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Spiritualitate

Pr. Bene Tamás

Ei I-au zis: „Ucenicii lui 
Ioan, ca și ai fariseilor, postesc 
des și fac rugăciuni, pe când ai Tăi 
mănâncă și beau.” 

El le-a răspuns: „Oare puteți 
face pe nuntași să postească în 
timpul când mirele este cu ei? 

Vor veni zile când va fi luat 
mirele de la ei; atunci vor posti în 
acele zile.” 

Le-a spus și o pildă: „Nimeni 
nu rupe dintr-o haină nouă un petic, 
ca să-l pună la o haină veche; 
altminteri, rupe și haina cea nouă, 

și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. 
Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, 

vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, și burdufurile 
se prăpădesc; ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, și 
amândouă se păstrează. 

Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, 
căci zice: „Este mai bun cel vechi”. Lc 5, 33-39.

Iubiţi fraţi în Cristos! 
Postul este un timp potrivit pentru a ne face o 

schimbare sinceră în viaţă. Să avem mereu în gând că viaţa 
noastră poate fi oricând, deci în mod neprevăzut întreruptă. 
Să ne întemeiem viaţa, înăuntru şi afară, pe o nezdruncinată 
fidelitate faţă de Dumnezeu, pe respectarea legii sale, pe 
afirmarea tuturor celorlalte lucruri, afirmarea stăpânirii sale, 
a providenţei şi milostivirii sale. 

Într-o zi i-au zis lui Isus: „Ucenicii lui Ioan ca şi ai 
fariseilor, postesc des şi fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă 
şi beau.” Dar el le-a răspuns: „Oare puteţi face pe nuntaşi să 
postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile 
când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile.” 

Prin acest răspuns Isus le spune că omul trebuie să 
se bucure de venirea lui Dumnezeu printre ei. Să ne rugăm 
deci Domnului ca să ne facă vrednici de sfânta sa iubire, 
pentru ca iubindu-l cu desăvârşire, toate bunătăţiile acestei 
lumi ni se vor părea fum şi tină, iar ocările şi suferinţele 
ni se vor preface în desfătări. Dar când spune Isus că vor 
veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor trebui să 
postească, se referă la cele ce se vor întâmpla după moartea, 
învierea şi înălţarea sa. Atunci vor trebui să postească 
pentru a rămâne tari în credinţă, pentru a nu ceda ispitelor. 
Postul este momentul apropierii de Dumnezeu prin fapte 
şi gânduri bune. Prin post trebuie să regăsim drumul către 
Dumnezeul cel adevărat.

După ce le-a răspuns la întrebare Isus le-a zis şi o 
pildă. Că nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să 
pună la o haină veche, deoarece petecul nu se potriveşte 
la haina veche. Şi nimeni nu pune un vin nou în burdufuri 
vechi, deoarece acestea se sparg, dar vinul cel nou trebuie 
pus în burdufuri noi, ca să se păstreze amândouă. Şi cel ce a 
băut din vinul cel vechi nu doreşte din vinul cel nou, pentru 
că zice: „Este mai bun cel vechi.” 

Prin această pildă Isus doreşte să arate că învăţătura 
nouă nu poate fi pusă în omul cel vechi, dar trebuie pusă în 
omul cel nou, pentru că doar aşa poate da roadele aşteptate, 
altfel se pierd amândouă.

A-l cunoaşte pe Cristos înseamnă a împlini, a trăi 
desăvârşirea legii, desăvârşirea care nu se bazează pe logica 
raţiunii umane, ci pe logica iubirii, care deşi transcede 
capacitatea noastră de a o înţelege, nu transcede capacitatea 
noastră de a o trăi şi trăind-o s-o înţelegem.

