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„Sunt convins că tot ce ne-am propus pentru anul
acesta vom şi realiza”

Interviu cu Andrei Codruţ Tiţa, primarul comunei Cenad
Andrei Codruţ Tiţa este cel mai tânăr primar din judeţul Timiş. Cu toate acestea este pus pe treabă, cum se spune,

şi doreşte să aducă Cenadul, comuna al cărei edil este, la nivelul secolului XXI. Despre proiectele realizate, cele în lucru
şi cele de viitor am stat şi noi de vorbă cu tânărul primar din Cenad.

Detalii în pagina 3

Detalii în paginile 10, 11, 12
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- continuare din pagina 1 -

- Ce proiecte aţi mai dus la
bun sfârşit ]n ultima pe-
rioadă?

- Am modernizat iluminatul
stradal în întreaga comună. Am
trecut pe becuri tip LED şi ne-
am propus şi am reuşit ca la fie-
care gospodărie să existe în faţă
un corp de iluminat. Pentru a
creşte gradul de siguranţă am
considerat că cea mai bună va-
riantă este să fie bec în faţa fie-
cărei case. Avem şi o garanţie pe
şapte ani pentru fiecare corp de
iluminat. Înainte era un bec la
trei sau chiar patru case, iar din această pricină oamenii
s-au plâns. 

Noi am căutat, chiar cu riscul de a creşte cheltuielile
cu iluminatul, să asigurăm lumină pentru fiecare proprie-
tate. În paralel am modernizat şi sistemul de suprave-
ghere video, tot din aceste considerente. Camerele
înregistrează foarte bine chiar şi pe timp de noapte, astfel
că avem totul sub control.

Am mai reuşit să rezolvăm o problemă mai veche, şi
anume cea a cimitirului ortodox. Pentru acesta nu exista
un CF, iar noi l-am înscris acum în Cartea Funciară şi l-
am intabulat pe Primăria Cenad. 

Noi suntem acum proprietarii cimitirului şi vom ge-
stiona toate investiţiile care se vor face aici. Este un ci-
mitir pentru toate confesiunile, iar pentru a veni în
ajutorul celor care îşi în-
mormântează apropiaţii am
făcut o terasă în faţa cape-
lei, astfel încât oamenii să
fie feriţi de intemperii
atunci când vin să-i con-
ducă pe cei dragi pe ulti-
mul drum.

În viitor ne gândim la o
variantă de a ajuta şi confe-
siunea catolică, cea care
are un cimitir propriu.

O altă problemă este că
în Cenad la ora actuală nu
există nici un parc pentru
copii. 

Lucrăm acum la un asemenea parc la intrarea în loca-
litate. Este un prim parc, propus a se finaliza anul acesta,
la anul urmând să amenajăm un alt spaţiu cu aceeaşi des-

tinaţie. Fiecare va fi prevăzut cu sistem de supraveghere
video, pentru a ne asigura că nu va fi vandalizat. Ne
dorim să realizăm în zona de intrare, în zona centrală şi
cea de ieşire din comună câte un astfel de parc.

Am mai schimbat cinci staţii de autobuz de pe raza
comunei, pentru că cele vechi nu asigurau confortul ne-
cesar călătorilor care aşteptau mijloacele de transport în
comun.

- Ce proiecte aveţi pentru perioada următoare?

- Suntem în căutarea unei finanţări pentru a reabilita
Şcoala Gimnazială şi dispensarul uman. Un proiect
amplu pe care îl avem în vedere este realizarea acceselor
la proprietăţi. Este o mare provocare pentru noi, deoarece
bugetul local nu ne permite să realizăm acest proiect din
surse proprii.

La Cenad sistemul de alimentare cu apă şi canalizarea
sunt concesionate operatorului Aquatim. 

Din 2014, de când s-au concesionat serviciile, şi până
în prezent nu s-a făcut nici o investiţie, cu toate că tari-
fele au crescut. 

Acum avem un proiect prin Programul Operaţional In-
frastructura Mare (POIM), gestionat de Aquatim, prin
care se va reabilita coloane de alimentare cu apă din
aproape întreaga localitate şi se va extinde reţeaua de ca-
nalizare. Cam de la sfârşitul acestei luni, începutul lunii
octombrie vor demara lucrările. În curtea primăriei se va
construi o staţie de tratare a apei.

Ne mai dorim să amenajăm şi o piaţă agroalimentară
la Cenad.

- Ce aşteptări aveţi de la rectificarea bugetară?

- Ne dorim să ne axăm
pe o serie de studii de fe-
zabilitate şi documentaţii
de avizare a lucrărilor de
intervenţie (DALI). Sunt
convins că tot ce ne-am
propus pentru anul acesta
vom şi realiza. 

Cu banii pe care îi vom
primi vom stabili ce studii
şi documentaţii vom rea-
liza. Aceasta pentru a fi
pregătiţi cu documentaţia
în momentul în care vor

veni finanţările pe proiecte punctuale şi să o putem de-
pune.

A consemnat Anton BORBELY

„Sunt convins că tot ce ne-am propus pentru
anul acesta vom realiza”

Interviu cu Andrei Codruţ Tiţa, primarul comunei Cenad
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La Cenad se lucrează
din plin la asfaltarea
drumurilor. Dorin ţa au-
torităţilor este ca în
acest an să se finalizeze
8,5 kilometri de drum,
iar anul viitor alţi 8,5 ki-
lometri. „Am reuşit să
deblocăm situaţia dru-
murilor, unde am întâm-
pinat o serie de
probleme. Pe scurt, am
reuşit să rezolvăm situa-
ţia, iar în prezent se lu-
crează la drumuri, pe un
proiect finanţat din bu-
getul local, urmând ca
apoi să intre în lucru
drumurile finanţate
printr-un proiect PNDL
2. Ţinta noastră este să
finalizăm cât mai re-
pede şi la o calitate co-
respunzătoare, conform
proiectului, cei 17 kilo-
metri de drum cuprinşi
în aceste proiecte. În acest moment în Cenad 50% dintre străzi sunt as-
faltate. Celelalte sunt pietruite, astfel încât să se poată circula în condiţii
bune. Acestea sunt cuprinse în viitoare proiecte de asfaltare. Noi suntem
pe teren în fiecare zi şi punem presiune pe constructori. Se mai lucrează
la un drum agricol, pe o lungime de aproximativ 8,5 kilometri. Acest
drum practic fluidizează traficul pe drumul naţional, deoarece utilajele
agricole circulă pe drumul agricol. Şi aici au fost probleme cu licitaţia,
dar s-au rezolvat, iar firma care a contractat lucrarea îşi face treaba foarte
bine”, ne-a declarat Andrei Codruţ Tiţa, primarul comunei Cenad.

Autorităţile publice locale din comuna Cenad doresc să depună un proiect
prin intermediul Agenţiei Fondului de Mediu (AFM) pentru anveloparea clădirii
Şcolii Gimnaziale, pentru a eficientiza încălzirea unităţii de învăţământ. „În mo-
mentul de faţă – ne spune primarul Andrei Codruţ Tiţa – încălzirea este asigurată
de o centrală termică. Prin anveloparea clădirii se va pierde foarte puţină căl-
dură. De asemenea, vom repara acoperişul şi vom înlocui partea electrică, prin
instalarea, pe acoperişul clădirii, a unor panouri fotovoltaice. Noi facem acum

demersuri şi vom vedea dacă vom
reuşi să obţinem finanţare. În mo-
mentul de faţă suntem în stadiul
DALI, adică. Valoa rea proiectului
este de 3.000.000 de lei. Dorim, ast-
fel, să eficientizăm atât partea de în-
călzire, cât şi cea electrică de la
şcoală. În prezent se realizează un
studiu geotehnic la clădirea institu-
ţiei de învăţământ, pentru a vedea
dacă subsolul şi fundaţia se pretează
la o astfel de investiţie. Apoi vom
depune cererea de finanţare şi docu-
mentaţia de avizare”.

Se asfaltează la Cenad

Proiect pentru îmbunătăţirea
eficienţei termice la şcoală

Hotărârile Consiliului Local
Hotărârea nr. 32 din 29.06.2021
privind dezmembrarea imobilului înscris în CF

nr. 402745, nr. cad. 50064 DS 6 şi schimbarea des-
tinaţiei lotului 1 din stradă în piaţă agroalimentară
(curţi-construcţii), localitatea Cenad, judeţul Timiş;

Hotărârea nr. 33 din 29.06.2021
privind aprobarea asocierii comunei Cenad cu

Judeţul Timiş şi unele unităţi administrativ-terito-
riale din judeţ, în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Sănătate-Mediu
„SAMETIM” – Timiş;

Hotărârea nr. 34 din 15.07.2021
privind rectificarea bugetului local varianta I;
Hotărârea nr. 35 din 15.07.2021
privind angajarea numitei Jivici Tatiana în func-

ţia de asistent personal al numitei Turcu Lăcri-
mioara-Liviuţa – persoană cu handicap grav;

Hotărârea nr. 36 din 15.07.2021
privind aprobarea modificărilor şi completărilor

la actele constitutive ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Deşeuri Timiş;

Hotărârea nr. 37 din 26.08.2021
privind aprobarea operaţiunii de prima înscriere

în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cadastral CC
1511, A 1512 din intravilanul comunei Cenad, ca-
tegoria de folosinţă curţi-construcţii şi arabil, res-
pectiv constatarea apartenenţei la domeniul privat
al comunei Cenad;

Hotărârea nr. 39 din 22.09.2021
privind stabilirea taxei de transport cu microbu-

zul pentru elevii care frecventează cursurile în lo-
calitatea Sânnicolau Mare, pentru anul şcolar
2021-2022;

Hotărârea nr. 40 din 22.09.2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-econo-

mici actualizaţi după încheierea contractelor de
achiziţie publică la obiectivul „Modernizarea in-
frastructurii rutiere în comuna Cenad, judeţul
Timiş”;

Hotărârea nr. 41 din 22.09.2021
privind solicitarea arondării Creşei Cenad la uni-

tăţi de învăţământ preşcolar cu program prelungit,
cu personalitate juridică;

Hotărârea nr. 42 din 30.09.2021
privind rectificarea bugetului local, varianta a

II-a;
Hotărârea nr. 43 din 5.10.2021
privind aprobarea noilor indicatori tehnico-eco-

nomici actualizaţi la obiectivul de investiţii „Mo-
dernizarea infrastructurii rutiere în comuna Cenad,
judeţul Timiş”;

Hotărârea nr. 44 din 5.10.2021
privind aprobarea noilor indicatori tehnico-eco-

nomici actualizaţi la obiectivul de investiţii „Ame-
najarea drumuri de exploatare agricolă în comuna
Cenad, judeţul Timiş”;

Hotărârea nr. 45 din 5.10.2021
privind aprobarea noilor indicatori tehnico-eco-

nomici actualizaţi la obiectivul de investiţii „Mo-
dernizare străzi în localitatea Cenad, comuna
Cenad, judeţul Timiş”, etapa a II-a;

Hotărârea nr. 46 din 5.10.2021
privind aprobarea noilor indicatori tehnico-eco-

nomici actualizaţi la obiectivul de investiţii „Casa
de Cultură în comuna Cenad, judeţul Timiş” – rest
de executat.
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Program de lucru 
modificat la Primărie

Până acum,
conform pri-
marului An-
drei Codruţ
Tiţa, angajaţii
din Primăria
Cenad nu în-
d e p l i n e a u
norma de 40
de ore lucrate
într-o săptă-
mână. Pentru
a îndrepta acest neajuns, primarul a decis prelungirea pro-
gramului în zilele de marţi şi joi până la ora 17, iar vinerea
până la ora 14. „Am făcut acest lucru pentru cetăţenii comu-
nei noastre. Sunt cetăţeni care lucrează până la ora 16 şi nu
ar avea altfel posibilitatea să vină să-şi rezolve problemele
cu Primăria. Poate cu această oră în plus din zilele de marţi
şi joi acest neajuns se poate rezolva”, motivează Andrei Co-
druţ Tiţa, primarul comunei Cenad.

Încep lucrările la reţeaua 
de apă şi canalizare

Administraţia
locală din Cenad
a mai făcut un
mare pas spre
dezvoltarea co-
munei. În data de
6 octombrie, la
sediul Primăriei
Cenad, a avut loc
o întâlnire cu re-
prezentanţii ope-
ratorului regional
Aquatim, în urma căreia s-a decis că pe raza comunei Cenad vor
începe lucrări pentru executarea reţelei de apă şi canalizare.

„Prin urmare, se va realiza o conductă de transport a apei po-
tabile de 8,5 kilometri, se vor înlocui 20 de kilometri de reţele
de apă pe 11 străzi şi se va construi o gospodărie de apă constând
în rezervor, staţie de pompare şi staţie de clorinare. De asemenea,
în ceea ce priveşte canalizarea, aceasta se va extinde pe 20 de
străzi cu 14 kilometri de conducte noi, şase staţii de pompare a
apelor uzate şi o conductă de refulare de peste 3 kilometri. 
Aşteptăm cu nerăbdare începerea acestor lucrări!”, a transmis
Andrei Codruţ Tiţa, primarul comunei Cenad.

