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27 ianuarie 2014 - Sărbătoare la Biserica ortodoxă sârbă din Cenad

Copii maghiari din România, pentru o copilărie fericită

„Cu toții au cântat, au învățat noi pași de dans tradițional maghiar, au pictat, 
au realizat lucrări cu materiale din natură, iar la final au învățat noi jocuri în aer liber.“

Pe 27 ianuarie, sârbii din Banat îl sărbătoresc pe Sf.  Sava, întemeietorul bisericii 
şi statalităţii sârbe şi ocrotitorul şcolilor sârbeşti de pretutindeni
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Administrație - societate

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:

Facem precizarea că documentele în cauză se pot 
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad.

Miroslav Marianuț
•	 Hotărârea nr. 1 din 10.01.2014 privind 

acoperirea deficitului la Secţiunea dezvoltare 
în sumă de 491.114 lei din excedentul 
bugetului local la 31.12.2013;

•	 Hotărârea nr. 2 din 28.01.2014 privind 
încetarea de drept prin demisie a mandatului 
de consilier local  a domnului Regep Cristian-
Gheorghe şi vacantarea  mandatului de  
consilier local;

•	 Hotărârea nr. 4 din 28.01.2014 privind 
aprobarea Planului de acțiuni de interes 
local pentru repartizarea orelor de munca 
beneficiarilor L416/2001, pentru anul 2014;

•	 Hotărârea nr. 5 din 31 ianuarie 2014 privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2014;

•	 Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2014 privind 
aprobarea bugetului  de venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul local pe anul 2014;

•	 Hotărârea nr. 3 din 03.02.2014  privind 
aprobarea Organigramei  şi Statului de 
Funcţiuni al aparatului de specialitate al 
primarului din cadrul Primăriei comunei 
Cenad, judeţul Timiş.

•	 Hotărârea nr. 7 din 24.02.2014 privind 
validarea mandatului de consilier local a d-lui 
Regep Adrian-Ion în cadrul Consiliul Local 
Cenad;

•	 Hotărârea nr. 8 din 24.02.2014. privind 
aprobarea aderării  comunei Cenad prin 
Consiliul Local Cenad,  în cadrul „Asociaţiei 
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului 
Timiş-APDT-Timiş“;

•	 Hotărârea nr. 9 din 24.02.2014 privind 
aprobarea solicitării transmiterii dreptului 
de administrare pentru un imobil aflat în 
domeniul privat al statului din administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne, prin 
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Timişoara, în administrarea Consiliului local 
Cenad, judeţul Timiş.

•	 Hotărârea nr. 10 din 24.02.2014 privind 
aprobarea solicitării transmiterii fără plată a 
unui imobil din domeniul public al statului 

şi din administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei 
de Frontieră Timişoara, în domeniul public al 
comunei Cenad şi în administrarea Consiliului 
local Cenad, judeţul Timiş.

Nr.
crt.

Denumire Suma
lei.
initial

CHELTUIELI TOTAL-d.c. 6625130
1. Autoritati publice-total 791860

d.c. cheltuieli personal 297240
Cheltuieli materiale 419620
Cheltuieli de capital 75000

2. P.S.I. total-d.c. 49140
Cheltuieli personal 32140
Cheltuieli materiale 17000

3. Invatamant-total d.c. 1778750
Cheltuieli personal 1454960
Cheltuieli materiale 169790
Cheltuieli de capital 150000
Burse 4000

4. Cultura total d.c. 1777870
Cheltuieli personal 15420
Cheltuieli materiale 136900
Proiecte FEN -
Cheltuieli capital 1625550

5. Asistenta sociala d.c. 530900
Ajutoare sociale 154660
Cheltuieli de personal 322340
Cheltuieli materiale 53900
Proiecte FEN-Constructie cresa -
Cheltuieli de capital -

6. Locuinte,servicii si dezvolt. publica-
total d.c.

793000

Cheltuieli materiale(iluminat public) 208000
Cheltuieli de capital 180000
Proiecte FEN 405000

7. Protectia mediului-total d.c. 43000
Salubritate 43000

8. Actiuni  generale-total d.c. 50000
Prevenire si combatere ingheturi 20000
Alte cheltuieli(combatere tantari.) 30000

9. Transporturi –total d.c. 636950
Cheltuieli materiale 70500
Cheltuieli de capital 566450
Proiecte FEN-Modernizare strazi -

10. Alte actiuni economice-total d.c. 173660
Transferuri interne 12300
Cheltuieli de capital(împădurire terenuri 
agricole degradate)

161360

Bugetul de cheltuieli pe anul 2014

Anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Cenad 

nr. 5/31.01.2014.
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Educație - cultură

Un nou început, o nouă experiență pentru elevii 
claselor I-IV de la secția maghiară a Școlii Gimnaziale din 
Cenad.

Anul școlar 2013-2014 a început, la fel ca și în 
ceilalți ani, cu multe emoții, multă nerăbdare, cu mare dor 
și curiozitate, cu flori și îndelungate îmbrățișări, care au 
durat pe tot parcursul  semestrului I și nu se vor termina 
aici.

Fiecare zi e o nouă provocare pentru „copiii d-nei 
învățătoare“, care sunt pregătiți să primească o învăţătură 
adevărată şi de folos. Cu toate acestea, totodată ne putem 
bucura de noi șanse care ne-au surâs din partea Liceului 
„Bartók Béla“ din Timișoara. Care ne-a solicitat un 
parteneriat între cele două instituții de învățământ, prin care 
elevii ambelor școli vor dobândi nenumărate cunoștințe.

Prima întâlnire s-a derulat în data de 2 noiembrie 
2013, la Liceul „Bartók Béla“, cu prilejul unei zile 
dedicate artei si sportului, proiectul numindu-se „Casa de 
joacă (partea a I)“. Elevii, împreună cu d-na învățătoare, 
au petrecut o zi de neuitat, simțindu-se extraordinar în 
compania noilor colegi. Cu toții au cântat, au învățat noi 
pași de dans tradițional maghiar, au pictat, au realizat 
lucrări cu materiale din natură, iar la final au învățat noi 
jocuri în aer liber. Cea de-a II-a parte a proiectului a urmat  
trei săptămâni mai târziu, de această dată mutându-se 
la Grădina Zoologică din Timișoara. Șaptezeci de elevi, 
însoțiți de învățători, au explorat pas cu pas „frumusețile“ 
acestui minunat loc.

A urmat și rândul nostru să-i primim cu brațele 
deschise și multă caldură pe „frații“ noștri timișoreni 
cu prilejul Sărbătorilor de Crăciun. Am inițiat o temă 
specifică sezonului și anume „Serbarea lui Moș Crăciun“, 
la care au participat atât elevii liceului timișorean, cât și 
elevii secțiilor maghiare de la Școala Generală  Sânnicolau 
Mare și Școala Generală Cheglevici. Pe rând, fiecare clasă 
a prezentat o mică serbare cuprinzând scenete, cântece, 
poezii, toate însoțite de voie bună. „Cireașa de pe tort“ 
au oferit-o preșcolarii secției maghiare din comună, care, 
prin simplitatea și sinceritatea lor, au impresionat întreaga 
asistență. Ziua s-a încheiat prin vizitarea bisericii romano-
catolice din comuna Cenad.

Semestrul al II-lea ne va aștepta cu alte numeroase 
surprize, la fel de plăcute și educative. 

Pe această cale, școlarii secției maghiare din comuna 
Cenad, împreună cu învățătoarea  Farcaș Noemi, doresc să 
mulțumească conducerii școlii și tuturor părinților pentru 
sprijinul și încrederea acordată.

