță este sarea potasică 
și calcică a acidului glicirizic, format la rândul său din 
acizi gliciretici și acizi uronici (structură corespunzătoare 
saponozidelor). Datorită acestor principii active, Farmacist Rodica Pitic

Lemnul dulce
(Glycyrrhiza gabra)

produsul are acțiune antispasmodică, slab diuretică, ușor 
expectorantă prin fluidificarea secreției traheobronsice 
și faringiene, ușor laxativă, estrogenă, antiulceroasă și 
antidismenoreică.

De obicei se utilizează în combinație cu alte 
produse. O pulbere laxativă poate fi obținută din:

- lemn dulce 20 g
- scoarță de crușin 20 g
- fructe de fenicul 10 g
- zahăr 40 g
- sulf precipitat 10 g
Produsele vegetale se pulberizează, se amestecă cu 

sulful și zahărul și se păstrează într-o cutie bine închisă, 
se folosește câte o linguriță seara, la culcare.

Calmarea afecțiunilor gastrointestinale: datorită 
proprietăților antiinflamatoare și imunosupresoare ale 
acidului glicirizic, rădăcina de lemn dulce s-a dovedit 
utilă în  afecțiuni precum: intoxicații alimentare, ulcer 
gastric, gastrite sau arsuri.

Rădăcina acestei plante este valoroasă din punct de 
vedere medical datorită substanţelor active, mineralelor 
şi vitaminelor conţinute. Folosită sub formă de ceai, 
extract, pulbere sau tinctură, se folosește în afecţiuni 
specifice sezonului rece, în special problemele gâtului.

În perioadele de răceală şi gripă, lemnul dulce scade 
febra, luptă împotriva infecţiilor şi ajută organismul să 
se recupereze mai repede. Afecţiunile gâtului reprezintă, 
însă, domeniul în care această plantă excelează. Tusea 
seacă, iritativă, şi cea cu expectoraţie, durerea în gât, 
răguşeala, toate se pot trata cu ceai călduţ din rădăcină de 
lemn dulce sau cu pulbere din această plantă. Remediile 
sunt emoliente, antiinflamatoare, fluidizează secreţiile 
bronşice şi favorizează expectoraţia. Ceaiul se prepară 
din trei linguriţe de plantă, lăsată la infuzat pentru 5-10 
minute. Foarte eficient este şi maceratul din lemn dulce, 
care se prepară dintr-o linguriţă de rădăcină lăsată timp 
de cinci ore într-o cană cu apă rece. Apoi se filtrează şi se 
bea pe parcursul zilei.

Se utilizează în următoarele forme farmaceutice: 
macerat, infuzie, pulbere, extract, produse tipizate 
(comprimate, siropuri).

În farmacii se găsește în: Tabletele Expectorante, 
Calmotusin comprimate, Plantusin comprimate de supt, 
Sirop Pulmo-Expres, Extract de Lemn dulce, Tinctură de 
Lemn dulce, Ceaiuri (ceai antireumatic, laxativ, pectoral, 
expectorant) etc.

Rădăcinile de lemn dulce  se utilizează în industria 
alimentară în vederea realizării unor băuturi răcoritoare 
ușor spumante și în industria tutunului pentru prevenirea 
uscării excesive a acestuia.



Cenăzeanul nr. 2/2019 16

Cornelia Varga

Rețete de bucătărie

Rețete din Austria

Tort original Linzer

Originile aceste prăjituri datează încă de pe vremea 
Egiptului antic, iar prima variantă scrisă a rețetei a fost 
așternută de hârtie de o contesă din Verona. Cel care a reușit 
însă aducerea prăjiturii la notorietate mondială a fost cofetarul 
Johann Konrad Vogel, care s-a mutat la Linz în anul 1822 
și care a creat un tort din „masa Linz” (care de altfel era 
cunoscută în această formă și în Egipt).