Deocamdată în comuna Cenad
nu există o firmă care să efectueze
serviciile de salubrizare. În aceste
condiţii, Primăria este cea care or-
ganizează colectarea deşeurilor
de la gospodăriile populaţiei.
Această situaţie va dura până
când ADID Timiş va stabili un
operator. Ridicând deşeurile cu
maşina Primăriei, preţurile prac-
ticate sunt printre cele mai mici
din zonă.

Primăria Cenad a organizat ac-
ţiuni de igienizare la nivelul co-
munei, inclusiv în zona vămii, pe
bază de voluntariat.

De asemenea, Primăria colec-
tează de la cetăţeni resturile vege-
tale rezultate din tăierile de
corecţie la pomi. Crengile tăiate
trebuie scoase pe domeniul pu-
blic, de unde angajaţii Primăriei
le vor ridica. Următoarea acţiune
de acest fel va avea loc la finalul
lunii noiembrie.

Aducem în atenţia dumnea-
voastră prevederile legale cu pri-
vire la obligaţiile cetăţenilor:

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în
proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor
şi împrejmuirilor acestora;

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii
amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea perio-

dică a acestora, potrivit măsurilor
stabilite de consiliile locale;

c) finalizarea construcţiilor în-
cepute, pe baza autorizaţiilor eli-
berate de primari, în condiţiile şi
în termenele stabilite de acestea;

d) repararea şi întreţinerea in-
stalaţiilor aferente imobilelor;

e) menţinerea curăţeniei pe tro-
tuare, pe partea carosabilă a străzii
sau a drumului, pe porţiunea din
dreptul gospodăriei şi a locurilor
de parcare pe care le folosesc;

f) îndepărtarea zăpezii şi a ghe-
ţii de pe trotuarele din dreptul im-
obilelor în care locuiesc sau pe
care le folosesc în alte scopuri;

g) păstrarea curăţeniei pe arte-
rele de circulaţie, în pieţe, târguri
şi oboare, în parcuri, locuri de
joacă pentru copii şi în alte locuri
publice;

h) respectarea măsurilor stabi-
lite de consiliile locale şi judeţene
pentru asigurarea igienei publice
şi a curăţeniei în localităţi;

i) depozitarea reziduurilor me-
najere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate
de autorităţile administraţiei publice locale;

j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora
pe drumurile publice.

Lorin EVA, viceprimarul comunei CENAD

Curăţenia în comună, o îndatorire cetăţenească
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După implementarea pe plan naţional a sistemului de
plată prin www.ghiseul.ro, de către Autoritatea pentru Di-
gitalizarea României, cu susţinerea Asociaţiei de Plăţi
Electronice din România, cetăţenii îşi pot plăti de acasă,
prin Internet, şi diversele taxe şi impozite locale, dar şi
amenzi (inclusiv pentru nerespectarea măsurilor privind
combaterea virusului numit Covid-19), contravaloarea
paşaportului, permisele auto, certificatele de înmatricu-
lare, autorizaţiile provizorii.

Primăria Cenad şi-a depus dosarul pentru înrolarea co-
munei în acest sistem de plată, astfel că şi cenăzenii pot
apela la ghiseul.ro

Puteţi solicita date de acces (utilizator şi parolă) de la
instituţia publică la care aveţi obligaţii de plată, dacă in-
stituţia este înregistrată în sistem şi este activă pentru plata
cu autentificare.

Puteţi solicita date de acces folosind cardul bancar în ur-
mătoarele condiţii:

a) titularul cardului trebuie să corespundă cu solicitantul
datelor de acces

b) cardul trebuie să fie înrolat în sistemul 3DSecure la
una dintre următoarele bănci: Banca Comercială Română,
Banca Raiffeisen, BRD – Groupe Société Générale, Alpha-
Bank, CEC Bank, Banca Transilvania, ING Bank, Garanti
Bank, Bancpost, Banca Românească, OTP Bank, Piraeus
Bank, UniCredit Bank, Libra Internet Bank.

Solicitarea este gratuită – nu se va extrage nicio sumă
din contul dvs.

Datele de acces pot fi solicitate on-line doar de către per-
soane fizice.

Pentru obţinerea datelor de acces în calitate de persoană
juridică (plata taxelor şi impozitelor locale) se recomandă
să contactaţi electronic direcţia taxe şi impozite pe raza că-

reia sunt înregistrate proprietăţile în cauză.
Accesul la platforma ghiseul.ro  este condiţionată de de-

ţinerea unui sistem informatic personal (desktop, laptop,
imprimantă) şi de un minimum de cunoştinţe de lucru pe
calculator şi pe Internet. Dar, la nevoie, puteţi apela un prie-
ten... Nimeni nu s-a născut învăţat. Atenţie, însă: dacă nu
vreţi să vă treziţi că cineva necunoscut v-a golit cardul, va
trebui să instalaţi pe computer un antivirus cu licenţă (cum-
părat de la o firmă de încredere). Prin aplicaţia ghiseul.ro
oamenii sunt scutiţi de un drum până la Primărie pentru a-
şi achita aceste plăţi. De asemenea, aceste sume se pot plăti
şi direct de pe card, prin intermediul POS-ului. 

De asemenea, anunţăm că programul casieriei Primăriei
comunei Cenad s-a modificat. Dacă până acum aceasta
lucra cu publicul până la ora 10, de acum programul s-a
prelungit. „Atât timp cât avem un casier angajat, e normal
ca şi casieria să funcţioneze până la sfârşitul programului
de lucru”, precizează Andrei Codruţ Tiţa, primarul comunei
Cenad.

Taxe, impozite, amenzi – plătibile on-line 
prin ghiseul.ro

De curând, Primăria comunei Cenad a semnat două con-
tracte având ca obiect prestarea de servicii de înregistrare
sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Fun-
ciară a imobilelor situate în comuna Cenad.

Valoarea primului contract este de 59476.2 lei cu TVA,
iar valoarea celui de al doilea este de 66796.8 lei cu TVA.

„Menţionăm că fondurile pentru această achiziţie provin

din bugetul ANCPI- Agenţia Naţinală de Cadastru. Aşadar,
cenăzenii vor beneficia în mod GRATUIT de acest serviciu.
În urma încheierii acestor contracte vom reuşi să măsurăm
cu exactitate toate suprafeţele, parcelele şi imobilele de pe
domeniul nostru extravilan. Astfel, vom cadastra întreaga
suprafaţa din extravilanul comunei Cenad”, a declarat An-
drei Codruţ Tiţa, primarul comunei.

Cadastru sistematic în comuna Cenad
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Cine dă foc intenţionat la mirişti riscă pierderea
subvenţiilor de la APIA

În contextul:
- creşterii alarmante a numărului de incendii produse la

vegetaţia uscată în judeţul Timiş (...);
- Protocolului de Colaborare privind acţiunile de moni-

torizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor
condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor
şi a resturilor vegetale pe
terenul arabil şi la arderea
pajiştilor (...)

vă informăm asupra
faptului că arderea vegeta-
ţiei uscate şi a resturilor
vegetale este STRICT IN-
TERZISĂ, dacă nu se im-
pune ca o măsură
excepţională în cazuri de
carantină fitosanitară,
pentru prevenirea răspân-
dirii unor boli sau dăună-
tori specifici, conform
standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu
ale terenurilor.

Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei
uscate, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia
mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă, se sancţionează con-
travenţional de către Garda Naţională de Mediu cu amenzi
cuprinse între 3.000-6.000 de lei pentru persoane fizice,
respectiv 25.000-50.000 de lei pentru persoane juridice.

De asemenea, arderea resturilor vegetale, a gunoaielor,

deşeurilor şi a altor materiale combustibile se poate sanc-
ţiona contravenţional de către Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, în conformitate cu
HGR nr. 537 din 6.06.2007 privind stabilirea şi sancţiona-
rea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a in-
cendiilor, cu amenzi cuprinse între 1.000-2.500 de lei.

Pornind de la necesitatea
identificării unor soluţii
concrete pentru stoparea fe-
nomenului de incendiere a
vegetaţiei uscate de pe tere-
nurile şi pajiştile perma-
nente, reprezentanţii
Inspectoratului pentru Si-
tuaţii de Urgenţă „Banat” al
judeţului Timiş şi reprezen-
tanţii Gărzii de Mediu vor
tansmite la APIA informaţii
referitoare la locul şi mo-
mentul producerii arderilor

(localizare GPS). 
Aceste informaţii vor fi utilizate de APIA Central – Di-

recţia plăţi directe – sector general, în vederea diminuării
subvenţiilor alocate fermierilor pentru terenurile incendiate,
pe lângă sancţiunea contravenţională.

Cetăţenii trebuie să fie informaţi cu privire la faptul că
pot fi sancţionaţi contravenţional pentru încălcarea obliga-
ţiilor de a nu incendia miriştile, stuful, tufărişurile, vegetaţia
ierboasă sau deşeurile, cât şi cu privire la faptul că le poate
fi diminuată de către APIA subvenţia pentru terenuri.

Mergând pe ideea de digitalizare şi transparenti-
zare a activităţii administraţiei locale, conducerea
Primăriei comunei Cenad a decis modificarea site-
ului primăriei, www.cenad.ro, astfel încât acesta să
fie nu doar util cetăţenilor, ci şi mai uşor de folosit. 

Astfel, au fost create domenii pe care, cu un sigur
click, orice persoană conectată la internet le poate
accesa.

Paleta domeniilor este foarte vastă, pe lângă in-
formaţiile legate de comună, Primărie, Consiliu
Local, conducerea Primăriei, cultură/educaţie, sport,
puteţi depune online formulare electronice, puteţi
face plăţi online, sesizări sau vă puteţi programa
atunci când aveţi treabă la Primărie. 

De asemenea, există o secţiune numită „aprozar
virtual”, prin care autorităţile locale vor ajuta fiecare
producător local din Cenad să fie cunoscut nu doar
de locuitorii comunei, ci şi de locuitorii din alte
zone. 

Tot la un click distanţă – ca să folosim o formulă
uzitată – se află şi pagina de facebook a Primăriei,
pe care o puteţi accesa direct de pe www.cenad.ro

În baza paginii aveţi o serie de adrese şi numere de telefon
utile, de la cele ale Primăriei, la cele ale diferitelor compartimente

din cadrul acesteia, dar şi ale şcolii, poştei, postului de poliţie, al
medicului veterinar, al dispensarului uman, al operatorului Aqua-
tim, deranjamentele ENEL şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă Cenad.

Site util şi accesibil al Primăriei comunei Cenad
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Biserica Ortodoxă prăz nuieşte, pe
14 septembrie, Înălţarea Sfintei Cruci,
una dintre cele mai vechi sărbători
creştine. Spre deosebire de alte praz-
nice împărăteşti, Înălţarea Sfintei
Cruci se serbează cu post, pentru că
ea ne aduce aminte de Patimile şi
Moartea Mântuitorului.

Crucea pe care Mântuitorul Hristos
a fost răstignit este pentru creştini
obiectul unei cinstiri deosebite. Cultul
Sfintei Cruci s-a dezvoltat mai ales
după descoperirea ei la Ierusalim, în
anul 326, de către Sfânta Elena,
mama Împăratului Constantin cel
Mare. 

Ierusalimul, după patimile Mântui-
torului şi după Înăl ţarea la cer, a cu-
noscut o serie întreagă de evenimente
istorice, care au fost tragice pentru lo-
cuitori. Ierusalimul a fost distrus şi s-
a tras cu plugul peste Templu şi peste
ceea ce a mai rămas după distrugerea
de către romani, în anul 70. Probabil că atunci au fost dis-
truse şi crucile care au căzut în prapastia de la poalele stân-
cii acestui munte, nu foarte înalt, Golgota, unde a fost
răstignit Mântuitorul. Acolo a mers Sfânta Elena şi a făcut
cercetări arheologice. Se păstrează astăzi la Ierusalim locul

unde s-a descoperit Sfânta Cruce. Este
un fel de grotă şi chiar se spune că aici
a stat Sfânta Elena şi a supravegheat lu-
crările. Au fost descoperite cele trei
cruci pe care au fost răstigniţi Mântui-
torul Hristos şi cei doi tâlhari. Nu s-a
ştiut care dintre ele este Crucea Mân-
tuitorului Hristos şi, atunci, Sfânta
Elena şi episcopul de atunci al Ierusa-
limului, Macarie, au socotit că este
bine să aducă trupul unui evreu bolnav
care să fie atins de cele trei cruci. Într-
adevăr, un tânăr care era foarte grav
bolnav a fost atins de cele trei cruci, iar
când s-a atins de Crucea Mântuitorului,
el s-a făcut sănătos, şi atunci s-a stabilit
că această cruce este cea pe care a fost
răstignit Mântuitorul Iisus Hristos.