Înv. Farcaș Noemi

Evenimentele petrecute în 
primul semestru  din viața 

școlarilor de la secția maghiară
„Şcoala cea bună e aceea în care  

şi şcolarul învaţă pe profesor.” 
Nicolae Iorga

„Dicționar istoric al așezărilor 
din Banat: sec. XI-XX
Atestări documentare 

și cartografice“
Casa Armatei din Timișoara a fost miercuri, 22 ian-

uarie, gazda unei importante lansări de carte pentru Banat 
și, implicit pentru Cenad, 
autorul fiind nimeni 
altul decât cenăzeanul 
doctor în istorie Ioan 
Hațegan. Cartea, purtând 
titul „Dicționar istoric 
al așezărilor din Banat: 
sec. XI-XX - Atestări 
documentare și cartogra-
fice“, apărută la editurile 
timișorene „Banatul“ și 
„Artpress“, cu peste 400 
de pagini, trece în revistă 
așezările din Banatul is-
toric care au existat sau 
există în ultimul mileniu. 
Desigur, a fost o muncă titanică, lucru recunoscut și prin 
prezența a zeci și zeci de personalități din toate domeniile, 
prezente la eveniment. Și, cum rar se întâmplă în ultimele 
decenii, ultimii veniți nu s-au mai putut bucura de exem-
plare de carte cu autograf, tirajul fiind insuficient. 

                                                                     D. Baiski
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- Stimate domnule Paul Hac, ce înseamnă să fii 
director în România al unui parc natural?

- O provocare. În România sunt 15 parcuri naturale şi 
13 parcuri naţionale. Toţi cei care lucrează în domeniu sunt 
de părere că parcurile naturale sunt mai greu de gestionat 
decât cele naţionale. De ce? Pentru că aici, pe lângă 
conservarea biodiversităţii, avem şi exploatare de resurse 
naturale, comunităţi 
locale, agenţi economici, 
activităţi precum 
vânătoarea şi pescuitul 
şi altele. Toate acestea 
trebuiesc armonizate şi 
promovate durabil. 

- Fără îndoială, includerea Cenadului în aria 
protejată s-a făcut în baza capitalului natural al comunei. 
Care este acesta?

- Comuna Cenad deţine o suprafaţă de 1.439 ha 
în aria protejată, ceea ce reprezintă 8,2% din totalul 
acesteia. Deşi considerăm că toată Lunca este importantă, 
trebuie menţionat faptul că aici se regăsesc 312,6 ha strict 
protejate, fiind vorba despre Pădurea Cenad şi Insula Mare 

Cenad, cu habitate forestiere de interes comunitar. Este 
cunoscut de asemenea faptul că populaţiile mamiferelor 
mari, în special ale căpriorului, sunt mai mari aici decât 
în alte zone.

- Sunt permise vânătoarea și pescuitul în arealul 
Parcului?

- În parcurile naturale, spre deosebire de cele 
naţionale, vânătoarea şi pescuitul sunt activităţi permise 
de legislaţia în vigoare. Excepţie fac însă zonele strict 
protejate, în care astfel de activităţi nu se pot desfăşura. 
Aşadar, în zona d-voastră, vânătoarea este interzisă în 
Pădurea Cenad şi pe Insula Mare Cenad, iar pescuitul este 
permis, respectând desigur legislaţia specifică. 

- Cenadul este una dintre localitățile cu terenuri 
incluse în Parcul Natural Lunca Mureșului. O bună 
bucată de vreme, hoții de lemne și-au făcut aici de cap. 
Ce măsuri ați luat, având în vedere că zona dintre dig și 
Mureș se află în administrarea dumneavoastră?

- În primul rând, trebuie precizat faptul că instituţia 

Interviu

noastră nu deţine terenuri în proprietate sau administrare, 
deşi termenul „Administraţia Parcului...“ poate genera 
astfel de confuzii. În aria protejată, terenul în cauză este 
deţinut în proprietate sau administrare de către persoane 
fizice şi juridice ori primării. Aceştia au, potrivit legii, 
obligaţia pazei vegetaţiei lemnoase de pe terenul pe care 
îl deţin în proprietate sau administrare. Din acest punct de 

vedere, Primăria Cenad 
reprezintă un exemplu 
pozitiv deoarece a 
organizat patrule cu 
angajaţi proprii, pentru 
a-i ţine departe pe hoţii 
de lemne.

Cu toate acestea, suntem şi noi bineînţeles direct 
interesaţi să prevenim sau să stopăm astfel de fapte, care 
au un impact negativ asupra zonei. În acest sens, instituţia 
noastră a încheiat un parteneriat de colaborare cu Poliţia 
de Frontieră Sânnicolau Mare, împreună cu care derulează 
patrulări comune în aria naturală protejată. De asemenea, 
am reuşit să obţinem deblocarea unui post şi să angajăm un 
ranger pentru zona Cenad – Sânpetru Mare a parcului, care 
lucrează foarte bine cu autorităţile din zonă.  În perioada 
în care presiunea asupra resurselor naturale, inclusiv  a 
vegetaţiei lemnoase, a fost mai ridicată,  parcul a organizat 
întâlniri de informare şi mobilizare a tuturor factorilor 
responsabili în această problemă şi a contribuit substanţial 
la reducerea acestei presiuni. 

- Acum există la Cenad un ranger, salariat al 
Parcului. Care sunt atribuțiile acestuia?

- Ne bucurăm că am reuşit să obţinem până la urmă 
acest post la Cenad şi să angajăm un ranger, deoarece zona 
este una importantă pentru parc. Pe lângă valorile naturale, 
nu trebuie să uităm că aici există şi un punct de informare 
turistică, ce trebuie pus la dispoziţia comunităţii, aspect 
la care va contribui şi angajatul nostru. De curând, chiar 
am realizat câteva investiţii la această locaţie. În ceea ce 
priveşte rangerul parcului, pe lângă patrulările pe care le 
efectuează cu scopul de a preveni sau combate săvârşirea 
unor fapte ilicite, acesta trebuie să devină şi un promotor al 
zonei şi un liant între comunităţi, instituţii şi parc. Din toate 
aceste puncte de vedere, agentul de teren din zona Cenad 
se bucură de aprecierea şi sprijinul nostru şi al localnicilor.

- La ce se expun cetățenii care încalcă legislația 
ariilor protejate de lege?

- Aplicarea unor măsuri coercitive nu face plăcere 
nimănui, dar acestea sunt de multe ori necesare. Trebuie 
ştiut faptul că amenzile în ariile naturale protejate sunt 
foarte mari, atingând de multe ori nivelul zecilor de mii 
de lei. Spre exemplu, cea mai mică amendă aplicată de 
administraţia parcului în anul 2013 a fost de 2.000 de lei, 
iar cea mai mare de 30.000 de lei. De asemenea, sacţiunile 
de natură penală sunt mai drastice, dacă faptele au fost 
săvârşite într-o astfel de zonă (de curând a fost întocmit un 
dosar penal pentru un cetăţean care a fost prins noaptea, în 
flagrant, la furat de lemne în zona Sânnicolau Mare). Ne 
dorim cu sinceritate să fie nevoie cât mai rar de aplicarea 
unor astfel de măsuri.

Interviu cu dl Paul Hac, directorul 
Parcului Natural Lunca Mureșului

„Nouă ne pasă! Implică-te şi tu!“

Foto: Lucian Oprea (2013)
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Amalgam

- Care vor fi în 2014 principalele activități ale 
administrației Parcului și care dintre ele implică și 
Cenadul, respectiv cetățenii acestei comune?