Dacă vrem să ne îmbogăţim cu adevăratele valori ale 
postului, trebuie să privim la inima lui Isus, să luăm din ea 
lumina şi în lumina lui vom vedea lumina. Căinţa, durerea 
pentru păcate exprimate prin post este în primul rând, un act 
de dreptate faţă de Dumnezeu. Cel ce se căieşte sincer şi adânc 
că l-a jignit pe Dumnezeu trebuie să facă această propunere, 
de a nu mai păcătui, altfel nu ar fi cu adevărat căit. 

Prin post omul se întoarce la Dumnezeu, are un refuz 
total al păcatului, care nu poate avea loc fără o propunere 
serioasă pentru viitor. 

Aşadar, cea ce se cere în mod deosebit în post este 
o ascultare frecventă a Cuvântului lui Dumnezeu, care 
să devină rugăciune arzătoare personală cu exigenţele 
chemării noastre, o revizuire a vieţii noastre, cu voinţa 
fermă de a schimba în mai bine, o disciplină penitenţială 
care şi public repară jignirile aduse lui Dumnezeu, 
îndeamnă voinţa către refuzul lor, îl învaţă pe om să 
parcurgă cu îndrăzneală drumul către adeziunea deplină 
la voinţa lui Dumnezeu, o caritate frăţească menită să 
transforme postul nostru în fapte concrete de iubire.

Despre Post
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Societate

Miroslav Marianuț

Hotărâri ale Consiliului Local 
al comunei Cenad

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

• Hotărârea nr. 1 din 09.01.2017 privind acoperirea 
deficitului la secţiunea dezvoltare în sumă de 1.177.328,01 
lei din excedentul secţiunii de funcţionare la 31.12.2016.

• Hotărârea nr. 2 din 09.01.2017 privind aprobarea 
Planului de acțiuni de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, pentru 
anul 2017.

• Hotărârea nr. 3 din 09.01.2017 privind aprobarea  
Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Cenad 
pentru anul 2017

• Hotărârea nr. 4 din 06.02.2017 privind aprobarea 
organizării, funcţionării reţelei şcolare la nivelul comunei 
din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad pentru anul 
şcolar 2017-2018.

• Hotărârea nr. 5 din 06.02.2017 privind aprobarea 
Organigramei  şi Statului de Funcţiuni al aparatului de 
specialitate al primarului din cadrul Primăriei Comunei 
Cenad, judeţul Timiş.

• Hotărârea nr. 6 din 06.02.2017 privind aprobarea 
angajarii d-lui  Popon Gheorghe  în funcția de asistent 
personal al persoanei cu handicap grav Cosoreci Maria. 

• Hotărârea nr. 7 din 06.02.2017 privind aprobarea 
dezlipirii  imobilului  înscris în Cartea Funciară nr. 400912 
Cenad, judeţul Timiş.

• Hotărârea nr. 8 din 06.02.2017 privind aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la contractul  de servicii, 
privind darea în administrare a suprafeţei de 283,2036 ha 
teren forestier-pădurea Cenad, proprietatea comunei, către 
Ocolul Silvic Timişoara.

,,Hristos se naște, Măriți-L
Hristos din ceruri, întâmpinați-L
Hristos pe pământ, înălțați-vă
Cântați Domnului tot pământul”.

An de an, Biserica ne înnoiește vestea pe care 
odinioară au făcut-o îngerii păstorilor din câmpie: ,,Iată vă 
binevestesc bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că 
s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul” ( Luca 
II, 10-11). Această veste ne umple sufletul de bucurie și 
speranță, Dumnezeu Tatăl arată marea Sa iubire revărsată 
asupra coroanei creației Sale, omul.

Bucuria Nașterii Domnului este percepută de noi, 
indiferent de vârstă, căci prin mesajul adus de Crăciun, 
întreaga suflare se bucură și caută să imite gestul de iubire 
supremă al Tatălui, dăruind și noi la rândul nostru.

Și în acest an am fost chemați să luăm parte la 
ascultarea colindelor tradiționale sărbătorii, duminică 18 
decembrie 2016, gazdă fiind Biserica noastră parohială.