La 14 septembrie 335, la Ierusalim,
Sfânta Cruce a fost înălţată pentru
prima dată în faţa credincioşilor, mo-
ment ce a avut loc la Biserica „Învierea
Domnului”, ridicată de Împăratul Con-

stantin cel Mare. De la evenimentul de la 14 septembrie
335 vine şi numele sărbătorii de astăzi: „Înălţarea Sfintei
Cruci”. De-a lungul timpului, însă, Sfânta Cruce a fost frag-
mentată în diverse împrejurări, părţi din lemnul sfânt ajun-
gând în diferite locuri. 

Înălţarea Sfintei Cruci

Naşterea Maicii Domnului este pri-
mul praznic din Anul bisericesc, care a
început la 1 septembrie. 

În această primă lună serbăm, prin
naşterea Fecioarei, în 8 septembrie, re-
chemarea şi replăsmuirea noastră în
har, schimbarea celor trecătoare ale
Legii cu cele dăinuitoare, înlocuirea li-
terei cu Duhul şi a umbrei cu realitatea.

Cântările acestei sărbători vestesc
bucuria că „iată, cămara Luminii şi
Cartea Cuvântului vieţii din pântece
sterp a ieşit şi ceea ce s-a născut uşă
către Răsărit aşteaptă intrarea Preotului
celui Mare”. 

Preacinstitul nume al Mariei în chip
armonios s-a dat Născătoarei de Dum-
nezeu, Pururea Fecioarei, după cum
zice şi Fericitul Ieronim, potrivit cu
preştiinţa şi sfatul lui Dumnezeu, după
cum era mai înainte hotărât să se nască
Maica Lui. Numele Maria, care a fost
menit să slujească tainei Întrupării ico-
nomice a lui Dumnezeu Cuvântul,
adună în sine atotputernicia, înţelepciunea şi bunătatea lui
Dumnezeu. Provenind din ebraicul „Aia”, Maria se tâlcu-
ieşte „Doamna”, fiindcă ea domneşte şi stăpâneşte peste

toate zidirile cereşti şi pământeşti, ca
Maică a lui Dumnezeu, având desăvâr-
şită putere. 

În al doilea rând, cuvântul Maria se
tâlcuieşte „luminare”, după Sfântul
Grigorie al Neocezareii, care zice:
„Căci Maria, cea aleasă, se tâlcuieşte
luminare”, de vreme ce etimologia îşi
are izvorul în lumina cea curată şi este,
precum zice Împăratul Solomon, „stră-
lucirea luminii veşnice”, ca desăvârşire
a înţelepciunii. În ultimul rând, Maria
înseamnă şi „mare”, conform interpre-
tării pe care o face Sfântul Ambrozie.
Maria este simbolul bunătăţii şi al ha-
rului lui Dumnezeu, pe care le posedă
Născătoarea de Dumnezeu. 

Astfel, Maria a primit puterea de la
Tatăl, ca fiică a Lui, ca să săvârşească
pe pământ ca Maică ceea ce Dumne-
zeu săvârşeşte în cer ca Tată; a luat în-
ţelepciunea de la Fiul, ca Maică a Lui,
ca să găsească calea de a împăca cerul
cu pământul, pe Dumnezeu cu omul. 

A luat şi bunătatea, şi harul de la Duhul Sfânt, ca mireasă
a Lui, ca să împartă tuturor creaturilor, cereşti şi pământeşti,
darurile şi harurile ei duhovniceşti.

Naşterea Maicii Domnului
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Sfânta Parascheva de la Iaşi este pomenită
de către Biserica Ortodoxă Română pe 14
octombrie. Sfânta Cuvioasă Parascheva este
cea mai cunoscută dintre toţi sfinţii ale căror
moaşte se află în ţara noastră. Onomasticul
grecesc paraskevi înseamnă „a cincea zi a
săptămânii, vineri”. În tradiţia populară
„Sfânta Vineri” era considerată stăpână peste
lumea femeilor, îndeletnicirile acestora (cu-
sutul, torsul, ţesutul) fiind controlate de ea.

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al
XI-lea, în satul Epivat din Tracia, pe ţărmul
Mării Marmara, în apropiere de Constanti-
nopol (azi Istanbul). Se spune că, pe când
avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit
într-o biserică cuvintele Mântuitorului: „Ori-
cine voieşte să vină după Mine să se lepede
de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie”
(Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o fac să-şi dă-
ruiască hainele sale săracilor.

După o vreme se retrage în pustie. Ur-
mând sfaturile unor vieţuitori aleşi, se în-
dreaptă spre ţinutul Pontului, oprindu-se la
mănăstirea Maicii Domnului din Heracleea,
unde va rămâne cinci ani. 

De aici a plecat spre Ţara Sfântă, în do-
rinţa de a-şi petrece restul vieţii în locurile sfinte. După ce a văzut
Ierusalimul, s-a aşezat într-o mănăstire de călugăriţe în pustiul
Iordanului.

Din puţinele ştiri privitoare la viaţa ei, aflăm că 

într-o noapte, pe când avea 25 de ani, un
înger i-a spus, în vis, să se reîntoarcă în lo-
curile părinteşti. Sfântul Varlaam scrie în Ca-
zania sa: „Să laşi pustia şi la moşia ta să te
întorci, că acolo ţi se cade să laşi trupul pă-
mântului şi să treci din această lume către
Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”.

Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epi-
vat, fără să spună cuiva cine este şi de unde
vine. Aici, împăcată cu sine, cu oamenii şi cu
Dumnezeu, şi-a dat sufletul.

A fost îngropată ca o străină. Potrivit tra-
diţiei se spune că un marinar a murit pe o co-
rabie, iar trupul i-a fost aruncat în mare. 

Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un sihas-
tru care trăia acolo i-a rugat pe nişte creştini
să-l îngroape după rânduiala creştinească.
Săpând deci o groapă, au aflat trupul Prea
Cuvioasei Parascheva neputrezit şi plin de
mireasmă. Cu toate acestea, au pus alături de
ea şi trupul corăbierului. Dar, în noaptea ur-
mătoare, unuia din creştinii care săpaseră
groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în
vis o împărăteasă, şezând pe un scaun lumi-
nat şi înconjurată de îngeri, iar unul dintre
aceştia îl mustră pentru că n-a scos din

groapă trupul Cuvioasei Parascheva. 
Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis, şi care nu era alta decât

Cuvioasa Parascheva, i-a poruncit să ia degrabă trupul ei şi să-l
aşeze undeva la loc de cinste.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe
vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian
Galeriu (284- 311) şi era fiul voievodului ce-
tăţii Tesalonicului, botezat în taină de părinţii
săi, de frica cruntelor prigoane împotriva creş-
tinilor. Şi îl învăţau părinţii în cămara cea as-
cunsă a palatului lor toate tainele sfintei
credinţe, luminându-i cunoştinţa despre Dom-
nul nostru Iisus Hristos, precum şi milostenia
cea către săraci, săvârşind faceri de bine, celor
nevoiaşi. Şi aşa, Dimitrie a cunoscut adevărul
din cuvintele părinţilor săi, dar, mai ales, a în-
ceput a lucra într-însul darul lui 
Dumnezeu. Şi tânărul creştea cu anii şi cu în-
ţelepciunea, urcând ca pe o scară, din putere
în putere. Şi, ajungând la vârsta cea desăvâr-
şită, părinţii lui s-au dus din vremelnica viaţă,
lăsând pe tânărul Dimitrie moştenitor nu
numai al multor averi, ci şi al bunului lor
nume.

Maximian împăratul, auzind de moartea
voievodului Tesalonicului, a chemat la dânsul
pe fiul acestuia şi, cunoscându-i înţelepciunea,
l-a făcut voievod în locul tatălui său. Şi a fost primit Sfântul cu
mare cinste de cetăţeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie poporul,
propovăduind pe faţă dreapta credinţă şi aducând pe mulţi la
Hristos.

Nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că voievodul Di-
mitrie este creştin şi s-a mâniat foarte. Drept aceea, întorcându-
se biruitor dintr-un război cu sciţii, Maximian a poruncit să se
facă praznice în fiecare cetate, în cinstea zeilor, şi a venit împă-

ratul şi la Tesalonic. Dimitrie, fiind întrebat
dacă sunt adevărate cele auzite despre dânsul,
a răspuns cu îndrăzneală, mărturisind că este
creştin şi a defăimat închinarea păgânească. În-
dată, împăratul a poruncit să-l închidă în tem-
niţă, până la încheierea jocurilor în cinstea
venirii sale.

Şi se bucura împăratul, mai ales văzând pe
un luptător vestit, Lie, vandal de neam, înalt,
puternic şi înfricoşător la chip, că se lupta cu
cei viteji şi-i ucidea, aruncându-i în suliţe. Era
acolo un tânăr creştin, anume Nestor, cunoscut
Sfântului Dimitrie. Acesta, văzând pe Lie uci-
gând fără cruţare pe oameni, mai cu seamă pe
creştini, s-a aprins de râvnă. Şi vrând să se lupte
cu Lie a alergat la Sfântul, în temniţă, cerând
de la dânsul rugăciuni şi binecuvântare ca să-l
poată birui pe acel ucigaş de oameni. Însem-
nându-l cu semnul crucii pe frunte, Sfântul i-a
zis: „Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei
mărturisi!”.

Intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat:
„Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!”. Şi îndată,

trântindu-l jos pe Lie, l-a omorât. S-a întristat împăratul de moar-
tea lui Lie. Aflând însă că Sfântul Dimitrie este cel care l-a în-
demnat pe Nestor să se lupte cu Lie, împăratul a trimis ostaşi,
poruncindu-le să-l străpungă cu suliţele pe Sfântul, în temniţă, că
a fost pricina morţii lui Lie. Şi aceasta făcându-se îndată, marele
Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. S-au făcut la
moaştele lui multe minuni şi prea slăvite tămăduiri. Tot atunci,
din porunca împăratului,  s-a tăiat capul şi Sfântului Nestor.

Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir
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Pelerinaj în sărbătoarea Sf. Gerhard la Cenad
Solemnitatea Sf. Gerhard, 24 septembrie, este o zi cu în-

semnătate deosebită în calendarul romano-catolic din Die-
ceza de Timişoara, un eveniment special pentru preoţii şi
credincioşii de pe aceste meleaguri, când în străvechea re-
şedinţă episcopală, în biserica din Cenad, în cadrul Sf. Li-
turghii solemne sute de pelerini îl comemorează pe primul
episcop martir al acestei dieceze. Pentru anul 1030 Analele
de la Bratislava menţionează consacrarea Sf. Gerhard ca
episcop, Sf. Ştefan rege al Ungariei încredinţându-i condu-
cerea diecezei de Cenad nou întemeiate. Acea episcopie,
care după câteva secole de existenţă a fost împărţită în trei
părţi distincte, îl avea ca
sfânt ocrotitor pe primul ei
episcop martir. Însă ziua 24
septembrie este ziua de cin-
stire a primului episcop de
Cenad şi pentru cele trei die-
ceze urmaşe şi surori: Die-
ceza de Szeged-Csanád în
Ungaria, Dieceza de Beci-
cherecul Mare/ Zrenjanin în
Serbia şi Dieceza de Timi-
şoara în România. În biserica
din Cenad, adunaţi în jurul
altarului, sarcofagul de pia-
tră care a servit pentru o
vreme drept loc de odihnă
rămăşiţelor pământeşti ale
sf. Gerhard, şi în acest an au
participat la Sf. Liturghie
preoţi şi pelerini din Diece-
zele de Szeged-Csanád şi Ti-
mişoara. În cuvântul său de
salut, celebrantul principal,
Excelenţa Sa Martin Roos,
episcop emerit de Timişora i-
a rugat pe cei prezenţi să îi
poarte în rugăciunile lor şi pe
credincioşii din Dieceza de
Becicherecul Mare (Zrenja-
nin), care acum nu au putut
participa la această sărbă-
toare. „Cenad este leagănul
credinţei noastre, de aceea
acest loc este sfânt pentru
noi. Mă bucur, că în această zi putem sărbători împreună,
putem să comemorăm împreună viaţa, lucrarea şi martiriul
Sf. Gerhard“ – a spus Episcopul emerit de Timişoara, care
l-a salutat în special pe Pr. Lajos Kondé, vicar episcopal al
Diecezei de Szeged-Csanád, respectiv preoţii şi pelerinii
sosiţi din dieceza învecinată, cu precădere din Battonya şi
Kiszombor. Episcopul Roos a subliniat şi fidelitatea cre-
dincioşilor şi a clerului faţă de sf. Gerhard, fidelitate dove-
dită prin prezenţa numeroasă, în ciuda pericolelor actuale.
A fost prezent şi părintele-paroh greco-catolic din Cenad,
care a fost salutat cordial de episcopul celebrant şi care a
concelebrat la Sf. Liturghie. Un cuvânt de salut a fost adre-
sat şi primarului comunei, dl. Andrei Codruţ Tiţa, care a
fost prezent la sf. Liturghie alături de soţie şi de alţi aleşi
locali. Cei prezenţi au fost întâmpinaţi cordial şi de către