- Am început anul cu o veste foarte bună pentru 
toate comunităţile din preajma Luncii şi anume finalizarea 
Ghidului Turistic al ariei protejate. În acest material 
complex, pe lângă valorile şi serviciile oferite de parc, 
sunt promovate toate cele 22 de localităţi din vecinătatea 
sa, cu tot ceea ce pot să ofere acestea din punct de vedere 
turistic – monumente, biserici, tradiţii, locuri de cazare şi 
de luat masa, produse tradiţionale şi altele. Practic, ghidul 
reprezintă o adevărată monografie a întregii zone, fiind 
primul document de acest gen. Veţi regăsi desigur în el şi 
comuna d-voastră. Poate fi consultat la link-ul http://www.
luncamuresului.ro/ghid-turistic

În ultima perioadă, am arătat clar că dorim să ne 
extindem tot mai mult activităţile şi promovarea în partea 
de vest a parcului, inclusiv în comuna Cenad. Aş aminti 
doar faptul că în localitatea d-voastră am ales să lansăm 
campania de plantare de puieţi „Nouă ne pasă! Implică-
te şi tu!“, pe lângă angajarea unui ranger în zonă şi 
investiţiile realizate la Punctul de Informare Turistică. Dat 
fiind faptul că parcul nostru, prin activităţile de la sediul 
din Arad, reprezintă cel mai important centru de educaţie 
ecologică din partea de vest a ţării, ne propunem pe viitor 
să ne implicăm în realizarea unor programe educaţionale 
şi în zona d-voastră.

A consemnat: Dușan Baiski

Amenzi şi dosar penal 
pentru furt de lemne

În ultima perioadă, pe raza Parcului Natural Lunca 
Mureşului au fost surprinse, în total, zece persoane care 

transportau ilegal lemne, provenite din aria protejată. După 
anunţarea poliţiei din localităţile apropiate, acestea au fost 
sancţionate contravenţional cu amenzi cuprinse între 500 

şi 2.000 de lei. De asemenea, unui cetăţean din localitatea 
Cenad, judeţul Timiş, i s-a întocmit dosar penal după ce a 
fost surprins, de către angajaţii parcului, doborând arbori 
cu ajutorul unui ferăstrău mecanic, la lăsarea întunericului.

Administraţia parcului mulţumeşte pe această cale 
Jandarmeriei, posturilor de poliţie din localităţile limitrofe 
luncii şi Poliţiei de Frontieră, pentru buna colaborare şi 
pentru patrulările comune realizate în aria protejată. De 
asemenea, salutăm implicarea administraţiilor publice 
locale în organizarea unor acţiuni proprii de prevenire şi 
combatere a tăierilor ilegale, dintre care în mod deosebit 
s-a remarcat Primăria Cenad.

Informăm din nou populaţia că tăierea şi transportul 
arborilor nu se pot face decât în baza unor aprobări speci-
fice, indiferent de forma de proprietate a terenului. Astfel, 
chiar dacă sunt situaţi în afara fondului forestier naţional, 
pe terenuri proprietate personală sau aflate în proprietatea 
publică sau privată a primăriilor, arborii nu pot fi tăiaţi şi 
transportaţi fără avizul Inspectoratului Teritorial de Regim 
Silvic şi Vânătoare.

Administraţia Parcului 
Natural Lunca Mureşului

A d m i n i s t r a ț i a 
Parcului Natural Lunca 
Mureșului a editat, de 
curând, un foarte bine-
venit ghid turistic, menit 
să aducă la cunoștința 
publicului interesat, dar 
mai cu seamă a turiștilor, 
tot ceea ce există mai 
frumos și interesant în 
această zonă protejată 
prin lege. 

Numai că totul de-
pinde depinde de noi, cei 
care trăim pe aceste me-

leaguri, de cultura, inteligența și puterea noastră 
de a înțelege o dată pentru întotdeauna faptul că 
trebuie să ne pese de ceea ce vom lăsa în urmă, 
urmașilor noștri.

Desigur, fiind parte a a Parcului, din pagi-
nile ghidului nu putea lipsi comuna Cenad, cu pro-
pria sa ofertă turistică, aceasta având în vedere și 
faptul că localitatea are o foarte bogată istorie. Și 
cum trecutul este marcat de rolul de capitală de 
voievodat, de sediu al Episcopiei romano-catolice 
de Cenad, nu lipsesc cele cinci biserici.

Formatul digital al ghidului este accesibil la 
adresa: http://www.luncamuresului.ro



Cenăzeanul nr. 1/2014 6

...Хлеб наш насушни 
дај нам данас... IV

(Наставак у следећем броју)

Проф. Славка Божин

Јаворка Марков Јоргован

Pagina sârbilor cenăzeni 

СВЕТОСАВСКИ  ПРАЗНИК
Научили смо од наших предака да ми Срби имамо 

нашег светитеља, нашег светог оца који је поставио 
темеље српства: српске цркве, српске школе и српске 
државе. Зато ми Срби достојанствено прослављамо 
тог просветитеља, нашег првог архиепископа, како у 
црквама, тако и у школама.

Имајући у виду да у нашој школи нема више 
српско оделење, Свети Сава се помиње, само на 
часовима веронауке, на којима учи омања група 
Српчића, са господином свештеником, месним 
парохом, Радом Арсиним. На часовима веронауке 
научили су и прикладне песмице о светом оцу Сави, 
које су рецитовали на вечерњу празника. Сакупило се 
око двадесетак Српчади у месној цркви и приредили 
лепо славље. Колач су резали: Сарбу Роберт, Гуга 
Лаура Соња и Јасен Лавренски. Иначе, они су братићи 
па и ако потичу из мешовитих бракова, доказали су да 
то немора да буде икаква препрека у учењу српског 
језика и српских обичаја.

Црква је била пуна родитеља, баки, деки, али и 
свакога ко и најмање осећа српски. После рецитација, 
господин свештеник је запитао ко жели да преузме 
кумство за следећу годину. Ружу су преузели браћа 
Ненад и Невена Филипов и тако наставили наш лепи 
православни обичај. 

Нека су живи, здрави и срећни како кумови тако 
и цела њихова породица, а нека Бог благосиља свакога 
ко то наше благо, лепе обичаје,  пренаша на младе и 
тако  сачува од заборава све оно сто нас чини Србима.

Да би хлеб био добар, миришљав и да би се дуже 
одржао спремао се и комлов.

   Комлов се овако спремао:
У лонац се наспе једна шака каше и шака хмеља, 

две црвене и од семена очишћене паприке и чисте жуте 
љуске од четир главица црна лука, влат трске, мало 
типсе.То се налије са два литара воде и добро прокува.

   У некој чинији се измеша 4 кg трица (мекиња) 
са 1 кg, на ситне комадиће искидана свежа хлебна теста 
(“квасац”), прелије са затим врелом водом (заједно са 
додацима), добро се измеша, скупи у гомилу и остави 
да се прохлади.Измеси се, направе лопте, које се суше 
на нарочитој корпи од прућа која се називала кошарка 
комловска или велики комловски кошар.

   Та је корпа била исплетена од прућа, округлог 
облика, пречника до 1 m, а 10 cm дубока и имала је две 
ушке са стране.

   Те комловске лопте поређају се на чист кудељни 
чаршав и суше на сунцу лети, а зими на пећ.

   Суше се два – три дана, затим се те кугле кидају 
на мање комадиће и остављају у ланене (кудељне) 
торбе и чувају на суво место (обично висе о клин у 
комари).

   Да се заједно присетимо како се месио онај 
наш велики, бели паорски лебац.