Ingrediente:
250 g unt
250 g făină
125 g zahăr pudră
150 g nuci mărunțite (sau migdale)
2 linguri pesmet
1 ou
1 gălbenuș de ou
pudră de scorțișoară din abundență
un vârf de cuțit de pudră de cuișoare
un praf de sare
coaja dată pe răzătoare sau sucul de la o lămâie
blat de napolitană
ou pentru uns 
marmeladă de coacăze pentru uns
ou pentru formă 
fulgi de migdale după gust
Se pune făină pe suprafața de lucru și se face un 

morman din ea, se taie untul în bucățele mici și se frământă cu 
făina. Se adaugă zahăr pudră, nuci și pesmet, ou și gălbenușul 
de ou. Se condimentează cu scorțișoară din plin, cu un vârf 
de cuțit de pulbere de cuișoare, un pic de sare și coaja sau 
sucul de la o lămâie. Se frământă rapid până se obține un aluat 
fraged, din care se formează o sferă, se acoperă cu folie, apoi 
se  lasă la rece aprox. 30 de minute.

Se preîncălzește cuptorul la 180 °C și se unge cu unt o 
formă cu arc nu prea mare.

Se ia mai mult de jumătate din aluat și se apasă 
aluatul pe fundul formei, folosind pumnul. Din aluatul 
rămas  se formează rulouri mai subțiri (pentru grilaj), 
precum și un rulou mai gros (pentru margine). Peste 
aluatul de pe fundul formei se poate pune și o foaie de 
napolitană (însă nu este obligatoriu); pe aluat se adaugă 
marmeladă care va fi netezită. Se lasă aproximativ 1 
cm în jurul ei pentru margine pe care se pune ruloul 
mai gros în formă și se apasă ușor. Cu restul de rulouri 
se formează un grilaj deasupra. Se presară cu fulgi de 
migdale, după preferință.

Se unge aluatul cu ou bătut și se coace timp de 50-60 
minute în cuptorul preîncălzit. Se scoate tortul și se lasă la 

răcit. Cel mai indicat este să se acopere cu folie și să fie lăsat 
o zi să se odihnească.

Salată cu carne de pui

Ingrediente:
șnițele de pui sau carnea desprinsă de pe 3-4 pulpe 

de pui
2 ouă
sare
făină și pesmet pentru prăjit
unt clarificat și/sau ulei vegetal pentru prăjit
Pentru salată:
salată verde proaspătă după gust (salată de câmp, salată 

verde sau iceberg, Lollo Rosso etc.)
 1-2 linguri oțet balsamic de mere sau orice alt oțet bun
 3-5 linguri ulei din semințe de dovleac (sau orice alt 

ulei vegetal)
 o cantitate mică de supă concentrată de legume sau de 

vită, călduță
sare
piper
1 vârf de cuțit de muștar iute
roșii cherry pentru decor
Se separă carnea de pe pulpe – se scoate pielea și se 

taie carnea de pe os cu ajutorul unui cuțit ascuțit. Se taie 
șnițelele sau bucățile de pulpă de pui în bucăți mici. Se sărează 
puternic și se lasă carnea să se odihnească aproximativ o 
oră, într-un recipient cu capac. (În cazul unui timp limitat de 
preparare, se poate  sări peste etapa marinatului.)

Pentru marinată se pune muștarul în puțină supă, se 
amestecă și se adaugă oțetul. Se adaugă sare, piper și se 
amestecă cu uleiul din semințe de dovleac. Se condimentează 
după gust. Se spală, curăță și usucă bine salata sau se 
folosește un uscător de salată.

Se bat ouăle într-o farfurie, se pun făina și pesmetul 
pe câte o farfurie. Acum se trec bucățile de carne prin 
făină, ou și pesmet, în această ordine. Se încinge într-o 
tigaie ulei vegetal sau unt clarificat. Se pun bucățile de 
carne în grăsimea încinsă și se întorc o dată; în funcție de 
dimensiunea bucăților de carne, se lasă să se prăjească 3-7 
minute pe fiecare parte, până devin aurii. Se scot din tigaie 
și se lasă să se scurgă pe șervețele de bucătărie.

Între timp, se marinează salata uscată și se așază în 
mijlocul unor farfurii mari, întinse.