Pr. Tamás Bene, parohul comunităţii din Cenad. În omilia
rostită în limbile română şi germană, Pr. Daniel Dumitru,
paroh al Parohiei de Timişoara II Fabric a subliniat: „An
de an Dieceza de Timişoara îl sărbătoreşte cu mare solem-
nitate şi bucurie prin pelerinaj şi rugăciune la 24 septembrie
pe primul ei păstor: Sf. Gerhard, episcop şi martir, o perso-
nalitate cenăzeană de talie europeană. Azi dorim şi noi să
ne lăsăm conduşi de el spre orizontul lui Dumnezeu. În
această sărbătoare lucrul la care trebuie să ne gândim cel
mai mult este că fiecare dintre noi suntem chemaţi să fim
sfinţi. Toţi suntem chemaţi la sfinţenie, dar trebuie fiecare

în parte să decidă dacă merge
sau nu spre sfinţenie“. În pre-
dica în limba germană, Pr.
Dumitru a accentuat rolul de
semănător al credinţei avut
de sf. Gerhard, rolul de mi-
sionar, pe care şi noi, până în
ziua de azi, îl avem şi trebuie
să îl practicăm în mod activ
pentru a dărui mai departe
credinţa noastră, pentru a o
răspândi între semenii noştri
azi şi în viitor. Ca oameni ai
acestei regiuni, ca oameni le-
gaţi de meleagurile noastre,
care ne iubim dieceza, paro-
hiile, bisericile şi comunită-
ţile, trebuie să fim profund
înrădăcinaţi şi în credinţă, în
iubirea lui Dumnezeu. Pre-
dica în limba maghiară a fost
rostită de către Pr. Árpád Ki-
rály decan, paroh de Arad-
Şega, care a subliniat şi el
fundamentarea diecezei pe
doi sfinţi mari: Sf. rege Şte-
fan şi Sf. Gerhard, dar mai
ales pe credinţă şi pe cinsti-
rea acordată Sf. Fec. Maria,
Maica lui Dumnezeu. Ani-
mator cântece al Sf. Liturghii
a fost dl Emil Dumitresc,
cantorul bisericii Millennium
din Timişoara-Fabric îm-

preună cu familia şi cu membrii corului bisericesc din
Cenad. La sfârşitul Sf. Liturghii Excelenţa Sa Martin Roos
episcop emerit a mulţumit preoţilor şi credincioşilor pentru
prezenţă şi şi-a exprimat speranţa ca pelerinii să se întoarcă
acasă la fel de sănătoşi precum au sosit. În biserică au fost
respectate normele pentru prevenirea răspândirii infecţiei
cu noul coronavirus, purtarea măştii şi distanţarea fizică era
obligatorie. De asemenea, episcopul Roos a adus şi cuvân-
tul de salut al E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, care
anul acesta nu a putut fi prezent la pelerinajul de la Cenad.
În final toţi cei prezenţi au fost invitaţi de către Pr. Tamás
Bene în curtea parohiei la o agapă frăţească. În duminica
ce a urmat sărbătorii sf. Gerhard, parohia a sărbătorit con-
ferirea Primei Sf. Împărtăşanii unei grupe de 15 copii pre-
gătiţi de Pr. paroh Tamás Bene.
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Das Fest des Hl. Ger-
hard, der 24. September,
ist ein herausragender
Wallfahrtstag für die
Priester der Diözese Te-
meswar und die in ihrem
Gebiet lebenden Gläubi-
gen, wenn die Fürspra-
che unseres ersten
Oberhirten am Hauptsitz
der alten Kathedrale in
Tschanad erbeten wird.
Für das Jahr 1030 des
Herrn findet sich in den
Pressburger Jahrbüchern
folgender Eintrag: Ger-
hard ist zum Bischof ge-
weiht. Als der heilige Stephan die Diözese Tschanad
gründete, vertraute er ihm die Leitung des neuen Bistums
an. Das nach mehreren Jahrhunderten in drei Teile geteilte
Bistum hat daher am 24. September als Schutzpatron den
Hl. Gerhard. Genau so auch die drei Nachfolger des alten
Bistums Tschanad, der Bistümer Szeged-Tschanad, Groß-
betschkerek und Temeswar.

An der hl. Messe am Steinsarg von Hl. Gerhard in der
Kirche von Tschanad nahmen auch in diesem Jahr wieder
die Priester und Pilger der Diözesen Temeswar und Sze-
ged-Tschanad teil, sowie S.E. Martin Roos, emeritierter
Bischof von Temeswar. In seiner Einführung forderte Bis-
chof Roos die Anwesenden auf, mit Gebetsgeist an die in
der Diözese Großbetschkerek lebenden Priester und Gläu-
bigen zu denken, die jetzt an diesem gesegneten Ort nicht
anwesend sein könnten. „Tschanad ist die Wiege unseres
Glaubens, daher ist es für uns ein heiliger Ort. Es ist eine
Freude, jetzt gemeinsam feiern zu können, gemeinsam kön-
nen wir das Leben, Werk und Martyrium von Hl. Gerhard
gedenken“ - sagte der Oberhirte, der Lajos Kondé, den bis-
chöflichen Stellvertreter von Szeged-Tschanad, die Geis-
tlichen aus Ungarn und die große Gruppe Gläubigen aus
der Gemeinde Battonya und Kiszombor begrüßte. Die
Treue zum Glauben und zum Hl. Gerhard war ebenfalls ein
Aspekt, den Bischof Roos unterstrich, eine Treue dan die
die Anwesenden trotz allen Gefahren dieser Zeit fest halten.
Einen herzlichen Gruß ging auch an den griechisch-katho-
lischen Ortspfarrer, der an der hl. Messe konzelebrierte und
an den Bürgermeister der Gemeinde Tschanad Andrei Co-
druţ Tiţa, der an der hl. Messe teilnahm. Die Pilger wurden
auch vom Ortspfarrer Tamás Bene herzlich begrüßt. 

In seiner Festpredigt auf Ungarisch zitierte Árpád Király,
Erzdechant a.d. Marosch und Pfarrer von Arad-Schega, aus
der Hymne des kürzlich abgeschlossenen Internationalen
Eucharistischen Kongresses in Budapest: „König Stephans
verwaistes Volk, verneig auch du dich! Es fällt auf die Knie,
weist alle Sorgen und Nöte von sich.“ Die Gründung unse-
res Bistums geht auf zwei Heilige zurück: Hl. Stephan und
Hl. Gerhard. Sie waren es, die das Fundament unseres
Glaubens gelegt haben. Es ist sehr wichtig, dass wir auch
erkennen, was diese beiden Heiligen erkannt haben: Die
wahre Quelle der Zukunft ist der Glaube, das Gebet, die
Eucharistie, das Wort Gottes und die besondere Ehrfurcht

und Liebe Unserer Lie-
ben Frau, sagte Erzde-
chant Árpád Király.

Auf Rumänisch und
Deutsch formulierte es
Dumitru Daniel, Pfarrer
aus Temeswar II. Fabrik-
stadt: Jedes Jahr am 24.
September feiert die
Diözese Temeswar ihren
ersten Oberhirten, den
Märtyrerbischof Hl. Ger-
hard, der sein gläubiges
Volk auch heute noch zu
Christus führt. Pfr. Du-
mitru sagte in seiner Pre-
digt: „Sowohl wir, als

Laien – als Eltern, Großeltern, Verwandte, Nachbarn oder
Freunde – aber auch die Priester und Ordensleute – wir alle
– haben eine heilige Mission: genau wie der hl. Gerhard.
Wir müssen das Evangelium verkünden, über den Reich
Gottes reden und diesen unseren Mitmenschen ehrlich, de-
mütig vorleben. Er lebte seinen Zeitgenossen den Glauben
vor, er sprach darüber, aber seine Predigt war durch seine
Taten, durch seinen Beispiel, durch seine Frömmigkeit er-
füllt. Er machte seine Worte und sein Leben, dem Leben
Jesu Christi gleich!

Wir sehen uns oft als Menschen dieser Region, dieses
Landes, Menschen mit hier tief gewachsene Wurzeln. Wir
lieben diesen von Gott gesegneten Winkel dieser Erde.
Genau wie der hl. Gerhard, der hierher kam, hier segen-
sreich das Wort Gottes in den Herzen unserer Vorfahren
säete, lieben unsere Diözese, unsere Pfarrgemeinden. Ver-
gessen wir aber nie unsere Herzen auch im Glauben und in
der Lehre Christi tief verwurzelt zu erhalten!“

Der musikalische Teil der Liturgie wurde von Emil Du-
mitresc, dem Kantor der Millenniumskirche in Temeswar
II. Fabrikstadt und seiner Familie, sowie den Mitgliedern
des örtlichen Chores durchgeführt.

Am Ende der Liturgie übermittelte der emeritierte Bis-
chof Roos die Grüße von Diözesanbischof József Csaba
Pál, der dieses Jahr nicht an dieser Feier teilnehmen konnte,
dankte den Pfarrern und Gläubigen für ihre Anwesenheit
und drückte die Hoffnung aus, dass die Versammelten die
Kirche in Tschanad so gesund verlassen würden, wie sie
dort angekommen waren. Aufgrund der neuartigen Coro-
navirus-Epidemie war das Tragen einer Mundschutzmaske
und des entsprechenden Sicherheitsabstandes bei der Messe
verpflichtend.

Die versammelten Pilger wurden vom Pfarrer Tamás
Bene im Hof der Pfarrei im Rahmen der Agape empfangen;
den Mitgliedern der Gemeinschaft gebührt Anerkennung
und Dank für das köstliche Essen vor Ort.

Die Pfarrgemeinde Tschanad feierte am Sanntag nach
Gerhardi die Erste Hl. Kommunion. Eine Gruppe von 15
Kinder, vorbereitet von Pfr. Bene Tamás, hat die Hl. Bei-
chte und die Hl. Eucharistie zum ersten mal im Leben em-
pfangen. Am nächsten Sonntag werden weitere 15 Kinder
aus der Filiale Cherestur/Kerestur die Erste Hl. Kommu-
nion empfangen.

Wallfahrt zum Heiligen Gerhard nach Tschanad
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Szent Gellért ünnepe, szeptember 24-e, a temesvári egy-
házmegye lelkipásztorai, valamint a területén élő hívek szá-
mára kiemelkedő zarándoknap, amikor az ősi püspöki
székhelyen, Nagycsanádon, első főpásztorunk kőkoporsó-
jánál szentmise keretében kérik a közbenjárását. A Pozso-
nyi Évkönyvekben az Úr 1030. évére a következő
bejegyzés szerepel: Gellértet püspökké szentelik. Szent Is-
tván király a csanádi egyházmegye megalapításakor ugya-
nis az ő gondjaira bízta az új püspökség vezetését. Azét a
püspökségét, amelyet több évszázados fennállását követően
három részre osztottak, ezért napjainkban szeptember 24-e
az ősi csanádi egyházmegye három jogutódja, a szeged-
csanádi, a nagybecskereki és a temesvári egyházmegye szá-
mára egyaránt a védőszent ünnepe. A nagycsanádi
templomban Szent Gellért kőkoporsójánál idén is együtt
vettek részt szentmisén a temesvári és a szeged-csanádi
egyházmegye lelkipásztorai és zarándokai, ugyanakkor a
liturgiát bemutató Roos Márton ny. temesvári püspök be-
vezetőjében arra kérte a jelenlévőket, hogy imádságos lé-
lekkel gondoljanak a nagybecskereki egyházmegyében élő
papokra és hívekre, akik most nem lehettek jelen ezen a
történelmi helyen. – Csanád hitünk bölcsője, ezért számun-
kra ez szent hely. Örömmel tölt el, hogy jelenleg együtt ün-
nepelhetünk, együtt emlékezhetünk Szent Gellért életére,
munkájára, vértanúságára – fogalmazott a nyugalmazott fő-
pásztor, aki külön üdvözölte Kondé Lajos szeged-csanádi
püspöki helynököt, az anyaországi testvéregyházmegye lel-
kipásztorait, valamint a battonyai hívek népes csoportját.
A zarándokokat szívélyesen üdvözölte Bene Tamás helyi
plébános is. Magyar nyelvű szentbeszédében Király Árpád
esperes, arad-ségai plébános a nemrég lezárult budapesti
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszából idé-
zett: „István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod, /
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!” –
Egyházmegyénk alapítása két szentnek tulajdonítható:
Szent Istvánnak és Szent Gellértnek. Ők voltak, akik letet-
ték hitünk alapkövét. Nagyon fontos, hogy mi is felismer-
jük azt, amit e két szent felismert: a jövő igazi forrása a hit,
az imádság, az Eucharisztia, Isten Igéje és a Szűzanya kü-
lönleges tisztelete és szeretete – mondotta Király Árpád es-
peres. Román és német nyelven Dumitru Daniel
temesvár-gyárvárosi plébános úgy fogalmazott: évről évre
szeptember 24-én a temesvári egyházmegye zarándoklat
keretében ünnepli első főpásztorát, Szent Gellért vértanú
püspököt, aki ma is Krisztus felé vezeti hívő népét. A litur-
gia zenei szolgálatát Dumitresc Emil, a temesvár-gyárvá-
rosi Millenniumi templom kántora és családja, valamint a
helyi énekkar tagjai végezték. A szentmise végén Roos
Márton ny. püspök tolmácsolta Pál József Csaba főpásztor
üdvözletét, aki idén nem vehetett részt ezen az ünnepen,
köszönetet mondott a lelkipásztoroknak és a híveknek je-
lenlétükért, kifejezve reményét, hogy az egybegyűltek
ugyanolyan egészségesen távoznak a csanádi templomból,
mint ahogy oda megérkeztek. Az új típusú koronavírus-jár-
vány miatt a szentmisén kötelező volt a szájmaszk viselése
és a megfelelő biztonsági távolság betartása. Az egybegyűlt
zarándokokat Bene Tamás plébános a plébánia udvarán
agapé keretében látta vendégül, a helyben készült finom fa-
latokért a közösség tagjait illeti elismerés     és köszönet.