Cei care au prezentat măreața sărbătoare în vers și 
cânt au venit și de aproape, dar și mai de departe. Astfel, 
corul bărbătesc, din Comloșu Mare, dirijat de Gheorghe 
Covaciu, cântăreț bisericesc, alături de corul mixt din 
Sânnicolau Mare, condus de Ioan Sârbescu, și el cântăreț 
bisericesc, împreună cu corul mixt din Cenad, sub bagheta 
dirijorului și totodată cântărețului bisericesc Ioan Dogojie, 
au încălzit sufletul  celor prezenți prin colindele aduse în dar.

Nu în ultimul rând, grupul mixt, vocal-instrumental 
„Armonia”, tot din Sânnicolau Mare, încheie seara 
concertului de colinde în cele mai armonioase acorduri.

Aducem cu această ocazie mulțumiri tuturor celor 
care s-au ostenit la reușita acestei acțiuni, cântăreți, diri-
jori, precum și Primăriei Cenad, care de mai mulți ani ne 
sprijină în derularea acestui program de Crăciun.

Concert de colinde la Biserica 
Ortodoxă Română din Cenad

Preot paroh Gheorghe Covaci

„Grădinile Cenadului“  - pictură de Rodica Regep-Banciu
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- Stimată doamnă 
Carmen Mixich, iată-
vă, așadar, într-o nouă 
postură, cea de directoare 
a Școlii Gimnaziale din 
Cenad. Până acum v-au 
cunoscut doar părinții 
claselor de copii pe care 
le-ați „păstorit“ în mod 
direct. Acum, în mod firesc, 
trebuie să știe toți părinții 
din Cenad cine sunteți. De 
unde și întrebarea firească: 
cine sunteți? 

- Sunt un slujitor 
al şcolii cu o vechime de 26 de ani la catedră.  M-am 
născut în 8 februarie 1967, am copilărit în casa bunicilor 
la Nerău. Am terminat ciclul gimnazial şi liceul la 
Sânnicolau Mare, apoi am absolvit Colegiul Universitar 
Pedagogic „Vasile Goldiş” din Arad. Începând cu anul 
1996 sunt învăţătoare la Şcoala Gimnazială din Cenad.

- După harta C.F.R., Nerăul e la capăt de linie. 
Este acolo capătul lumii?

- Pentru mine Nerăul este „începutul lumii”, nu 
„capătul” ei, şi ceea ce numesc „acasă”.

- Într-un cuvânt, o adevărată bănățeancă. Se 
mai pune astăzi problema a fi sau a nu fi bănățean?

- Da, sunt bănăţeancă adevărată, mai ales că, 
asemeni multor bănăţeni, sunt un amestec româno-
croat. Nu cred că astăzi ar mai putea exista o asemenea 
problemă. Poate doar în ceea ce priveşte respectarea 
unor valori: toleranţa, corectitudinea, punctualitatea, 
respectul, organizarea şi ordinea care au fost mereu 
respectate aici.

- La vârste fragede, copiii vor să se facă 
doctori, educatoare, profesoare. Eu unul am vrut să 
mă fac detectiv, deoarece pe vremea copilăriei mele 
la Cenad, se emitea la Televiziunea Română serialul 
„Sfântul“. De ce ați ales cariera didactică?

- Am avut-o pe bunica din partea tatălui drept 
model, ea fiind învăţătoare. Apoi munca, sufletul, 
dăruirea minunaţilor mei profesori mi-au fost exemplu 
şi îndemn. Dar nimic nu ar fi fost posibil fără dragostea 
faţă de copii.

- Pentru Cenad, Nerău și satele din jur, 
Sânnicolau Mare este capitală. A locui la Sânnicolau 
Mare este doar un moft sau acest oraș oferă un anumit 
standard de viață pe care satele învecinate nu-l au?

- Pentru mine a locui la Sânnicolau Mare nu 
înseamnă a trăi mai bine decât la Cenad sau la Nerău. 
Pentru mine însemnă a nu mă „desrădăcina” pentru că 
aici este casa părintească.