У “Банатској читанци”, Радивој Шајтинац га се 
овако присећа:  

“Еј, каки смо лебац, јутроске, испекли!То да 
видиш па да умреш!Одоздоле ди је црно, ал не баш 
црно, већ ко усијани млади кестен, е таке боје, а около, 
посвуда, руменило...

   Пупушка; знаш онако когод талас залеђени, па 
све чешћа и ситнија, с једне стране као чипка...

   Сав је велик.Ако ти се учини да из њега још 
врелина виори па ти се чак и бело прамење око њега 
причини, - бегај даље, немој лебац да ми гледаш и 
уречеш!

   Све што је Најбоље унутра, све што је најлепше 
Споља, мој Господе, то само са лебом постићи можеш!

   Еј, каки се лебац, јутроске, испеко!”
   Да се вратимо паорској кући и да из запећка 

посматрамо како одређеног дана (не петак, не недеља) 
домаћица меси лебац.Прво потопи комлов у млакој 
води у неком лонцу, па просеје брашно у наћве (то 
ради послеподне), а увече “подмеси квасац”.На једном 
крају наћава са брашном умеси тесто и прекрије га 
белим чаршавом и неким лаким ћебетом (да квасац “не 
заладни”).

   Јутри око 4 – 5 сата, домаћица устаје, очешља 
се и умива, те затим меси лебац.Меша воду од комлова, 
дода подмешеном квасцу, дода и купљену мају (за 50 
бањи или за 1 леј), шаку соли, воде и брашна и меси 
док не постане чврсто и еластично тесто.Хлеб се меси 
дуго док тесто не пуцкета и праву се мехури, “док се 
не озноји гредица”, а то значи да се мора ознојити 
домаћица.

   Тада се сво то тесто покрије и чека да доспе (да 
“крене”) можда сат – два.

   За то време (а домаћица зна када је право време) 
потпали се пећ.Најбољи огрев овде, у нашој равници 
била је огризина од тулузине (кукурузовине).

   Од доброг килограма теста развије се лепиња, 
која се прва и испече, јер је то танко развијено тесто у 
намашћеном правоугаоном плеху.

Redacția „Cenăzeanul“ invită și pe această 
cale comunitățile etnice din Cenad să colaboreze 
la revista noastră, în limba proprie și/sau limba 
română. Evenimentele trec, „Cenăzeanul“ rămâne!
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Istorie

P r e z e n t a r e 
generală

Localitatea Cenad este 
situată la 20 grade şi 33 minute 
longitudine estică şi 46 grade 
şi 8 minute latitudine nordică 
faţă de meridianul zero de la 
Greenwich - Anglia.

În decursul ultimului 
mileniu localitatea a avut mai 
multe nume sau variante de 
n u m e .  D i n t r e  a c e s t e a 
m e n ţ i o n ă m :  1 0 0 0 - 1 0 3 0 
urbs Morisena, 1138 Zunad, 
1184 Sunad, 1199 Chenad, 
1204 Chenadinum, 1212 
Chanadinum, 1217 Chynad, 
1220 Cenadiensis, 1222 

Chanad, 1292 Schonad, 1308 Cenadia, 1338 Czenad, 1459 
Cenad, 1551 Chyanad, Gyanad, Tschanad, 1573 Csanad, 
1599 Tschanat, 1621 Csenad, 1665 Chonad, 1717 Csanad, 
1760 Cyanad, 1788 Tschanad, 1828 Ratz şi Nemet  
Csanad, 1919 Cenadu Mare şi Cenadu Vechi, 1950-1958 
Cenadu Mare şi, din 1956, Cenad. Transcripţiile numelui 
în diverse limbi a dat naştere acestor variante. Iată alte 
câteva: Eščanad, Nadčanad, Cenadu Sârbesc, Nagy 
Csanad, Gross Tscahanad, Őscsanad, Deutsch Tschanad. 
Toate acestea se referă la o singură localitate, azi Cenad, 
judeţul Timiş, România.

În decursul timpurilor au existat şi chiar mai există 
şi alte localităţi omonime. Iată: Magyar Csanad, fost Uj 
Csanad,în Ungaria, dincolo de Mureş, Szasz Csanad azi 
Cenade, jud. Alba, România, Cenandi lângă Catanzaro, 
regiunea Calabria Italia, Cenad judeţ şi oraş în regiunea 
Varelia, Erdőcsanad la nord  de Tg. Mureş, în comitatul 
Turda  în sec. XIV- XVI, Chanad la 1420 în comitatul 
Bodrog, Chanad la 1406 în comitatul Bihor.

Scurtă prezentare geografică.

Cea mai frumoasă prezentare pedologică a 
Cenadului datează din 1997.* Arealul comunei este situat  
în Câmpia Torontalului sau Câmpia joasă a Mureşului, care 
reprezintă cea mai coborâtă zonă a marelui con de dejecţie 
a râului Mureş, constituind o mare arie de subsidenţă, 
ale cărei formă şi caracteristici actuale sunt rezultatul 
acţiunii conjugate ale râurilor Mureş, Aranca şi Bega. 
Din punct de vedere morfologic, această câmpie este o 
unitate de relief plată, uniformă, dar complexă sub aspect 
litologic şi  pedologic, suprafeţele plane fiind frecvent 
despărţite de meandre părăsite, putându-se distinge două 
compartimente: Lunca Mureşului şi sectorul de câmpie 
Sânnicolau Mare.

Climatul temperat continental moderat, cu 
slabe influenţe mediteraneene, se manifestă prin ierni 
mai blânde şi veri ce nu sunt excesiv de călduroase, 
temperatura medie anuală fiind de 10,8 grade Celsius, 
iar valoarea medie anuală a precipitaţiilor fiind de 544,3 
mm. Vegetaţia caracteristică este cea de câmpie joasă, cu 
locuri umede, în care domină vegetaţia ierboasă. Vegetaţia 
lemnoasă, cu excepţia unui masiv de 279 ha, amplasat în 
incinta îndiguită şi care constituie o rezervaţie forestieră, 
este reprezentată de exemplare izolate sau pâlcuri de 
plop alb şi negru, frasin, ulm, salcie, gârniţă, dud, plop 
piramidă şi roşcov sălbatic. Pomii fructiferi sunt piersicul, 
prunul, caisul, nucul, mărul. Culturile de bază sunt grâul, 
orzul, porumbul, floarea soarelui, sfecla de zahăr, lucerna 
şi o gamă largă de legume. În ceea ce priveşte fauna 
ocrotită, semnalăm prezenţa prigoriei, a egretei mici  şi a 
cormoranului mare.

Prin gruparea unităţilor de teren, rezultă următoarele 
tipuri dominante ale zonei: 1. cernoziomuri, 2. soluri  
gleice, 3. solonețuri, 4. vertisoluri, 5. soluri aluvile, 6. 
asociaţii de soluri. Terenul agricol al comunei se constituie 
din următoarele folosinţe: arabil 6.657 ha, păşuni 280 ha, 
fâneţe 2,85 ha,vii 0,15 ha şi livezi 145 ha.

Mureşul este principala arteră fluvială care atinge şi 
localitatea Cenad. Prezenţa acestuia a influenţat din plin 
dezvoltarea localităţii. Arteră importantă pentru plutăritul 
lemnelor, a sării şi a altor bogăţii din  Transilvania,  
Mureşul a adus şi necazuri locuitorilor prin desele 
inundaţii. Primele atestate documentar  încă din primele 
secole ale celui de-al doilea mileniu, au adus pagube mari. 
Încercările de îndiguire s-au întins pe mai multe secole. 
Abia marile lucrări de regularizare a râului Mureş dintre 
anii 1846-1872 au reuşit să stăvilească aceste inundaţii 
catastrofale. În decurgerea istorică vom insera anii în care 
Mureşul  s-a revărsat.