 A Temesvári Püspökség sajtóirodája

Szent Gellért-napi zarándoklat Nagycsanádra
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Conducerea Primăriei comunei Cenad doreşte ca muzeul
din localitate, care acum funcţionează în condiţii improprii,
să fie mutat într-un spaţiu adecvat, la Căminul Cultural,
după ce clădirea va fi renovată. 

Vom prezenta, într-o ediţie viitoare a ziarului nostru, o
istorie a acestui muzeu şi o prezentare a exponatelor pe care
le deţine. 

Până atunci, vă oferim câteva fotografii suprinse în ac-
tuala clădire a muzeului din Cenad.

Muzeul din Cenad se va muta la Căminul Cultural

Analele de la Bratislava (Pozsony/Preßburg) menţionează
consacrarea Sfântului Gerhard ca episcop în 1030, acest an
devenind astfel actul de naştere al vechii Dieceze de Cenad.
Întemeietor este Sfântul Ştefan, primul rege creştin al Unga-
riei, care îl va numi pe Gerhard, în anul 1030, în demnitatea
de episcop al nou întemeiatei dieceze. 

În timpul vieţii lui Gerhard, născut la Veneţia, este organizat
Capitlul Catedralei de Cenad. Primii canonici sunt concomi-
tent şi profesori pentru tinerii care studiau în nou înfiinţata
şcoală teologică, prima de acest fel de pe teritoriul de astăzi
al României.

Cenadul cunoaşte, în această epocă, existenţa unei reşedinţe
episcopale, a unui Capitlu Catedral, a unei Şcoli Teologice,
precum şi a două mănăstiri supuse Sfântului Gerard. Sfântul
Gerard, va înfiinţa în teritoriul dintre Mureş, Tisa, Dunăre şi
Carpaţi mai multe parohii, ridicând biserici şi botezând nume-
roşi păgâni.

Sfântul Gerhard a scris mai multe opere teologice, dintre
care s-a păstrat o singură lucrare, purtând titlul „Deliberatio
Gerardi Morisenae Aecclesiae Episcopi Hymnum Trium Pue-

rorum ad Isingrimum Liberalem”. Aceasta este adăpostită la
Biblioteca Naţională din München, fiind tradusă parţial în
limba română, sub titlul „Armonia lumii” (apărută în 1984).

Sfârşitul episcopului Gerhard din Cenad va fi tragic. Aflat
la Budapesta, în 24 septembrie 1046, după ce a celebrat îm-
preună cu ceilalţi episcopi Sfânta Liturghie şi au pornit cu toţii
la drum, Gerhard este prins de rebeli şi aruncat de pe colina
ce azi îi poartă numele: Gellért-hegy (Muntele Sfântului Ge-
rard) din capitala maghiară. Trupul lui Gerhard a fost mutat
în anul 1053 la Cenad, în vechea sa Catedrală, şi aşezat într-
un sarcofag simplu de piatră, păstrat şi azi şi venerat ca o im-
portantă relicvă.

În anul 1083, Gerhard este sanctificat, iar trupul său mutat
la Buda, pe Gellért-hegy. O parte din rămăşiţele pământeşti
sunt păstrate în biserica Sf. Donat din Veneţia-Murano, locul
natal al lui Gerhard. 

La Domul din Timişoara, Piaţa Unirii, se află o vertebră din
corpul Sf. Gerhard, aşezată la altarul din partea dreaptă a ca-
tedralei. Din anul 2000, sarcofagul slujeşte ca altar în cadrul
Bisericii romano-catolice din comună.

Sarcofagul Sf. Gerhard
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Nimic nu va putea compensa şi răsplăti
răbdarea, empatia, bunătatea, iertarea, în-
ţelegerea cu care vă uitati în fiecare zi în
ochii copiilor. 

Stim că ar trebui să aveţi parte de mult
mai mult respect, de mult mai mult ajutor
din partea nostră în educaţia tinerei gene-
raţii...

Ştim că sunteţi singuri acolo, la catedră,
cu toate mentalităţile care trebuie corec-
tate, cu toate cunoştinţele care trebuie ex-
plicate, cu toate durerile care trebuie
mângâiate, cu toate notele care trebuie per-
fect măsurate, cu toate programele care
trebuie... măturate, cu toate hârtiile care vă
micşorează până la dispariţie puţinele ore
de odihnă.

Ştim că vă rămân de multe ori propriii copii cu explicaţii

nedate, cu sărutări fără îmbrăţişări, cu re-
proş în priviri: „bine că ai timp pentru co-
piii tăi, de la şcoală!”...

Ştim şi de sfârşitul de săptămână în
care toată lumea face ce vrea, dar dum-
neavoastră aveţi activităţi extraşcolare, şi
şedinţe cu părinţii, şi multe, multe hârtii
de completat, şi multe, multe lucrări de
corectat...

Ştim! 
Ştim şi că ar trebui să vă spunem

aceste lucruri în fiecare zi măcar aşa... din
priviri, din atitudine, din respectul nedi-
simulat...

Vă dorim sănătate şi putere şi să reuşiţi
să vă păstraţi entuziasmul şi tinereţea şi
zâmbetul cald! Vă iubim!

La mulţi ani!!!

La mulţi ani, stimaţi profesori!

Ziua mondială a educaţiei este marcată în fiecare an la 5
octombrie, începând cu anul 1994. Educaţia transformă
vieţi şi se află în centrul misiunii UNESCO de a construi
pacea, de a eradica sărăcia şi de a stimula dezvoltarea du-
rabilă.

A fost desemnată de UNESCO şi marchează semnarea,
în 1966, a „Recomandării UNESCO/OIM (Organizaţia In-
ternaţională a Muncii) privind statutul profesorilor”.
Această recomandare, alături de cea „privind învăţământul

superior” din 1997, constituie principalul cadru de referinţă
pentru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor
didactice la scară globală, potrivit site-ului
www.en.unesco.org.

Pentru a fi recunoscută şi sărbătorită la nivel internaţio-
nal, pentru ca principiile celor două recomandări să fie res-
pectate de fiecare stat în parte, federaţia globală a Uniunii
Sindicatelor Cadrelor Didactice „Education International”
a lansat la 5 octombrie 1994 o campanie de promovare a
meritelor cadrelor didactice şi a contribuţiei aduse de aces-

tea în procesul educaţional, la nivel mondial. Totodată, a
fost instituit Premiul Hamdan (2008), pentru a recompensa
performanţele profesorilor. Acesta este acordat din doi în
doi ani şi constă în suma de 300.000 de dolari americani,
care se împarte între trei laureaţi ale căror proiecte îşi pro-
pun să îmbunătăţească performanţele şi eficienţa profeso-
rilor. Numele distincţiei vine de la susţinătorul proiectului,
Sheikh Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum, viceprim-minis-
tru al Emiratelor Arabe Unite (1971-1973).

La împlinirea a 50 de ani de la adoptarea
„Recomandării privind statutul profesorilor”,
în 2016, Ziua mondială a educaţiei s-a sărbăto-
rit pentru prima dată în cadrul unei noi agende
mondiale, Agenda 2030 pentru dezvoltare du-
rabilă. 

Adoptată de ONU în septembrie 2015,
aceasta garantează o educaţie de calitate şi su-
bliniază că, pentru atingerea acestui obiectiv,
este nevoie nu numai de creşterea substanţială
a numărului de cadre didactice calificate, ci şi
de motivarea acestora, prin valorizarea muncii
lor. 

Se estimează că până în 2030 vor fi necesare
3,2 milioane de cadre didactice suplimentare
pentru a asigura învăţământul primar universal
şi încă 5,1 milioane de profesori pentru asigu-
rarea învăţământului secundar general (gimna-

zial).
În ţara noastră, Ziua mondială a educaţiei este marcată

distinct de Ziua învăţătorului (5 iunie) începând cu anul
2013 şi a fost introdusă în structura anului şcolar 2013-
2014, conform unei decizii luate, la 3 iunie 2013, de minis-
trul de atunci al Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, şi de
cei doi lideri ai sindicatelor din învăţământul preuniversitar,
Simion Hăncescu (Federaţia Sindicatelor Libere din Învă-
ţământ) şi Marius Nistor (Federaţia Sindicatelor din Edu-
caţie „Spiru Haret”). 

Ziua mondială a educaţiei
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Prof. Nada-Carmen Mixich, di-
rectoarea Şcolii Gimnaziale Cenad,
lucrează în comună începând din
anul 1996, ca învăţătoare. Direc-
toare a fost numită în anul 2017.
„Formăm o echipă frumoasă – ne
spune doamna directoare –, atât în-
văţătorii, cât şi profesorii
şcolii noastre. Suntem
cadre didactice tinere, care
punem în centrul activităţii
noastre copilul. Încercăm
mereu să ne perfecţionăm,

să ne adaptăm învăţământului online”.
Pentru că suntem într-un nou an şcolar, doamna

directoare ne-a detaliat câteva aspecte legate de si-
tuaţia şcolară: „În anul şcolar 2021-2022 avem cinci
grupe de preşcolari, opt clase la ciclul primar, opt
clase la ciclul gimnazial. În total sunt 398 de elevi
şi preşcolari. Aceştia sunt pregătiţi de 33 de dascăli,
majoritatea titulari. Avem şi cenăzeni printre ei.
Anul şcolar a început în condiţii bune. Anul trecut,
prin grija Primăriei Cenad şi a Inspectoratului Şco-
lar Judeţean peste 250 de tablete, astfel că toţi elevii
din comună au beneficiat de ele şi au putut urma
cursurile online. Şcoala plăteşte abonamentele ne-
cesare, avem o platformă privată pe care lucrăm.
Toate cadrele didactice au predat din şcoală; chiar
dacă a fost pandemie, nu am acceptat să se predea
de acasă, pentru că e vorba despre o altă calitate a
procesului educativ. De exemplu, un profesor de
matematică sau de română nu pot preda fără tablă,
ceea ce de acasă este imposibil. Revenind la anul
şcolar 2021-2022, am avut un început bun. Spre sur-
prinderea noastră, am venit spre noi încă vreo 20 de
copii în plus faţă de numărul de elevi care au fina-
lizat anul şcolar 2020-2021. Părinţii acestor copii s-
au repatriat şi ei au fost înscrişi la şcoala noastră.
De aceea am şi reuşit să facem o a doua clasă pre-
gătitoare. Materiale didactice avem. Pe parcursul
vacanţei mari s-au zugrăvit holurile, s-a reamenajat
scara interioară, fiecare clasă de gimnaziu a fost
complet refăcută. Mai avem probleme cu mobilie-
rul, dar încercăm să rezolvăm acest neajuns. Aş vrea
să subliniez că la noi în şcoală există profesor de
limba romani şi un mediator, care se implică în re-
laţia dintre şcoală şi familiile elevilor, vizitează co-
piii cu probleme. În anul 2007-2008 am avut un
proiect PHARE - «Acces la educaţie pentru grupu-
rile defavorizate», iar în urma acestuia am rămas cu
postul de mediator şcolar. Suntem una dintre puţi-
nele şcoli din Timiş care au un astfel de post. De
asemenea, funcţionează în şcoală o clasă simultană
de limba maghiară la învăţământul primar. Avem
aici 12 elevi care învaţă limba maghiară ca limbă
maternă. În gimnaziu ei continuă cu ore facultative
de limba maghiară”.