Pentru servire, se așază bucățile de carne pe salată 
(cel mai indicat este în jurul ei). Se pot garnisi și cu roșii 

(Continuare în pag. 19)
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Jurnale de călătorie – Budapesta

Turism

La o aruncătură de băţ de Cenad şi de cele mai multe 
ori ocolită în mare grabă (cu credinţa în gând că nu va fi 
blocaj pe M0) spre destinaţii ca Austria sau Germania, 
Budapesta este o comoară turistică în care cu siguranţă 
trebuie să vă opriţi. Şi dacă o faceţi, vă promit că nu veţi 
regreta şi cu siguranţă că veţi dori să vă reîntoarceţi. Pot 
să vă spun că este unul dintre oraşele mele favorite pentru 
vizite şi asta nu doar pentru faptul că în circa 2-3 ore de la 
Cenad ești în mijlocul lui (asta depinzând dacă vrei să mergi 
pe autostradă sau pe drumul naţional), ci prin ceea ce are de 
oferit turistului.

Orașul, care cu toţii știm că este capitala Ungariei, 
este situat pe ambele maluri ale Dunării. În partea de est a 
Dunării se află Pesta, care ocupă două treimi din suprafață, 
iar pe partea de vest se află Buda, cealaltă treime a orașului. 
Budapesta are aproape 2 milioane de locuitori. Înainte de a 
vă recomanda câteva obiective turistice ale oraşului (în care 
am fost de mai multe ori ca şi turist, dar mereu descopăr 
ceva nou) o să menţionez câteva repere istorice ale sale, 
pentru că şi acestea sunt deosebit de interesante. 

 Aşezarea este ocupată din cele mai vechi timpuri. 
Orașul Ak-Ink a fost fondat de celți pe malul drept al 
Dunării. În epoca romană primește numele de Aquincum, 
devenind centrul de guvernare a Pannoniei Inferioare. Pe 
malul stâng al Dunării se construiește un nou oraș cu numele 
de Trans-Aquincum, numit și Contraaquincum. Cele două 
orașe au fost legate de un pod pe bărci, astfel fiind asigurat 
comerțul între cele două maluri ale Dunării. În secolul al 
IV-lea a început să se răspândească creștinismul și în această 
provincie, dar acest lucru a fost oprit de invazia hunilor în 
375. Potrivit cronicilor medievale maghiare, în jurul anului 
450 un frate al lui Attila, Buda, a rebotezat Aquincumul, 
numit pe vremea respectivă și Sicambria, după numele său. 
După destrămarea Imperiului Hunic, orașul a fost dominat 
de goți (493-560), de avari (560-800), de franci (800-880). 
Din anii 880-889 a devenit teritoriu maghiar.

Prima atestare scrisă a Pestei datează din 1148, orașul 
fiind construit pe ruinele Contraaquincum-ului. Din secolul 
al XIII-lea orașele încep să înflorească, dar acest lucru este 
oprit de invazia mongolă din 1241, când ambele au fost 
incendiate. Regele Béla al IV-lea a reconstruit cele două 
orașe. Construcțiile palatului și cetății din Buda au fost 
demarate de Sigismund de Luxemburg în anul 1417, cu o 
populație preponderent germană. De la aceasta provine și 
numele de Ofen, folosit paralel cu Buda. Orașul a ajuns la 
apogeu sub Matia Corvin. El a mărit palatul lui Sigismund 
și a introdus apa prin conducte de plumb. În anul 1526 
Buda a fost cucerită de turci. Coaliția de armate creștine a 

eliberat orașul la 2 septembrie 1686, iar împăratul Leopold I 
i-a recordat privilegiul de oraș liber în 1703. Din anul 1749 
împărăteasa Maria Terezia a început reconstruirea palatului 
din Buda.

Sub cetatea Budei se construiește un tunel (1853), iar 
la Pesta în 1896 primul metrou de pe continent și al doilea 
din Europa (primul fiind la Londra). Între 1884-1902, pe 
malul stâng al Dunării se construiește Parlamentul Ungariei.

În toamna anului 1956 a avut loc la Budapesta 
revoluția ungară din 1956. Aceasta a început la 23 
octombrie cu un marș studențesc. Prim-ministrul Imre 
Nagy, având și sprijinul armatei, a încercat instituirea unui 
„socialism cu față umană”, dar revoluția a fost înfrântă de 
tancurile armatei sovietice, centrul Budapestei fiind distrus 
la doar 11 ani după terminarea celui de-al doilea război 
mondial. Au urmat ani de represalii. Din 1960 situația s-a 
schimbat, regimul Kádár ducând o politică mai tolerantă 
(așa zisul „comunism al gulașului”). În anii ′70 Ungaria a 
devenit cea mai liberală țară comunistă..