CAPITOLUL I.  Descoperiri arheologice

Din bogata bibliografie referitoare la descoperiri 
întâmplătoare sau cercetări arheologice sistematice, am 
acordat atenţie sistematizării acestora propusă de Adrian 
Sabin Luca. El aranjează descoperirile în felul următor: 

Situri arheologice cu stratigrafie complexă:
A). Punctul numit Movila Mare sau Hunka 

Mare sau Gornja Aranka  are materiale ceramice ce au 
aparţinut culturilor neolitice Starčevo-Criş şi Szakalhat, 
dar şi culturilor neolitice Tisa I şi Tiszapolgar. În curtea 
bisericii romano-catolice se află morminte romane, iar 
în curtea casei parohiale romano-catolice s-au descoperit 

Cenad – Monografie istorică (I)

(Continuare în pag. 11)

Dr. Ioan Hațegan

Istoricul dr. Ioan Hațegan, 
la inaugurarea Muzeului 
local Cenad, 3 decembrie 

2005

* „PANOPTIC  AL  COMUNELOR  BĂNĂŢENE DIN  
PERSPECTIVĂ  PEDOLOGICĂ“ de Dorin Ţărău şi Marcel Luca. 
Editura Marineasa, Timişoara, 2002 (sursă: www.banaterra.eu)
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Dieceza de Cenad. Un mileniu 
de istorie ecleziastică (1030-

1919/1930) - V* 

* Material prezentat pe 5 octombrie 2009, la Cenad

Istorie

Drd. Claudiu Călin
(Continuare în pag. 11)

(Urmare din numărul trecut)

Perioada de 164 de ani de ocupaţie otomană 
se va sfârşi o dată cu eliberarea Banatului şi a 
Timişoarei de către principele Eugeniu de Savoya 
în anii 1716-1718, moment ce va echivala pentru 
Dieceza de Cenad cu o renaştere din propria-i cenuşă.

 IV.  Eliberarea Banatului de sub ocupaţia otomană 
şi refacerea vieţii religioase a Diecezei de Cenad până 
la reincorporarea Banatului la Ungaria (1716-1778).        

Secolul al XVIII-lea va lăsa să se întrezărească zorii 
unui nou început pentru vechea Dieceză de Cenad. Prin 
eliberarea de sub turci a Timişoarei acum 290 de ani, mai 
precis în anul 1716 de către trupele imperiale austriece, 
aflate sub conducerea prinţului Eugeniu de Savoya, au 
fost creeate premisele reorganizării diecezei. Astfel, epis-
copul Ladislaus de Nádasd îşi va alege ca sediu episcopal 
oraşul Szeged, unde în anul 1724 va reactiva cu aprobarea 
împăratului Carol al VI-lea Capitlul Catedral, avâd vechea 
sa competenţă de „locus credibilis“, adică îndeplinind 
oficiul de notariat public. Acest oficiu va fi îndeplinit de 
către Capitlul Catedral până în 1918. Din Szeged episcop-
ul va întreprinde mai multe vizite în Dieceză. Parohii vechi 
sunt acum reînfiinţate, altele noi iau fiinţă. Călugării iezuiţi 
deschid o şcoală în Timişoara şi se implică activ în viaţa 
spirituală a diecezei, superiorul reşedinţei lor din oraşul 
nostru episcopal fiind totodată şi vicarul general al diecezei.     

 În timpul episcopului Adalbert von Fal-
kenstein, scaunul episcopal este mutat de la 
Szeged la Timişoara. După opt ani, în 1740, Capit-
lul va fi mutat, la rândul său, în oraşul de pe Bega.     

 La data de 6 august 1736, în sărbătoarea „Schimbării 
la Faţă“, episcopul Adalbert von Falkenstein, aşează piatra 
de temelie a unei noi catedrale pentru Dieceza Sfântului 
Gerard. Construcţia Catedralei se va bucura de înaltul pa-
tronaj al împăraţilor  Carol VI-lea şi Maria Theresia. Ridicată 
într-un spledid stil baroc, catedrala cunoscută în Timişoara 
drept „Domul“ este şi azi prima biserică a Diecezei noas-
tre, Catedrala Diecezei Romano-Catolice de Timişoara.      

Prin repetatele colonizări ale teritoriului diecezan 
cu credincioşi, în majoritate de origine germană, au pu-
tut fi întemeiate multe noi parohii, iar altele vechi au pu-
tut fi reactivate. Un element interesant în istoria diecezei 
a fost colonizarea bulgarilor catolici în Banat. Aceştia, 
datorită credinţei lor catolice au fost mereu persecutaţi 
de turci, ei trecând Dunărea la nord şi după un scurt 
periplu prin Ţara Românească se vor aşeza în 1739 pe 
teritoriul diecezei noastre, unde vor întemeia parohiile 
şi localităţile Vinga, Kikinda Mică (Lovrin) şi Dudeştii 
Vechi. Împreună cu credincioşii a venit şi episcopul bul-

gar, călugărul franciscan Nikola Stanislavich. El va ocupa 
scaunul vacant al Diecezei de Cenad în anul 1739 con-
ducând dieceza până la moartea sa petrecută în anul 1750.      

Arareori este dat unui episcop harul de a avea 
o activitate atât de îndelungată şi de rodnică. Un bun 
exemplu în acest sens este episcopul conte Franz An-
ton Engl de Wagrain. Numit la vârsta de 30 de ani în 
scaunul diecezei de Belgrad, el va trebui după doar nouă 
ani, în 1739, să fugă din calea turcilor care, prin Pacea 
de la Belgrad reocupau Serbia şi Oltenia sub ascultare.      

Din 1750, însă, episcopul conte Franz Anton Engl 
de Wagrain va deveni episcop de Cenad cu reşedinţa la 
Timişoara. El va fi acela care va celebra prima Sfântă 
Liturghie în Domul din Timişoara, noua sa catedrală, 
la data de 8 septembrie 1754, în Sărbătoarea Naşterii 
Sfintei Fecioare Maria. Tot sub episcopul Engl de Wa-
grein, în anul 1756, a fost aşezată şi piatra de teme-
lie a noii biserici din Maria Radna, acelaşi episcop, în 
persoană mutând icoana miraculoasă în noua biserică în 
anul 1767, la data de 9 iunie, în sărbătoarea Rusaliilor.      

La moartea episcopului Engl de Wagrein, întâmplată 
în 1777 Dieceza de Cenad număra 105.000 credincioşi 
cu peste 100 de parohii la care se adăugau şi cele două 
parohii greco-catolice din Zăbrani şi Timişoara-Fabric, 
aflate pe atunci încă sub jurisdicţia episcopului de Cenad.  

 
 V. Dieceza de Cenad, între anii creşterii şi 

maturităţii vieţii instituţional-religioase şi urmările 
tragice ale Primului Război Mondial (1778-1919).     

 În anul 1780, în timpul episcopului Imre Christovich, 
printr-una dintre ultimele ei hotărâri, împărăteasa Maria 
Theresia dăruieşte episcopilor de Cenad o reşedinţă pro-
prie definitivă în strada ce pe atunci se numea Karoligasse, 
la numărul 4. De atunci această clădire a servit mereu drept 
reşedinţă a episcopilor de Cenad şi apoi a celor de Timişoara.      

Episcopul Ladislaus Köszeghy a fost acela care va 
consacra Catedrala episcopiei de Cenad, acum definitiv 
terminată în anul 1804. Tot el va deschide în anul 1807, în 
fosta reşedinţă şi biserică a călugărilor iezuiţi, primul semi-
nar teologic, din timpurile moderne, al Diecezei de Cenad.      