La Şcoala Gimnazială Cenad activitatea culturală
este una bogată. Ne dă amănunte doamna directoare
Nada-Carmen Mixich: „Avem o activitate culturală

variată în jurul etniei sârbe. O fostă învăţătoare, Oana Erdei,
care acum predă muzica la gimnaziu în şcoala noastră, se
ocupă de Ansamblul Folcloric al şcolii şi al comunei, «Mlă-
diţe cenăzene», cu care participă la concursuri naţionale,
internaţionale. Ansamblul a fost în Bulgaria, Turcia, am
participat la trei ediţii «Telemaratonul speranţei»”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Repere ale şcolii cenăzene în anul şcolar 2021-2022



Cultură

16Cenăzeanul nr. 1/2021

Poezii de Florica Vaida

DATORIA NĂPLĂCITĂ
Nica Giorgie, şioareşi scurţ

Şâ cu Ion a lu Izmană
Stau şî biau oţâr răchie,

Baş la Ivan la căfană.

Hait mă Ioanie, zâşie nica
Nu-ntoarşie capu la uşă

Baş acum s-o băgat
Nicolaie-a lu Şienuşă.

M-is dător la iel dă anţărţ
Cu vo tri sucie dă liei

Nişi io nu i-am plăcit lucru
La cărat dă tuliei

O-ntors ochi Nicolaie
Roată, roată, pân căfană

I-o văzut pă Şioareşi scurţ
Şî bichieru dă Izmană.

S-o dus cătă iei la masă,
I-o spurcat ca altu nimie
C-or ieşât buluc pă uşă,

Unu-n piegicat în şioareşi
Ş-ălălat făr dă izmienie.

Întâmplaria asta şoadă
La sfârşât îi cu ghivint,

Dă vriei să cie scapi dă precini
Dă-le bani cu împrumut.

LA MOARĂ
Astăz, la moara dân sat
Marie sfadă s-o iscat,

Că şinie ajunjie primu,
Să-i maşinie moraru grâu???

Afar ierau înşiracie,
Coşii tarie încărcacie,
Anu ăsta o fost bun

Şî s-o făcut grâu dăstul.

Iera Ion, iera şî Pătru,
Şî Ilie, Văsălie, dară şî doda Mărie,

Aşceptau rându să vină,
Pă cântar saşii să-i pună.

Făină bună ieşa că moraru să prişiepea,
Da iera spurcat la gură,

Şî pă tăţ îi beşcelea,
Ba pă uni îi suduia.

Şegia pă lângă cântar,
O la birou ca un par,
Cu pleivasu sococia

Uiumu şî făina, şî la urmă, tărâţa.

Când făina o dăgia
Ochi roată-i arunca
Păstă Ion şî Văsălie
Şî să opria la Mărie.

Şî dă vinia ultima
Prima făina primia

Că la morar îi plăşia
Uiaga şî muierea.

Uieguţa o golia
Pă Măria o drăgălia,
Dă ăilalţ nu-i păsa,
Măi tarie îi suduia.

Până Ion şî Văsălie
Pă morar s-or supărat,
Muierilii s-or mâniat
Şî iei la moară în sat.

Şî să viez nievoie marie
Bietu dă iel nu şcia,

Pă carie să ieie prima,
Pă Ana sau Ieliţa, Lenuţa o Măria.

Iele coacie că-ş dăgiau
Dă bietu morar râgiau

Nişi una nu-l ajuta
Saşii sânguri îi umplia

În coşii îi arunca
Uiaga nu-i trăbuia

Nişi iubit cu Măria.

Acuma moara-i pustâie
Nu-i nişi Pătru, nişi Ilie

Nu-i mai nişi doda Mărie
Nişi morar drăguţ să-i fie
S-or dus tăcie pă pustâie...

Florica Vaida s-a născut în 9 octombrie 1956, la Cenad. Primele opt clase primare
le-a urmat la şcoala din Cenad, apoi urmează Liceul Teoretic din Sânnicolau Mare. 

Din motive familiale a finalizat doar trei ani de studii. 
Pasiunea pentru scris a descoperit-o în urmă cu zece ani; alte hobby-uri sunt cititul

şi florăritul. Florica Vaida este căsătorită şi are doi copii.
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LA SĂMĂNAT DĂ CRUMPI
Drajii miei, o  vint şî primăvara

Draga dă ia, mult aşcieptată
Afară-i soarie, fluturi zboară,

Caişâni or înflorit şî cocostârşii or vinit.
Vez iar oamini pân grăgini,

S-or apucat dă sămănat,
Îi girept că-s mai puţâni

Ăi cinări lucră la oraş, o dân ţară îs pliecaţ.

Îs măi bătrâni acum cu un an,
Trag tăt măi grieu, groapa dă spini,

Şî sapa li să parie tăt măi gria
Şî lăzâlii cu crumpi abia lie ţân în mâni.

Moş Sava s-o apucat dă giminiaţă
Să facă gropilii la crumpi,

Şî să nu-i fie urât
L-o luat şî pă niepotu cu iel.

Şie zburdă p-îngă iel baş ca un miel.

Când o gătat iel dă săpat,
O înşieput la sămănat,
Ţânia lăduţa subsâoară

Şî tăt doi crumpi punia în groapă.
Dân când în când strâga la acela mic,

Să fie linişcit şî fain să să joaşie,
Da n-avia vriemie năpoi să să uicie

Că tari-ar vria iel crumpii să îi ghiecie.

Când o ajuns iel capătu
S-o schipiat în pălmi oftând

Ş-o mulţămit la ăl dă sus
Că l-o ajutat şî tăţ crumpii i-o pus.

I-o măi rămas dă îngropat
Crumpii şie i-o sămănat,

Da ş-o aprins năincie o ţâgarie
Cu sloagă dân ia moşu o tras

Ş-o slobozât un nor dă fum pă nas.

Niepotu o vinit pă lângă iel,
Şî ca şî moşu o schipiat în pălmi

Ş-o zâs ca şî unu bătrân
Mulţam c-am gătat şî io Doamnie.

Şi-e ai gătat?, întriabă moşu
Şî când năpoi iel s-o uitat

Tăţ crumpii şie i-o sămănat
Ăl mic năpoi în ladă i-o băgat.

Şiapa şî pita tia, dă-nştrulibat,
Şinie ci-o pus la lucru-n urma mia

- Nu tu ai spus că dacă vriau să fiu ca cinie,
Baş ca cinie trăbă tăt să fac…

Moş Sava să uită cu jălie,
La lucru lui şie lucru nu iera,

Da până la urmă lo pogigit râsu-plânsu,
S-o înşieput iar la crumpi a sămăna.

NOAPCIE  ALBĂ
În dricu nopţî am ieşât afară

Am înşieput să mă prelumbu pân vorieţ,
Parică gându rău m-o zogonit afară

Şî în mădraţ aviam numa scăieţ.

M-am rigicat io ochi cătă şier
Sî am văzut stieluţă luşitoare

O lună marie, rozâie, să răgica înşiet
Şî iera lunişcie c-an zâua dă născarâie.

D-odat tăt o înşieput să forfociască
O bufniţă şie-n coş la un vieşin îş avia cuibu

C-o altăd-într-un nuc dă păstă drum
Or înşieput să să sfăgiască şî să să buhăiască
Că m-am gângit la şie spuniau ăia bătrâni,
Că şinieva pă aia cu coasa o să cunoască.

M-am pus pă scaunu dă dânciauş
Nu am văzut să scriu că iera noapcie afară

Da am putut în voie să ghişiesc
La câcie am pietrecut în viaţă, cu minie să mă socociesc.

Acuma mi-s un om ca orşâcarie,
Da tarie aş fi vrut să fiu io alşieva,

Să nu mai am gânduri riele şî năcazuri
Nimic să nu m-ajingă să mă doară tarie.

Mi-ar fi plăcut să fiu un pom cu rod,
Să fiu cu crenjile aplecacie în jos

Şî şinie treşie pă lângă minie
Să mânşie poamă dulşie, sî-n gând să mulţumiască

Lu dragu Dumniezău că-n calia lui m-o scos.

Sau fluturie cu aripi coloracie
Să zbor dasupra florilor,

Şî numa o zâ d-ar fi ca să trăiesc
Să-nbucur pă ăi dă mă întâlnesc.

Şî când o vini şiasu să dau viaţa-n primire,
Şî întră patru scânduri să mă oginiesc,

La cap să am pom umbră să-m ţână
Şî păsări să îmi câncie utrenii şî vieşiernii,

Fluturi dasupra mia să zboare,
Şî dacă bunu Duniezău o vria şî o lăsa
Un picur dă rouă să intre în pământ,

Ş-obrazu să mi-l spiele, să-m fie somnu adânc.
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Gheorghe Galetin s-a născut la
Cenad în ziua de 31 iulie a anului
1933.  A urmat şcoala cu predare în
limba sârbă din localitatea natală, în-
cheind cursurile în anul 1949. A in-
trat apoi ca ucenic măcelar, meserie
pe care a practicat-o până în anul
1952. Primul îndrumător muzical i-a
fost Sava Giuricin. În 1953 Gheorghe
Galetin conducea deja Fanfara Mili-
tară şi formaţia de muzică uşoară din
Jimbolia. În acelaşi an pleacă la Bu-
cureşti, la Ansamblul de Estradă care,
după numai o lună, se mută la Timi-
şoara. Armata a încheiat-o în anul
1956, iar lăsarea la vatră se face de la
Ansamblul de Estradă.

Între anii 1956 şi 1960 activează la
Ansamblul Sârb de Stat (ca danstor şi solist instrumen-
tist), împreună cu soţia sa, Natalia, coristă şi dansa-
toare. 

A lucrat şi a învăţat cu dirijori (Ioan Kecenovici,
Işfan Pătru, Teodor Foale) şi coregrafi (Ionel Marcu şi
Mara Cărăuş) de excepţie. A urmat şi absolvit cursurile
Liceului „C.D. Loga” şi frecventează cursurile Şcolii
Populare de Artă din Timişoara, avându-i ca profesori
pe Sava Ilin, Iosif Helman, Emilian Dumitru şi Vanu
Odrobot. În 1961 conduce activităţi artistice la uzina
Electromotor şi la Ansamblul Uniunii Tineretului

Muncitor din Timişoara (ca dirijor).
Din 1962 (când începe şi colabora-
rea şi prietenia cu Ciprian Cipu) şi
până în 1977 activează la Palatul
Pionierilor (ansamblul şi orchestra
„Hora Timişului”). 

Este îndrumător, dascăl, dirjor şi
autor de creaţii şi orchestraţii muzi-
cale originale, coregraf, dacă e ne-
voie instrumentist, uneori şi
director, cu remarcabile calităţi ma-
nageriale şi de creator de ansam-
bluri. 

Sute şi sute de artişti amatori şi
profesionişti trec prin colectivele de
la Palat, Casa Tineretului („Hora
Banatului”, „Kolo”), Universitate
(„Datina”), Facultatea de Medicină,

Centrul de Cultură şi Creaţie, Clubul Constructorul,
Liceul de Filologie-Istorie („Izvorul”), Clubul CFR
(„Bănăţeana”). 

În cartea ei „Cântul leac inimii ştie”, Marinela Pan-
ţâru vorbeşte de 1.495 de actuali şi foşti colaboratori
şi elevi, instrumentişti, dansatori şi solişti vocali în
toate ansamblurile şi formaţiile folclorice conduse de
Gheorghe Galetin „Giuriţa”, „nea Gale” sau „Cicia”,
cum îl ştiu generaţii de „ansamblişti”. Obţine nume-
roase premii la festivaluri de folclor naţionale şi din
străinătate (Serbia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Italia,

Austria, Franţa, Spania, Belgia). A realizat
concerte, înregistrări şi apariţii la radio şi
televiziune. 

A primit distincţii şi premii, unul dintre
acestea fiind trofeul „Procultura 2008”,
din partea Consiliului Judeţean Timiş.

Astăzi se bucură de nepoata Bojiţa (ar-
tist plastic şi... solistă vocală), de nepotul
Bojidar (un talentat pianist, copii ai fiicei
Deianca). 

Fiul lui Gheorghe Galetin, Deian, este
un acordeonist de excepţie, absolvent al
Conservatorului din Bucureşti (doctor în
muzică), dirijor al Ansamblului „Timişul”
din Timişoara, iar nora, Andrrea Voica-Ga-
letin, fiica Nicoletei Voica, este una dintre
cele mai valoroase soliste de muzică po-
pulară bănăţeană.