În orașele medievale Buda și Pesta mai multe locuri 
publice au fost legate de sfinții locali: Szent Gellért tér 
(Piața Sf. Gellért) și Gellért-hegy (Muntele Gellért) după 
episcopul Gellért, Margit-sziget (Insula Margareta), Margit 
híd (Podul Margareta), Margit körút (Bulevardul circular 
Margareta) după Margareta a Ungariei, fiica regelui Béla 
al IV-lea. După regele Matei Corvin a fost denumită 
Biserica Mátyas din Cetatea Buda. Ocupația otomană de 
150 de ani, a lăsat urme și în denumiri, Dâmbul Rozelor 
(Rózsadomb) fiind numit după “Tatăl rozelor”, dervișul 
Gül Baba. Amintirea împărătesei Maria Terezia este vie în 
denumirea sectorului VI, Terézváros (Orașul Tereziei) și 
Teréz körút (Bulevardul circular Terezia).

În această filă de jurnal o să pomenesc numai 
despre Parlament, poate cea mai reprezentativă clădire 
de pe malul Dunării, o bijuterie arhitecturală, urmând ca 
în următoarea filă să vă port prin obiectivele turistice cele 
mai de seamă ale capitalei Ungariei.



Cenăzeanul nr. 2/2019 18

Clădirea Parlamentului Ungariei este sediul Adunării 
Naționale a Ungariei, fiind una dintre cele mai vechi 
clădiri legislative din Europa, un punct de reper notabil din 
Ungaria și o destinație turistică populară din Budapesta. El 
se află în Piața Kossuth Lajos, pe malul stâng al Dunării. 
Parlamentul din Budapesta este în prezent cea mai mare 
clădire din Ungaria. Clădirea a fost proiectată de renumitul 
arhitect Imre Steindl între anii 1885-1904, în stil neogotic, 
similar Palatului Westminster din Londra, având o fațadă 
simetrică și o cupolă centrală. Prima ședință a guvernului 
maghiar a avut loc încă înaintea finalizării construcției, la 
data de 8 iunie 1896, cu ocazia aniversării unui mileniu de 
la înființarea statului maghiar. 

Interiorul parlamentului este simetric și are, astfel, 
două săli absolut identice din care una este folosită în scopuri 
politice, iar cealaltă pentru excursii ghidate. Clădirea are 
268 de metri lungime și 123 metri lățime. Interiorul său 
include 10 curți, 13 lifturi, 27 de intrări (porți), 29 de scări 
interioare și 691 camere (inclusiv mai mult de 200 de 
birouri). Cu înălțimea sa de 96 de metri, Parlamentul este 
una dintre cele două clădiri cele mai înalte din Budapesta, 
împreună cu Bazilica Sfântul Ștefan. Numărul 96 se referă 
la fondarea Regatului Ungar în 896 și la aniversarea unui 
mileniu de la acest eveniment în anul 1896. În interiorul și 
în afara clădirii sunt 242 sculpturi pe pereți. Pe fațadă se 
află statui ale conducătorilor maghiari, ai conducătorilor 
din Transilvania, precum și ale unor faimoși lideri militari. 
Deasupra ferestrelor sunt reprezentate blazoanele regilor și 
ducilor. Intrarea principală este pe scările situate pe latura 
de est, mărginită de doi lei.

La construcţia clădirii Parlamentului au lucrat peste 
o mie de oameni şi au fost folosite peste 40 milione de 
cărămizi, dar şi peste 40 kilograme de aur de 23 de carate, 
construcţia sa durând 19 ani.

Parlamentul este accesibil prin linia de metrou 2 din 
Budapesta, din stația Piața Lajos Kossuth. În fața clădirii se 
află un monument memorial al Revoluției ungare din 1956, 
precum și impozantul Memorial Kossuth și statuia ecvestră 
a lui Francisc Rákóczi al II-lea. Există, de asemenea, o 
statuie a lui Attila József la marginea clădirii Parlamentului, 
așa cum a descris-o în poemul său „Despre Dunăre”.