Eruditul episcop Joseph Lonovics va înfiinţa în 
anul 1841 o facultate de drept şi una de filosofie, am-
bele găzduite în clădirea Seminarului Teologic, aces-
tea fiind primele facultăţi din istoria oraşului. Dorinţa sa 
era de a înfiinţa astfel prima universitate din Timişoara.      

O prezenţă deosebit de importantă în istoria Diecezei 
noastre o reprezintă Ordinul Călugăriţelor de Notre Dame. 
Acest ordin întemeieat în anul 1833 în Bavaria, va fi 
prezent prin grija episcopului Alexander Csajághy din anul 
1857 şi la Timişoara. Educaţia a trei generaţii de fete atât 



9 Cenăzeanul nr. 1/2014

Pescuitul ca îndeletnicire umană datează de la 
începutul omenirii, pierzându-și originile în negura 
vremurilor. Dacă la începuturi a existat ca o necesitate 
a oamenilor de a-și procura hrana cea de toate zilele, 
pe parcursul trecerii timpului s-a transformat într-o 
modalitate de delectare, de relaxare, într-un cuvânt într-
un mod plăcut de a-ți petrece timpul în mijlocul naturii. 
În zilele noastre, au apărut ustensile din ce în ce mai 
sofisticate și mai puternice. Se organizează concursuri 
sportive de pescuit la nivel local, național și internațional. 
Ținând cont de faptul că pescuitul a devenit un sport, 
trebuie desigur respectate și anumite reguli, dintre care 
cele mai importante ar fi utilizarea unor ustensile legale 
de pescuit, dar și eliberarea peștilor subdimensionați  
și menținerea curățeniei la locul de pescuit. Numărul 
pescarilor sportivi a crescut continuu și excepție nu face 
nici localitatea noastră, Cenad, unde pescarii sunt foarte 
mulți și de toate vârstele, începând de la copii de 5-6 ani 
și până la seniori de 70-80 de ani. Desigur că un efect 
hotărâtor îl are și vecinătatea Mureșului care, de-a lungul 
anului, oferă partide de pescuit excelente, dar și peisaje 
de o frumusețe deosebită. Alte posibilități de pescuit 
ar fi rețeaua de canale care înconjoară Cenadul, cel 
mai important fiind Begova, care în ultimii ani a oferit 
partide frumoase la caras și la știucă. Cu toate acestea, 
mai ales după 1989, pescarii cenăzeni s-au orientat și 
spre alte destinații de pescuit, unul dintre cele mai 
frecventate locuri fiind amenajările piscicole din țara 
vecină, Ungaria, lucrul fiind posibil în contextul întrării 
României în Uniunea Europeană. Pe lângă amenajările 
piscicole particulare există și o vastă rețea de canale, cu 
o bogată populație piscicolă, dar prezentarea acestora o 
vom face într-un număr viitor.

Am dori să vă prezentăm în continuare o destinație 
favorită a mai multor pescari din Cenad, loc cu peisaje 
de o frumusețe deosebită, situat la Dunăre, în zona 
localității Divici și anume Ostrovul Calinovăț, căruia 
încerc să-i fac o scurtă prezentare geografică.

Ostrovul Calinovăț este situat în județul Caraș-
Severin și face parte din zona protejată Porțile de Fier, 
fiind încadrată în regiunea biogeografică europeană. 
Înainte de construirea barajului de la Porțile de Fier 
I, când s-a ridicat nivelul apelor Dunării. Uscatul 
cuprindea și insula, zonă de grădini (teren arabil) aflate 
în proprietatea locuitorilor satului Divici. La acest ostrov 
se poate ajunge din Pojejena, pe drumul județean DJ 
57A, care urmează sudul Dunării spre Baziaș. Insula 
Calinovăț se află pe teritoriul administrativ al comunei 
Pojejena, fiind declarat arie naturală protejată în anul 
2004. Zona aparține Carpaților Occidentali, mai exact 

Pescar cenăzean Munților Locvei, de origine calcaroasă. Clima este 
una temperat continentală, cu influențe mediteraneene. 
Vegetația insulei este alcătuită din diferite specii de 
sălcii, care asigură tot timpul anului umbră și răcoare 
pentru pescari. Aici mai există și alte specii iubitoare de 
apă, care se bucură de condiții de dezvoltare excelente: 
papură, stuf, rogoz etc. Fauna ostrovului este constituită 
în special din păsări de apă: lișițe, rațe sălbatice, stârci, 
dar și din felurite specii de broaște și șerpi de apă. 

În jurul ostrovului există locuri excelente pentru 
pescuit, cu rezultate excepționale confirmate de-a lungul 
vremii. Dintre speciile piscicole care populează apele 
din jurul ostrovului amintim somnul, șalăul, crapul, 
știuca, cega, mreana, carasul, guvidul de Dunăre, plătica, 
babușca, obletele etc. 

În continuare, vă voi povesti într-un fel de 
cronologie inversă despre ultima expediție organizată pe 
Dunăre în zona Divici, în data de 10 septembrie 2013, 
împreună cu prietenul Ionel Cârpă (zis Jojo), care s-a 
dovedit a fi o reușită. Cu câteva zile înainte de plecare, ne-
am întâlnit acasă la Jojo și am întocmit o listă cu lucrurile 
pe care le vom lua fiecare, acest lucru având menirea de 
a ne scuti de bătăi de cap ulterioare. În dimineața zilei 
de 10 septembrie am pornit la drum, acesta decurgând în 
condiții bune. Pentru ultimele cumpărături ne-am oprit 
la Oravița, unde am și pus viza pe permisul de pescuit la 
Poliția de Frontieră. Am ajuns puțin după prânz și, după 
ce am luat masa, am pescuit de pe un debarcader din 
apropierea locului de cazare. Ca o primă surpriză plăcută 
au fost locurile de cazare bune, într-o rulotă amplasată 
în apropierea malului Dunării (proprietatea lui Jojo), 
mărginită de un șopron cu o masă, scaune, frigider și 
un aragaz pentru gătit. Șopronul și-a dovedit pe deplin 
utilitatea, mai ales în cele două-trei zile cu ploaie de care 
am avut parte în această perioadă. 

În zilele următoare, am ieșit în fiecare zi pe apă, 
pescuind în jurul Ostrovului Calinovăț, mai ales în 
partea de sud, dinspre Serbia. Putem spune că rezultatele 
au fost schimbătoare, în unele zile neavând nicio 
mușcătură la diferite momeli. Totuși, una peste alta, s-a 
prins șalău, somn, crap, caras, dar și nelipsiții guvizi de 
Dunăre. Demn de remarcat este faptul că partidele de 
pescuit s-au desfășurat într-un ambient plăcut, Jojo fiind 
un partener agreabil. În timpul în care am pescuit de pe 
ponton, am făcut cunoștință cu proprietarul pontonului, 
Gigi, și cu un pescar al locului, Vasile Moldoveanu, 
care are în grijă mai multe proprietăți învecinate. După 
încheierea perioadei stabilite, am pornit spre casă cu un 
sentiment de satisfacție, cu toate că rezultatele nu au fost 
pe măsura așteptărilor, dar de multe ori contează mai 
mult... anturajul.

În numerele viitoare ale revistei „Cenăzeanul“ 
vă vom reda și alte partide de pescuit ale pescarilor 
cenăzeni.