Cenăzeni de fală
Gheorghe Galetin, personalitate 

a muzicii populare bănăţene
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Milan Luchin s-a născut la Cenad
în 28 noiembrie 1936. Talentul mu-
zical l-a moştenit de la tatăl său, Ne-
deljko, vestit acordeonist, iar vioara
şi primiţa le-a descoperit prin Sava
Giuricin, instrumentist din satul
natal. A absolvit cursurile Şcolii Pe-
dagogice Sârbeşti din Timişoara, în
paralel cu Şcoala Specială de Muzică
din oraş (ca dirijor, 1956). Absolvent
şi „diplomat în artă” în 1961, la Con-
servatorul „Gheorghe Dima” din
Cluj Napoca, la specialitatea contra-
bas. În acelaşi an se angajează la Fi-
larmonica „Banatul” din Timişoara
(din 1964 conducătorul partidei de
contrabas, până la pensionare, în
1990). A participat la zeci de turnee
în străinătate. A predat chitara clasică şi contrabasul
din 1962 la Şcoala Populară de Artă, fiind mentorul
unor artişti deosebit de cunoscuţi. A colaborat cu An-
samblul Sârb de Cântece şi Dansuri (alături de soţia
sa, Milena, iniţial dansatoare, apoi şi solistă vocală a
ansamblului). Conducător muzical al Orchestrei Fol-
clorice Sârbeşti „Mladost” (1969), membru solist al
Ansamblului „Zora”, dar şi membru (1969-1974) al
„Rieder Cvintet”, trupă profesionistă de muzică şvă-
bească autohtonă. Milan Luchin a cântat în diverse
formaţii folclorice, de muzică uşoară, jazz, chiar rock!
Personalitate cosmopolită şi multivalentă, într-un cu-
vânt, bănăţeană, a fost apreciat şi iubit în calitate de
dascăl, conducător de orchestre, dirijor, instrumentist
polivalent şi solist vocal. A realizat sute de înregistrări
la Radio Timişoara şi Bucureşti, Televiziune Română,
respectiv Casa de Discuri Electrecord, a participat la
emisiuni-concerte „live-duplex” Timişoara – Belgrad
etc. Este autorul multor compoziţii proprii şi zeci de
aranjamente orchestrale în manieră clasică, în foarte
multe genuri muzicale.

În ceea ce priveşte folclorul tradiţional sârbesc, a
realizat (după 1990) o reuşită sinteză muzicală a ma-
nierei orchestraţiilor de tip clasic cu folclorul pentru
instrumentele cu coarde ciupite, de „tamburaşi”, în ca-
drul orchestrei „Tamburaşii timişoreni / „Temišvarski
tamburaši”. A trecut la cele veşnice la 11 iulie 2005,
la Timişoara.

Fiica lui Milan Luchin senior, Emina, violonistă, a
activat la Orchestra Filarmonică din Novi Sad (de la
absolvirea Liceului de Muzică, din 1982) şi la Ansam-
blul „Mladost”. Din anul 1992 a fost membră a „Phi-
larmonic Orchestra” din Capetown, Africa de Sud.

Pe de altă parte, nepotul său după
tată, Milenco Luchin (junior), doc-
tor inginer şi cadru didactic univer-
sitar, absolvent al primei generaţii
de elevi la Şcoala Populară de Artă,
artist profesionist cu colaborări la
radio şi televiziune, a fost conducă-
tor muzical şi artistic al Ansamblu-
lui „Mladost”. Este autorul muzicii
pentru creaţia scenică „Trecute
vremi bănăţene”, executată de două
ori la Opera din Timişoara în 2008,
a doua oară în ediţie bilingvă, în or-
ganizarea Asociaţiei Culturale „Beli
Bagrem”, al cărei preşedinte este,
creaţie pentru care a primit premiul
„Procultura” în 2009 din partea
Consiliului Judeţean Timiş.

Fiii lui Milenco Luchin jr., Goran (licenţiat în limbi
străine, absolvent al Şcolii Populare de Artă, la chitară)
şi Nenad (arhitect), au îmbrăţişat şi ei pasiunea pentru
muzică şi folclor, ambii cunoscători a mai multor in-
strumente muzicale, cântând ani de-a rândul – la braci
sârbesc – cu tamburaşii lui Milan Luchin (seniorul),
respectiv în ansamblurile studenţeşti „Mladost” şi
„Doina Timişului”. Cei doi au înfiinţat în 1996 orches-
tra „Bezdan” care a activat, în structură semi-simfo-
nică, pe bază de proiecte. Nenad Luchin a preluat (în
2010) conducerea muzicală a Ansamblului „Doina Ti-
mişului”.

Cenăzeni de fală
Milan Luchin, muzicianul polivalent
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De obicei, pauzele sunt aşteptate de fiecare dintre noi, fie adult,
fie copil, dar când acestea devin prea lungi parcă strică, parcă ni-
meni nu-şi mai găseşte  locul, iar creativitatea şi spontaneitatea
parcă dau semne de oboseală… Nu putem spune că aşa s-a întâm-
plat, deşi ne îndreptam înspre acolo…, atunci când am primit in-
vitaţia de a participa la Maratonul cântecului şi dansului popular
sârbesc, ediţia a XXVIII-a, organizat de către Uniunea Sârbilor
din România, la Timişoara. Spectacolul a avut loc la Sala „Ca-
pitol”, într-o zi însorită de toamnă, încă în vacanţa mare a acestui
an, 11 septembrie 2021. Din cauza situaţiei pandemice şi a măsu-
rilor restrictive, numărul ansamblurilor participante, precum şi nu-
mărul spectatorilor a fost redus. Şi totuşi, acest aspect nu a reuşit
să ne strice buna dispoziţie şi plăcerea de a urca pe scenă. Alături
de echipa noastră, Canadske zvezdice, au urcat ansambluri din
Moldova Veche, Timişoara, Radimna, Sânnicolau Mare, Diniaş şi
Deta. Fiecare echipă participantă la acest spectacol s-a întrecut pe
sine, atât prin bucuria emanată prin toţi porii de a participa la
această festivitate, cât şi prin bogăţia şi frumuseţea costumului,
dar şi complexitatea şi originalitatea coregrafiei. De data aceasta,
echipa comunei noastre a prezentat în faţa publicului un dans po-
pular din zona Sumadija, o coregrafie nouă la care s-a lucrat cu
multă ambiţie şi dăruire din partea întregii echipe, o echipă unită,
matură şi creativă. Mulţumim Uniunii Sârbilor din România pentru
oportunitatea oferită, precum şi pentru sprijinul şi încurajările ve-
nite din partea Primăriei Cenad şi a Consiliului Local.

Tot în această zi minunată de toamnă, 11 septembrie 2021, în
Parcul Rozelor din Timişoara s-a desfăşurat Festivalul Rubik
Cub Multicultural – în cadrul festivalului BANATICA, la care a
participat şi echipa din Cenad, Canadske zvezdice. Reprezentanţii
Casei de Cultură Timişoara au transformat tradiţionala rugă a ora-
şului în „Banatica”, un festival organizat sub deviza „diferiţi, dar
împreună”. Au fost, de fapt, trei zile cu evenimente: expoziţii,
piese de teatru, degustări, ateliere, paradă a costumelor populare
şi spectacole folclorice. A fost un festival al minorităţilor din Ti-
mişoara, în care s-a prezentat o paradă a costumelor populare, a
avut loc o prezentare de cântece şi dansuri tradiţionale, preparate
culinare specifice, concerte, toate cu scopul de a sublinia prezenţa
etniilor maghiară, germană, sârbă, bulgară, slovacă, rromă, evre-
iască, ucraineană, cehă, italiană şi machedon-aromână la Timi-
şoara. La acest festival, Cenadul a reprezentat etnia sârbă, alături
de echipele din Moldova Nouă şi Sânnicolau Mare. 

Prin urmare, ziua de 11 septembrie 2021 a reprezentat pentru
echipa cenăzeană un prilej de bucurie şi sărbătoare datorită eveni-
mentelor importante din acea zi şi, mai ales, faptul că au putut să-
şi revadă prietenii şi colegii din alte echipe. Seara de 11 septembrie
s-a încheiat cu un bal oferit dansatorilor în semn de mulţumire pen-
tru munca depusă şi, mai ales, pentru faptul că nu au renunţat la
plăcerea dansului şi păstrarea tradiţiei în detrimentul tehnologiei
moderne, acolo unde şi-au petrecut cea mai mare perioadă de timp.

Oana ERDEI

Maratonul cântecului şi dansului popular
sârbesc şi Festivalul Banatica 2021

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş a organizat
duminică 27 iunie 2021, Festivalul Lada cu Zestre, aflat la cea
de-a XIV- a ediţie, un spectacol diferit faţă de ediţiile anterioare.
Din cauza măsurilor de prevenţie Covid 19, ediţia de anul acesta
s-a desfăşurat sub forma a două spectacole: unul la Timişoara şi
unul la Sânnicolau Mare, localitatea câştigătoare a marelui pre-
miu în 2019.

Am fost împreună şi ne-am bucurat de frumuseţea folclorului
bănăţean alături de ansambluri folclorice şi solişti din cinci loca-
lităţi timişene: Sânnicolau Mare, Checea, Dudeştii Vechi, Com-
loşu Mare şi noi, echipa din Cenad. Invitat special a fost Vasile
Conea, iar spectacolul a fost transmis în direct de Televiziunea

Sânnicolau Mare.
Echipa Mlădiţelor cenăzene la ediţia din 2019 a fost câştigă-

toarea locului I, prezentând în faţa juriului un dans popular sâr-
besc din Valea Timocului.

A fost o reală bucurie această ediţie datorită atmosferei şi pri-
lejului de a urca din nou pe scenă după o pauză destul de lungă,
grea şi forţată, din cauza împrejurărilor nefericite. Pe lângă bu-
curia dansului a fost, vizibilă, şi bucuria revederii cu prietenii şi
colegii de scenă pe care nu-i mai întâlniserăm de cel puţin un an.
Fiecare s-a simţit puţin stângaci, poate uşor temător şi neîncre-
zător la urcarea pe scenă, din cauza orelor insuficiente de pregă-
tire, dar pasiunea şi bucuria participării la acest Festival cu
tradiţie a reuşit să ascundă publicului micile stângăcii din timpul
evoluţiei lor pe scenă.

Publicul a fost numeros, dar responsabil şi disciplinat, dându-
se dovadă de înţelegere şi respect, atât pentru propria persoană
cât şi pentru cei din jur.

Oana ERDEI

Lada cu zestre 2021



Producători locali

21 Cenăzeanul nr. 1/2021

Pe Monica Ernst, născută la Bulgăruş, o cunosc din co-
pilărie. Părinţii ei s-au mutat cu familia la Timişoara, dar
Monica şi a petrecut toate vancaţele la bunici în Bulgăruş,
unde adesea şi cu plăcere ne jucam împreună. Din păcate,
atunci când s-au mutat şi bunicii la Timişoara, ne-am văzut
mai rar, deoarece Monica venea numai la Kerkei (Rugă) şi
am pierdut la un moment dat contactul.

Cu nişte ani în urmă am întâlnit-o la Timişoara şi am
aflat că intenţionează să se stabilească în Banat. Căuta o
casă pentru reşedinţă, aici în Banat. Şi m-am bucurat foarte
mult când am aflat, la următoarea noastră întâlnire în cadrul
Forumului German din Timişoara, că s-a stabilit la Cenad.

Avea argumente solide pentru faptul că nu s-a hotărât să
cumpere o casă la Bulgăruş.

Monica a absolvit Facultatea de arhitectură la Timişoara,
a lucrat mulţi ani în proiectare şi apoi a emigrat în Germa-
nia. În Germania, pe lângă serviciul ei, a fost activă şi în
domeniul artelor plastice. A pictat şi a participat la expoziţii
şi evenimente cu bijuteriile create de ea. În Cenad a renovat
o casă veche, nemţească, şi a adăugat un atelier unde con-
tinuă activitatea sa de designer.

În repetate rânduri am vizitat-o la Cenad. Mi-a povestit
că mereu a avut dorinţa unei activităţi în aer liber. Lucrul
în grădina ei nu a mulţumit-o.

După ce a cunoscut împrejurimile Cenadului, cu fru-
moasa luncă a Mureşului, rezervaţie naturală, cu pădurea
de stejar şi toată vegetaţia de pe dolmă şi urmărind activi-
tatea apicultorilor din zonă, s-a hotărât să devină şi ea api-
cultoare.

Este atât de pasionată, că eu am aflat din discuţiile cu ea

foarte multe lucruri despre apicultura şi viaţa albinuţelor ei
mult iubite. Este o activitate în sânul naturii, care îi aduce
linişte şi foarte multă bucurie.

Produsele ei cu miere sunt adevărate specialităţi. Monica
Ernst a reuşit să combine activitatea de designer cu cea de
apicultor. În borcane şi borcănele de diferite forme aran-
jează nuci, seminţe, fructe uscate, în straturi şi cu motive
florale, dându-le un aspect deosebit. Foloseşte nuca roşie
(soiul Rubin), des întâlnită în gastronomie şi în arta cofe-
tarilor. Susanul alb şi negru, chia, quinoia, seminţele de in
şi mac, goji aranjate floral. De asemenea, s-a specializat în
leacuri, cum ar fi propoplis, polen şi miere, produse cu tur-
meric, ghimbir, roşcove etc., şi toate cu miere de salcâm.

Monica Ernst vine des la Timişoara, unde participă la ac-
tivităţile culturale ale Forumului German în Casa „Adam
Müller Guttenbrunn”. Acolo îşi expune specialităţile ei la
diverse expoziţii şi evenimente. De asemenea, a fost pre-
zentă cu specialităţile ei la toate „Degustările cârnaţilor bă-
năţeni”, organizate de ziarul „Banater Zeitung”, sub
conducerea redactorului-lef Siegfried Tiehl.