 Ca şi turist, sigur că este impresionată o vizită 
în interiorul clădirii, dar trebuie ştiut faptul că aceasta se 
poate face numai în grupuri şi cu o programare prealabilă. 
Fotografiile cele mai bune cu clădirea Parlamentului se 
obţin atunci când se face o croazieră pe Dunăre (ziua 
sau noaptea) sau de pe malul opus al fluviului, mărimea 
impozantei construcţii fiind un decor excelent pentru 
fotografii memorabile. (Sursa: Wikipedia.)

Tiberiu-Ioan Bociat

Sport...
(Urmare din pag. 10)

dar și găsirea de sportivi care să conducă activitatea 
diverselor ramuri sportive și, respectiv, a unui instructor 
sportiv. Totodată, se cerea lărgirea bazei sportive prin 
înființarea de noi terenuri pentru alte sporturi (volei), 
îngrădirea terenului de fotbal cu plasă de sârmă, construirea 
de vestiare pentru sportivi, de bănci pentru spectatori, dar 
și amenajarea unui club sportiv ca „...loc de întâlnire, de 
educație, de unire a tuturor tinerilor din comuna noastră.”

Analiza2 activității muncii fizice și sport pe perioada 
de iarnă și trimestrul I 1959 se va face în cadrul ședinței 
ordinare a comitetului comunal de partid, ce s-a desfășurat 
la sediul acestuia, fiind prezenți Liuba Petrov – secretarul 
comitetului comunal al Partidului Muncitoresc Român 
(P.M.R.), Milivoi Stoiacov, Ioan Tomi, Bakay Matei, 
Slavco Popovici, iar ca invitați: Ioan Socol – președintele 
Sfatului Popular, ing. Ioan Rusu – președintele Gospodăriei 
Agricole Colective (G.A.C.), Gheorghe Vlașcici, Ioan 
Mirciov, cpt. Todor Zamfiroiu, Bandi Iosif, Ioan Munteanu, 
Otto Swobodnik, Francisc Joja, Vichentie Nedelcov. Mai 
mulți din cei prezenți s-au înscris la discuții. Din seria de 
răspunsuri punctuale, oferite de dr. Constantin Popescu, 
președintele Asociației Sportive „Mureșul”, deducem că la 
I.C.A.R.  exista o echipă de volei. S-a încercat înființarea 
unei a doua echipe de fotbal, însă nu s-au găsit destui 
tineri amatori să joace acest sport. Așa cum nu s-au găsit 
nici pentru atletism, neexistând o bază materială pentru 
practicarea acestui gen de sport. Iar echipa de handbal nu 
era una compactă, fiindcă a fost neglijată.

Dintre propuneri s-a remarcat cea a căpitanului 
de grăniceri Todor Zamfiroiu, care cere organizarea de 
întreceri atletice și oferă ajutor prin instructorii militari 
de la unitatea de grăniceri. Ioan Tomi dorește întreceri 
între școli, să se amenajeze un teren de volei și să se 
cumpere mingi de oină. Înainte de a se supune la vot 
planul de măsuri, Liuba Petrov va ține să precizeze că „...
cultura fizică și sport face parte din educația comunistă a 
tineretului și organizația de bază P.M.R. a sprijinit această 
ramură, însă acest sprijin a fost neorganizat.”    

                                                                                                                                                                                            
Bibliografie:
Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale, 

Fond nr, 464 Comitetul raional P.C.R. Sânnicolau Mare, 
inv. 721, dosar nr. 16/1959.

2  Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale, Fond 
nr, 464 Comitetul raional P.C.R. Sânnicolau Mare, inv. 721, 
dosar nr. 16/1959, f. 24-27.

Amalgam
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Amalgam

Curier...
(Urmare din pag. 11)

Tiberiu Ciobanu – Manifestări ale monografismului 
bănățean în perioada interbelică 

Alexandru Kósa, Ioan Hațegan, Tatiana 
Ostroveanu – Din cronologia Banatului imperial (Anul 
1728) 

Gheorghe Rancu-Bodrog – Țăranul bănățean în 
publicistica rurală 

Valentin Bugariu – Satul românesc din vremea lui 
Cuza Voda 

Restituiri
Adunarea dela Igriș din 7 mai 1911 
Recenzii
Nicolae Bocșan – istoria sub semnul generozității și 

umanității
La redacție există deja o serie de materiale pentru 

„Morisena” nr. 3 (15)/2019, număr care este programat 
să apară la sfârșitul lunii iulie sau începutul lui august.