Interviu

- Navetismul de la domiciliu la locul de muncă 
se practică de zeci de ani. Au fost cenăzeni care făceau 
naveta la Timișoara. Se reflectă navetismul sau nu în 
mod direct proporțional în calitatea muncii? 

- În opinia mea, calitatea muncii nu depinde 
de navetism, ci de gradul de implicare, dăruire, 
responsabilitate.

- Poți fi un adevărat părinte... la distanță? 
Adică prin intermediari: bunicii copiilor?

- Niciodată viaţa cu „părinţi la distanţă” nu 
este fără urmări pentru copil, dar fiecare îşi stabileşte 
priorităţile.

- Totul e pe bani. La Cenad, noul cămin cultural 
se speră că va fi dat în folosință de Rusalii. Cum 
vedeți, în noua dumneavoastră calitate, trinomul 
elevi-cadre didactice-cămin cultural începând cu 
noul an școlar 2017-2018 și pe mai departe?

- Sperăm să se anime viaţa cultural-artistică a 
comunei. Împreună cu doamna Oana Erdei, care va avea 
tot sprijinul din partea conducerii şcolii, suntem în faza 
de selecţie a copiilor talentaţi la muzică şi dans. Aceştia 
se vor alătura grupei de adolescenţi pe care doamna îi 
îndrumă. Un loc aparte îl vor avea serbările şcolare şi 
sperăm ca multe cadre didactice cu talent artistic să se 
implice în acest demers.

- Viața și cariera mea au fost profund marcate 
de un profesor la Cenad: Gheorghe Doran. Mai are 
în ziua de astăzi vreun cadru didactic vocație de 
mentor sau sistemul occidental l-a transformat într-
un banal luptător pentru supraviețuire?

- Dascălul fără har, fără vocaţie, va fi mereu un 
instructor chiar foarte bun, dar niciodată un EDUCATOR.

- Din punct de vedere moral, ar mai avea 
dreptul un cadrul didactic care a copiat la examenul 
de titularizare sau a luat nota minimă să profeseze 
ca atare?

- O notă mică poate fi un accident, un motiv de 
autoevaluare şi de perfecţionare, dar copiatul nu este 
compatibil cu calitatea de dascăl.

- Care vă sunt planurile de viitor legate de 
școala din Cenad?

- Nu mă pot gândi decât la o echipă sudată de 
dascăli devotaţi care lucrează împreună cu copiii 
lor şi cu părinţii acestora pentru ca fiecare copil să 
crească, se se dezvolte frumos; o echipă de dascăli 
care se implică în problemele „cetăţii”, care îşi pun 
la dispoziţie mintea, sufletul, capacitatea profesională, 
timpul pentru „a răspândi lumină”.

„Nimic nu ar fi fost posibil fără dragostea faţă de copii“

Interviu cu dna înv. Carmen Mixich, directoarea Școlii Gimnaziale din Cenad

A consemnat: Dușan Baiski
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Interviu

- Cine nu-l cu-
noaște pe Nelu Dogojie cu 
siguranță nu e din Cenad. 
Cum însă revista „Ce-
năzeanul“, tocmai fiindcă 
este accesibilă pe Internet, 
e citită în toată lumea, vă 
rog să vă prezentați.

- Sunt născut în 
comuna Cenad, în 23 
noiembrie 1957. Școala 
primară am absolvit-o în 
satul natal. În paralel, am 
luat lecții de vioară cu prof. 
Johann Wunder. Școala pro-
fesională „Electromotor“ am 

termi-nat-o în 1975, cu specializarea sculer-matrițer. Ulterior, 
m-am angajat la Întreprinderea „Electrotimiș“. Între timp, am 
urmat cursurile Școlii Populare de Artă din Timișoara și am 
cântat în ansamblul Școlii Profesionale „Electromotor“, al 
Întreprinderii „Electrotimiș“ și al Casei Tineretului. În 1986, 
m-am întors la Cenad și m-am căsătorit cu Nella Crăciun. 
Iar din 1992, la insistența lui Ion Savu, sunt dirijorul corului 
Bisericii Ortodoxe Române din Cenad. 