Vă dorește fir întins
pescar de serviciu, 

Ing. G. Ivașcu

Pescari cenăzeni 
pe alte meleaguri (I)

Hobby
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Agricultură

Sfaturi de sezon pentru 
gospodarii cenăzeni

Iată că se apropie cu 
pași mari venirea primăverii, 
cu explozia de lucrări ce se 
desfășoară în această perioadă. 
Iarna 2013-2014, care se 
apropie de sfârșit, putem spune 
că a fost  una blândă  în ceea 
ce privește temperaturile și cu 
precipitații puține. Zăpada ce 
a căzut în lunile decembrie și 
ianuarie a măsurat în total 20 
cm/mp, iar precipitațiile sub 
formă de ploaie au măsurat, 
cumulat pe lunile ianuarie-

februarie, doar 14 l/mp. Astfel, la această oră, a treia 
decadă a lunii februarie, când scriem acest articol, se 
semnalează un deficit de apă în stratul de profunzime al 
solului. Cu toate acestea, starea cerealelor de toamnă este 
corespunzătoare mai ales datorită faptului că în stratul 
superficial al solului a fost apă suficientă. Dar, datorită 
timpului cald, atenție la bolile foliare.

După  prognozele meteorologice, martie ne 
așteaptă cu un volum de precipitații cu mult peste 
media multianuală, pentru această lună prognozându-se 
aproximativ 160 l/mp, echilibrul hidric al solului fiind 
astfel refăcut.

Ca și lucrări agricole imediat ce terenul permite, 
se trece la pregătitul terenului și se seamănă culturile de 
urgența I, adică: lucerna, mazărea, trifoiul, borceagul, 
ovăzul etc. Pe măsura încălzirii vremii, se trece la 
semănatul sfeclei de zahăr, a florii soarelui și cartofului. 
Menționăm că sămânța de sfeclă are nevoie pentru 
germinare de o cantitate foarte mare de apă, aproximativ 
o dată și jumătate cât greutatea seminței. 

Dintre lucrările de maximă importanță caracteristice 
perioadei la care ne referim, respectiv lunile martie și 
aprilie, menționăm fertilizarea cerealelor păioase, care, în 
cazul că nu s-au făcut mai devreme, se face cu mijloace 
terestre, trebuie ținut cont de umiditatea terenului. 
Actualizăm mai jos prețurile la cel mai mare furnizor din 
zonă și anume firma „Glissando“ din Sânnicolau Mare 
(tel. 0256-372.545): azotat de amoniu (sac de 50 kg) – 
87 lei/sac; complexe 20:20:0 – 115 lei/sac; complexe 
15:15:15 – 120 lei/sac; uree – 102 lei/sac.

O altă lucrare caracteristică perioadei este 
erbicidatul culturilor de cereale păioase, concomitent 
putând fi administrate îngrășămintele foliare sau, dacă 
este cazul, tratamentele pentru bolile ce se manifestă în 
această perioadă datorită vremii calde și umede. Dintre 
îngrășămintele foliare puse la dispoziție de „Glissando“ 
amintim: 

- Fertitel – 1,5 l/ha – 12 lei/l
- Atonik 1 l/ha – 15,5 lei/l
- Cropmax 1 l/ha – 14,5 lei/l

Ca erbicide pentru păioase există în stoc: 
- Rival Star 38 lei/20 g – 1 ha
- Musang 119 lei/l – 0,5 l/ha
- Premiant 52 lei/l – 1 l/ha
- S.D.M.A. (sare amină) 28 lei/l – 1 l/ha
Alte materiale și substanțe puse la dispoziție de 

„Glissando“ sunt erbicidele pentru porumb: Equip  109 
lei/l – 2 l /ha; Buctril 85 lei/l  0,7-0,8 l/ha ; Kelvin Top 
169 lei/l  1,2 l-1,4 l/ha ; Basis 143 lei – 20 g/ha. 

Semințele de porumb și floarea soarelui  sunt 
asigurate de firmele de profil și anume: Pioneer, K.W.S., 
Saten Union, NSC.

De asemenea, se mai găsesc semințe de legume, de 
flori, pompe de stropit, foarfeci, fierăstraie pentru tăieri, 
folie, furtunuri de irigat, semințe de gazon și o mare 
diversitate de insecto-fungicide etc.

În câmp, după semănatul  florii soarelui, urmează 
semănatul porumbului și soiei.

În grădină, lucrările fiind deja începute, se 
finalizează semănatul cartofilor, fasolei, castraveților, 
pepenilor verzi și galbeni etc., adică al plantelor 
iubitoare de căldură, aceasta presupunând că usturoiul, 
ceapa, mazărea, salata, spanacul, ridichile, sfecla roșie, 
rădăcinoasele au fost deja semănate.

La pomii fructiferi (sursa foto: http://pomifructiferi.
com/) se execută ultimele tăieri de fructificare, dar și 
ultimele plantări de puieți. Este de preferat ca piersicul 
și caisul să fie lăsați la urmă cu tăierile, aceasta ținând 
cont de pericolul înghețurilor târzii de primăvară. Ca și 
tratamente specifice la pomii fructiferi pentru această 
perioadă ar fi tratamentul cu zeamă bordeleză în 
concentrație de 1% în faza de buton (când florile încă 
nu sunt deschise). Tratamentul se execută în special 
la cais și piersic, dar e de preferat a fi executat la toate 
speciile. Înainte este indicată  îndepărtarea prin scuturare 
a fructelor care au fost atacate anul anterior de monilioza 
fructelor (Monilinia Fructigena), să le adunăm de pe jos 
și să le ardem sau să le îngropăm la distanță de pomii 
fructiferi, ele constituind focare de infecție pentru pomi 
în anul în curs.

Ing. Gheorghe Ivașcu
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Amalgam

Din albumul de familie
(Urmare din pag. 9)

Colecția: Rodica Pitic

catolice cât şi de alte confesiuni va fi puternic marcată de 
surorile acestui ordin, educaţie ce va deveni un etalon de 
onoare pentru întreg Banatul. Succesorul episcopului Csa-
jághy, episcopul Alexander Bonnaz, va sprijini şi el demer-
surile de dezvoltare a educaţiei vlăstarelor credincioşilor 
săi, el fiind acela care a susţinut puternic construirea com-
plexului Surorilor de Notre Dame din cartierul Josefin.

   VI. Scindarea milenarei Dieceze de Cenad şi 
întemeierea diecezelor succesoare: Timişoara, Szeged-
Csánad şi Zrenjanin.      

Sfârşitul Primului Război Mondial va aduce cu 
sine împărţirea teritoriului vechii Dieceze de Cenad în 
trei părţi diferite. Astfel, 33 de parohii şi oraşul Szeged 
vor rămâne în Ungaria, unde din 1923 se va afla de aici 
înainte şi episcopul de Cenad, teritoriul devenind din anul 
1982 Dieceza de Szeged - Csanád. O a doua parte a teri-
toriului diecezan va reveni Regatului Sârbilor, Croaţilor 
şi Slovenilor, cu 64 de parohii, având centrul la Be-
cicherecul Mare (azi Zrenjanin), teritoriu organizat din 
anul 1988 în Dieceza de Zrenjanin. Cea mai mare parte 
a teritoriului vechii dieceze revine Regatului României, 
teritoriu numărând 163 de parohii cu centrul la Timişoara.   

VII. Dieceza de Timişoara, succesoar-
ea diecezei de Cenad, între întemiere, persecuţia 
comunistă  şi renaştere (1923/1930-1989).    

Partea vechii Dieceze de Cenad aflată pe teritori-
ul României este organizată  la 17 februarie 1923 într-o 
Administratură Apostolică cu sediul la Timişoara, canonicul 

Augustin Pacha devine cu această  dată Adminstrator Apos-
tolic. Tot în acest an, ultimul episcop de Cenad, dr. Julius 
Glattfelder, părăseşte Timişoara, stabilindu-se la Szeged.      