Revista...
(Urmare din pag. 6)

Contractul de întreținere intervine când o parte 
numită întreținător se obligă să efectueze întreținerea 
și îngrijirea altei persoane numită întreținut. Când 
întreținerea este datorată pentru toată durata vieții 
întreținutului, atunci are caracter viager. În schimbul 
întreținerii, întreținutul achită o sumă de bani sau 
transferă dreptul de proprietate asupra unui bun către 
întreținător. Contractul de întreținere se încheie în mod 
obligatoriu prin act autentic în fața notarului public. 
Întreținătorul trebuie să asigure întreținutului hrană, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, menaj, folosința unei 
locuințe corespunzătoare, îngrijirea și medicamentele 
necesare în caz de boală și înmormântarea. Dacă 
executarea în natură a obligației de întreținere nu mai 
este posibilă din motive obiective, întreținerea poate fi 
înlocuită cu o rentă viageră.

În situația în care, în mod culpabil, întreținătorul 
nu execută obligația de întreținere, întreținutul poate 
solicita instanței de judecată rezoluțiunea contractului de 
întreținere. În acest caz, întreținătorul nu poate solicita 
contravaloarea întreținerii prestate deja.

Dreptul la acțiunea pentru rezoluțiunea contractului 
de întreținere se transmite moștenitorilor. Dacă întreținerea 
nu se poate executa din vina întreținutului care refuză să 
primească întreținerea, întreținătorul nu este în culpă, iar 
contractul rămâne valabil și nu poate fi rezoluționat.

La pomii fructiferi se fac tratamente pentru 
monolioză, rapăn, făinare, bășicarea frunzelor, pătarea 
roșie, ciuruire etc. Pentru monolioză se pot utiliza 
substanțele:

Score 0,02% (combate rapănul și făinarea) și 
Signum 0,08% (care combate atât monolioza lăstarilor și 
florilor, cât și a frunzelor). Acestea se pot da în combinație 
cu Dithane M45 02% alături de un insecticide (de exemplu 
Decis 2,5 EC 0,03%, Karate Zeon 0,02% etc.). La vița 
de vie se face un tratament pentru păianjeni cu unul din 
produsele: Novadin Progess 0,25% sau Nissorun 0,08%, 
în amestec cu Topsino 0,1% sau Shavit 0,1%.

Sfaturi...
(Urmare din pag. 10)

cherry. La acest fel de mâncare se poate servi pâine crocantă 
sau pâine cu semințe de dovleac.

Friptură Esterházy 
Specialitate din zona Burgenland, de unde provenea 

familia aristocrată Esterházy – apropiata Curții Imperiale din 
Viena.

Ingrediente:
4 bucăţi carne pentru friptură
sare, piper
50 g unt
250 g rădăcinoase
o ceapă
boia de ardei
o lingură făină
1/2 lămâie
1/8 l smântână
Se bate carnea, se crestează pe margini, se 

condimentează cu sare şi piper. Se prăjeşte puţin pe ambele 
părţi. Se scoate din tigaie.

Se călesc în aceeaşi tigaie ceapa tocată şi rădăcinoasele  
tăiate fâşii subţiri, se condimentează cu boia, se presară făină şi 
se adaugă puţină apă. Se pune carnea, se fierbe la foc înăbuşit, 
se condimentează cu suc de lămâie și se adaugă smântâna. Se 
lasă carnea să fiarbă la foc mic. Ca și garnitură se potrivesc 
pastele gen Tagliatele.

Există multe mâncăruri de origine austriacă pe care 
le gătim săptămână de săptămână, cum ar fi supa cu găluște, 
rasolul de vită sau găluștele cu prune, dar bucătăria austriacă 
are încă suficiente secrete nedezvăluite pe care le putem 
cunoaște cu această ocazie și care așteaptă să fie descoperite.

Rețete...
(Urmare din pag. 16)



„Mlădițe cenăzene” la Dudeștii Vechi, 16 martie 2019

„Mlădițe cenăzene” la „Telemaratonul Speranței”, Timișoara, 10 martie 2019

Fotografii pentru albumul „Cenadul cultural-artistic”