Monica Ernst are şi o altă activitate, având talent de scrii-
tor. Ea scrie articole în dialect şvăbesc în pagina „Pipatsch”
din ziarul german „Allgemeine Deutsche Zeitung” / „Ba-
nater Zeitung”. Istorioare scrise de ea au fost citite la radio
în cadrul emisiunii în limba germană, pentru care a dat ade-
sea interviuri în cadrul evenimentelor organizate de Foru-
mul German.

În 2019 a fost transmis un portret Monica Ernst, realizat
în atelierul ei din Cenad, la emisiunea în limba germană
„Akzente”, pe TVR 1.

O prezint aici pe prietena mea Monica Ernst, pentru re-
vista „Cenăzeanul”, aşa cum am cunoscut-o eu, cu perso-
nalitatea, talentele ei şi dragostea pentru albine.

Helen ALBA (Forumul German)

Produse apicole ale stupinei
MM din Cenad

Atunci când apicultura se întâlneşte cu designul, se nasc
nu numai produse bune şi sănătoase, ci şi o gamă de pro-
duse frumoase, aspectuoase.

Aranjamente în straturi de nuci albe şi roşii (soiul
Rubin), creaţii florale din diferite feluri de seminţe sau mix
de fructe uscate cu migdale, alune de pădure, gojii, toate
impregnate cu miere de salcâm!

Borcanele folosite au forme deosebite, potrivite conţinu-
tului.

Propolisul, fiind unul dintre leacurile cele mai bune pro-
duse de natură, este folosit în diferite preparate benefice să-
nătăţii, cum ar fi tinctura de propolis, sau în reţete
binecunscute, ca de exemplu combinaţia de propolis, polen
crud şi miere sau propolis cu pastură şi miere.

Leacuri cunoscute din vechime, ca turmericul, ghimbi-
rul, pudra de roşcove în miere, sunt benefice sănătăţii.

APEL:
PROTEJAŢI ALBINELE, CĂCI ELE CONTRI -

BUIE MULT LA SĂNĂTATEA NOASTRĂ - PRIN PO-
LENIZARE ŞI PRIN PRODUSELE APICOLE!

Bulgăruşanca de la München, la Cenad
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Şeful Secţiei de Boli Infecţioase a
Spitalului „Victor Babeş” din Timi-
şoara, dr. Virgil Musta, a atras atenţia
că numărul mare al noilor infectaţi
zilnic cu SARS-CoV-2 pune o pre-
siune foarte mare pe spitale.

„Inclusiv persoanele trecute prin
boală şi/sau vaccinate trebuie să res-
pecte măsurile de protecţie (distan-
ţare, mască) pentru a diminua
circulaţia virusului şi transmiterea
lui, în special către cei nevaccinaţi.
Este evident şi încă o dovadă de res-
ponsabilitate şi solidaritate”, spune
medicul infecţionist, într-o postare pe
Facebook.

El arată că, din observaţiile medi-
cilor de până acum, persoanele vac-
cinate fac foarte rar forme severe sau
critice de boală, care să necesite internare în secţiile
ATI, mai ales în situaţia unei patologii importante aso-
ciate.

„Persoanele nevaccinate fac mult mai frecvent
forme severe de boală, astfel că la ora actuală, în Spi-
talul «Victor Babeş» Timişoara, la ATI sunt internaţi
numai pacienţi nevaccinaţi, iar pe secţiile COVID-19,
95% sunt pacienţi nevaccinaţi, noi internând numai
formele severe, care necesită oxigen cu debit mare.
Dar, din cauza ritmului mult mai mare de infectare
decât în celelalte valuri pandemice şi a formelor mai
grave, nu putem externa pacienţii atât de repede pe cât

ne vin alte noi cazuri”, explică dr.
Musta.

Spitalul „Victor Babeş” din Timi-
şoara a deschis încă o secţie cu 34 de
paturi în Clinica de Pneumologie, pen-
tru forme severe de preterapie, dar şi
acestea se vor ocupa în circa două zile,
iar alte posibilităţi de extindere nu mai
există.

Dr. Virgil Musta spune că s-a ajuns
în această situaţie din cauza ratei scă-
zute de vaccinare, dar şi a renunţării
la respectarea unor măsuri minime de
protecţie, din partea multora.

Din datele de până acum, cei mai
protejaţi s-au dovedit a fi pacienţii tre-
cuţi prin boală şi vaccinaţi, cât şi cei
netrecuţi prin boală, dar vaccinaţi cu
schemă completă, în sensul în care

foarte rar fac forme severe şi au risc foarte mic de
deces, menţionează dr. Musta.

Infecţionistul insistă şi pe recunoaşterea cât se poate
de rapidă a simptomatologiei care poate sugera boala
COVID-19, întrucât boala evoluează în două faze: în
prima săptămână, cu semne uşoare, perioadă în care
virusul se multiplică şi se declanşează mecanismele
imune. La circa 50 % dintre persoanele infectate, boala
se opreşte în această fază, dar la ceilalţi 50% trece în
faza inflamatorie, în care se declanşează mecanisme
patologice care afectează plămânii şi apoi poate evolua
spre formele moderate, severe sau critice.

„Dacă simptomatologia persistă
peste şapte zile sau dacă, începând
cu a şaptea zi de la apariţia prime-
lor semne (nu de la testare) apar
simptome noi ca febră mare, dureri
mai mari de gât, cap, torace, tuse
intensă, stare de oboseală marcată,
atunci nu aşteptaţi până când nu
mai puteţi respira, ci trebuie să
mergeţi să fiţi evaluaţi într-un ser-
viciu medical de specialitate şi în
funcţie de aceasta să extindeţi tra-
tamentul. Nu aşteptaţi ca saturaţia
de oxigen să scadă sub 93%”, mai
spune medicul infecţionist Virgil
Musta.

Avertisment: persoanele 
nevaccinate fac mult mai frecvent

forme severe de boală
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Echipa de fotbal AS FC Mureşul Cenad activează în
această ediţie a competiţiilor judeţene de fotbal în Seria I a
Campionatului Judeţean, într-o serie cu 16 echipe. 

După primele opt jocuri, formaţia cenăzeană ocupă po-
ziţia a zecea, cu zece puncte, obţinute ca urmare a treo vic-
torii şi un rezultat de egalitate. 

Fotbaliştii din Cenad au pierdut patru jocuri în această
primă parte a sezonului.

Pentru iubitorii de statistici, prezentăm în continuare re-

zultatele obţinute până acum de echipa locală: etapa I –
Mureşul – AS Steaua Roşie Variaş 3-5; etapa a II-a – AS
Chinejana Chinezu – Mureşul 0-6; etapa a III-a – Mu-
reşul – AS Tricoul 1 Iunie 3-2; etapa a IV-a – CS Voinţa
Biled – Mureşul 3-1; etapa a V-a – Mureşul – AS Gelu
0-7; etapa a VI-a – Mureşul – AS FC Dacia Cărpiniş 1-
1; etapa a VII-a – CS Unirea Sânnicolau Mare II – Mu-
reşul 6-0; etapa a VIII-a – Mureşul – AS Plavii Delia
1-0.

Mureşul Cenad, zece puncte după opt jocuri
în Seria I a Campionatului Judeţean

În curtea Şcolii Gimnaziale din Cenad se amena-
jează un teren sintetic pentru sport. Acesta vine în în-
tâmpinarea atât a elevilor de la şcoală, cât şi a tinerilor
din comună, care vor putea face aici mişcare în aer
liber.

„Dorin să ajutăm, prin construirea acestui teren sin-
tetic multifuncţional, în primul rând elevii şcolii, care
pot desfăşura aici orele de educaţie fizică. 

De asemenea, după orele de curs terenul va putea fi
închiriat. Terenul va avea nocturnă, astfel că va putea
fi folosit şi seara. 

Avem foarte mulţi tineri în comună şi până acum
alegeau să meargă la Sânnicolau Mare sau Dudeştii
Vechi să joace fotbal; de aceea ne-am gândit să facem
şi la noi un astfel de teren”, ne-a declarat Andrei Co-
druţ Tiţa, primarul comunei Cenad.

Lucrările la terenul sintetic sunt acum în plină des-
făşurare, el venind în completarea celorlalte facilităţi
sportive oferite de curtea Şcolii Gimnaziale.

Teren de sport multifuncţional în curtea
Şcolii Gimnaziale
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Adrese utile
Contact Primărie

Cenad
PRIMAR: ANDReI CODRUț

TIțA - 0757.179.814
VICePRIMAR: LORIN eVA -

0764.345.400

Adresa: Nr. 652, COM. CeNAD,
Jud. TIMIŞ.

Telefon: 0256.374.820
e-Mail: primaria@cenad.ro
Pagina Oficială Facebook: Primaria

CeNAD

Compartimente
primărie

Urbanism – Arh. Daniel Guțu:
0728.069.963

e-Mail: danielgutu@acortimis.ro
Taxe şi impozite:
e-Mail: casierie@cenad.ro
Agricol:
e-Mail: agricol@cenad.ro
Cultura / educatie / Sport:
e-Mail: cultura@cenad.ro
Asistenţă socială:
e-Mail: asistentasociala@cenad.ro

Telefoane utile
Şcoala gimnazială: 0256.373.850
e-Mail: scoalacenad@yahoo.com
Poşta: 0256.374.509
Poliţia: 0256.374.511
Doctor veterinar: 0761.276.478
Dispensar uman: 0256.374.512 /

0256.374.719
Aquatim: 0356.914
S.V.S.U.: 0732.970.630
Deranjamente enel: 0256.929 /

0800.070.444

Talon pentru anunţ gratuit
Textul anunţului:........................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Ziarul „Cenăzeanul” vine în sprijinul persoanelor fizice din comuna Cenad, printr-o
rubrică de mică publicitate. Pentru ca anunţul dumneavoastră să apară în ziar nu tre-
buie decât să completaţi acest talon şi să-l depuneţi la sediul Primăriei comunei Cenad,
cu specificaţia „Pentru ziarul Cenăzeanul”.
Numele şi prenumele:........................................................

Adresa:...............................................................................

Telefon:...............................................................................

Semnătura

Farmacia „Morisena”

Orar: luni-vineri, orele 8-20; sâmbătă, orele 8-17; duminică închis

Farmacia „Gruppo Florido”

Orar: luni-vineri, orele 8-20; sâmbătă, orele 8-18; duminică, orele 8-13
telefon: 0256-374973
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Integrame: A te supune

Glume • Glume • Glume
Un angajat intră în biroul şefului, smulge cablul telefonic

din perete, îi aruncă hârtiile pe jos, îi toarnă cafeaua pe cap
şi dă să-l bată. Colegii din birou strigă: 

- Opreşte-te, noi am glumit, nu ai câştigat la loto.

La Naţiunile Unite:
- Cu ce dotare logistică poate participa Albania la forţele de

menţinere a păcii?
- Vă dăm un tanc!
- Nu se poate, doar unul?
- Bine, vi le dăm pe amândouă.

De ce ies submarinele albaneze la suprafaţă din două în
două minute? Ca să respire vâslaşii…

Barmanul către un client:
- Ce bei?
- Alocaţia copiilor!

- Azi mi-am făcut CV-ul, l-am scris, l-am redactat, apoi m-
a pufnit plânsul.

- De ce?
- E păcat să trimiţi un asemenea om la muncă?

– Care este diferenţa între un bărbat care se roagă într-o
biserică şi unul care se roagă într-un cazino?

– Cel care se roagă în cazino chiar o face la modul cel
mai serios.

Ştiaţi că?...
• În Franţa secolului al 16-lea, cuplurile proaspăt că-

sătorite trebuiau să stea fără haine afară în timp ce mirele
îi săruta miresei piciorul stâng.

• În 1836, generalul Mexican Santa Anna a ţinut fune-
ralii de stat pentru piciorul său stâng amputat.

• În marele incendiu din Londra anului 1666 au fost
ucişi doar 6 oameni.

• În civilizaţia inca se considera că doi oameni sunt că-
sătoriţi în momentul în care făceau schimb de sandale.

• În evul mediu oamenii obişnuiau să bea pudră de aur
amestecată cu apă pentru a scăpa de dureri.

• Primul zbor cu un balon a durat 23 de minute, vreme
în care s-au parcurs 5, 5 mile.

• Prima zi a muncii s-a sărbătorit marţi, 5 septembrie
1882, în New York.

• Cel mai scurt război din istorie s-a purtat între Marea
Britanie şi Zanzibar în 1896. Zanzibar s-a predat după 38
de minute.

• În Japonia în trecut stângăcia unei femei putea trece
drept motiv de divorţ.

• China este prima ţară care introduce banii de hârtie,
dar Suedia (Banca Sedlar) emite prima bancnotele.
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