La data de 5 iunie 1930 Administrator Apostolică 
de Timişoara este ridicată la rangul de Dieceză. Epis-
copul titular de Lebedo, dr. Augustin Pacha devine 
primul episcop diecezan cu titlul de Timişoara.     

 Norii negri ai comunismului nu au trecut pes-
te dieceza noastră fără  a lăsa în urma lor mari dis-
trugeri şi suferinţe. Astfel, Dieceza de Timişoara este 
degradată prin legea cultelor din 1948 la rangul unui 
decanat (protopopiat), activitatea ordinelor religioase 
călugăreşti şi a asociaţiilor catolice fiind total interzisă. 
Activitatea Seminarului teologic, precum şi a tuturor 
şcolilor confesionale catolice este interzisă, iar clădirile 
împreună cu toate cele ce le aparţineau sunt confiscate.      

În anul 1950 este arestat şi judecat de un tribunal 
militar în cadrul unui proces înscenat episcopul diecezan 
Dr. Augustin Pacha, împreună cu un număr de 44 de preoţi. 
Episcopul Auxiliar, dr. Adalbert Boros, va fi acela care, con-
sacrat în secret, va sta în detenţie timp de treisprezece ani.      

ziduri romane, dar şi ceramică daco-romană şi tot de aici 
provin o stemă din sec. II-III d. Chr., cărămizi cu ştampilă 
şi monede constantiniene din bronz. Tot aici au fost 
descoperite şi urme de locuire din timpul culturii Vatina, 
din sec. VIII-IX,X – XI şi XVII. 

B).  Punctul Tarnoc este situat la cca 5 km de localitate, 
între dig şi Lunca Mureşului, unde a fost reamenajat pentru 
o fermă (odaie în graiul local). Săpăturile arheologice au  
descoperit cărămizi, dar şi  morminte deranjate, ceramică 
din  perioada  sec.IX-X d. Chr. Pe o altă movilă, din sesia 
parohiei ortodoxe sârbe, au fost descoperite mai multe 
morminte de inhumaţie deranjate din perioada târzie a 
migraţiilor, sec. IX-XI d. Chr.

(Urmare din pag. 8)

Cenad – Monografie istorică (I)

Dieceza de Cenad...

(Continuare în numărul următor)
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Pelerinaj la Locurile Sfinte (X)
Ziua a IX-a - 15 februarie 2012

Pr. Gheorghe Covaci 

Interesant lucru, deşi iudeii necreştini nu cred în 
venirea a doua a lui Iisus, au căutat să aibă un loc în faţă la 
acest eveniment viitor. Vă rog să mă credeţi, un astfel de 
loc nu se găseşte fără un preţ de peste 10.000 $ ! 

Valea lui Iosafat se continuă cu ceea ce noi ştim că 
se numeşte Valea Gheenei. Acolo, după judecată, vor fi 
aruncaţi cei ce nu au făcut faptele cele bune, în această vale 
a Gheenei se află şi Scăldătoarea 
Siloam.

Tot în Valea Iosafat, 
vizavi de Poarta de Aur, se află 
mormântul profetului Zaharia.

Un alt loc ce ne aduce 
în faţă momentul lepădării 
lui Petru se numeşte Biserica 
„Sfântul Petru în Gallicantu“ 
(unde a cântat cocoşul). Acesta 
este numele bisericii de pe 
versantul oriental al muntelui 
Sion care evocă întreita 
lepădare a lui Petru. 

***
Singura biserică pur 

rusească din Ţara Sfântă, 
ridicată pe Muntele Măslinilor este Mănăstirea „Maria 
Magdalena“.

Se distinge prin turlele ei aurite în formă de ceapă. 
Mănăstirea adăposteşte numeroase fragmente de sfinte 
moaşte, precum şi o icoană făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului. 

Luca 7, 36-50: „Unul din farisei L-a rugat pe Iisus 
să mănânce cu el. Şi intrând în casa fariseului, a şezut la 
masă. 37. Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând 
că şade la masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu 
mir. 38. Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, 
a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul 
capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu 
mir. 39. Şi văzând fariseul care-L chemase, a zis în sine: 
Acesta, de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel e femeia care 
se atinge de El, că este păcătoasă. 40. Şi răspunzând, Iisus 
a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, 
spune, zise el. 41. Un cămătar avea doi datornici. Unul era 
dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt cu cincizeci [...]“

Din păcate, de multe ori mănăstirea este închisă 
publicului, având un program de vizitare variabil. Dacă 
este găsită deschisă, grupul de pelerini poate intra, ceea ce 
am făcut şi noi; aici am fost impresionaţi de atmosfera de 
mister, de mare sfinţenie cu care se desfăşura Sf. Liturghie, 
rusească desigur.

Împăratul Rusiei Alexandru al III-lea, împreună cu 
fraţii săi, a cumpărat pământ în Grădina Ghetsimani şi a 
construit o Biserică în memoria mamei lor, împărăteasa 
Maria Alexandrovna. A fost închinată Sfintei Maria 
Magdalena. La slujba de sfinţire a venit fratele împăratului 
împreună cu soţia sa, Marea Ducesă Elisabeta Feodorovna, 
care văzând frumuseţea locului şi-a exprimat dorinţa de a fi 
îngropată aici (şi aşa s-a întâmplat, Marea Ducesă trecând 
la ortodoxie). În anul 1905 soţul ei moare şi Elisabeta 
se retrage din viaţa publică şi înfiinţează în Moscova o 
comunitate monastică de femei, ridicând şi o Biserică 

închinată Sfântului Acoperământ 
al Maicii Domnului, în anul 1918, 
împreună cu maica Varvara şi alţi 
membri ai familiei regale a fost 
omorâtă de bolşevici. Încă fiind în 
viaţă, ei au fost aruncaţi într-o mină 
aflată aproape de Urali. Rămăşiţele 
pământeşti ale Marii Ducese şi 
ale maicii Varvara au fost aşezate 
în racle de marmură, în biserica 
mănăstirii „Maria Magdalena” de 
pe Muntele Măslinilor.

În anul 1933 aici a fost 
fondată o comunitate monastică 
condusă de două maici care s-au 
convertit de la anglicanism la 

credinţa ortodoxă, maica Maria devenind prima stareţă a 
mănăstirii.

În anul 1930 a fost adusă din Liban o icoană 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Aceasta aparţinuse 
mitropolitului Ilie din Liban, căruia de trei ori i-a apărut 
în vis Maica Domnului spunându-i să dăruiască icoana 
mănăstirii de pe Muntele Măslinilor.

Luca 22, 39-44: „Şi, ieşind, s-a dus după obicei în 
Muntele Măslinilor, şi ucenicii l-au urmat. Şi când a sosit 
în acest loc, le-a zis: Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită. 
Şi El S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră şi, 
îngenunchind, Se ruga Zicând: Părinte, de voieşti, treacă 
de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se 
facă. Iar un înger din cer s-a arătat Lui şi-L întărea. Iar El, 
fiind în chin de moarte, mai stăruitor Se ruga. Şi sudoarea 
Lui s-a făcut ca picături de sânge care picurau pe pământ 
[...]”

Luca 22, 47-53: „Şi vorbind El, iată o mulţime, şi 
cel ce se numea Iuda, unul dintre cei doisprezece, venea 
în fruntea lor. Iisus i-a zis: Iuda, cu sărutare vinzi pe Fiul 
Omului?

(Continuare în numărul viitor)