- Eu, în calitatea mea de fost elev al Școlii Generale 
din Cenad, întâi și întâi, adică în clasa I, am învățat să 
cânt „Internaționala“ cu înv. Franz Kahles. După care, 
spre disperarea mea, am fost cooptat în corul condus 
de Johann Wunder. Și cât pe-aci să devin trompetist 
într-o orchestră gândită de același J. Wunder. Noroc 
că mama mă vedea cântând la acordeon. La acordeon 
din fericire n-am ajuns. Iar Nelu Dogojie, iată. a ajuns 
dirijor de cor? 

- Este o greșeală să impui unui copil să urmeze un 
drum pentru care nu are tragere de inimă. Drept urmare, 
fiecare din noi doi și-a urmat pasiunea. 

- Un vecin, Ștefan lu´ Bora de pe Ulița de Piatră 
cânta la torogoată de se auzea până la dolmă. Mă 
fascina. Să fi fost în mintea mea doar palide reflexe ale 
unor potențiale „daruri“ ale Mamei Natură înăbușite 
de abordări pedagogice neadecvate, dictate de Partid, 
sau puteam să devin un nou Enescu?

- Nu putem să vorbim de „abordări pedagogice 
neadecvate, dictate de Partid“, mai degrabă soarta și darul 
de la Mama Natură ne-a făcut pe fiecare să ne urmăm 
calea, fiecare în domeniul lui.

- Pe când învățam socoata și scrisul, la ora de 
muzică învățătorul Franz Kahles „scârțâia“ la vioară 
și-i tot răsucea niște șuruburi și tot nu pricepeam de ce?

- Instrumentele de coarde, printre care și vioara, 
sunt foarte sensibile la diferențele de temperatură și se 

Interviu cu dl Ioan Dogojie, dirijorul corului Bisericii Ortodoxe Române din Cenad

„Darul de la Mama Natură ne-a făcut pe fiecare să ne urmăm calea“

dezacordează foarte repede. Tocmai de aceea trebuie 
acordate ori de câte ori este cazul.

- Șvabii din Cenad au tot avut fanfare și orchestre. 
Sârbii nu știu ce-au avut. Dar i-au avut până la urmă pe 
tamburași. Românii l-au avut pe Văsălie Bărăntici. Au 
avut mai mult și lumea nu (mai) știe?

- În ceea ce privește viața muzicală a comunei, pot 
să-i adaug pe moș Lae și moș Bircă (Aurel Cenade), care 
au fost vioriști renumiți în zonă, pe moș Peti cu formația, pe 
frații Bărăntici cu Uroș și cu Dudu. Ungurii au avut formația 
Kerekes. La sârbi să nu-i uităm pe Milenko Lukin, pe cica 
Toma și pe Gheorghe Galetin, care sunt cu toții fii ai Cenadului.

- Am „răsfoit“ arhiva digitală a revistei 
„Cenăzeanul“. Într-un articol, prof. Ion Strungariu 
scrie despre un cor la început de veac al XX-lea, pe baza 
relatărilor unei cenăzence (Toconiță). 

- Într-adevăr, după ce s-au despărțit biserica română de 
biserica sârbă, învățătorul D. Bozianu a format corul „Doina“. 
Am partituri din proprietatea înv. Bozianu din 1902. După 
aceea a fost un cor condus de bunicul lui Gheorghe Crăciun, 
apoi unul condus de înv. T. Iovănuț. Am partituri și de la 
dânsul. A urmat corul condus de Giani Blaj, iar după vreo 10 
ani ne-am hotărât să înființăm și noi un cor. Nu știu dacă a fost 
ceva programat sau doar soarta, fiindcă niciun cadru didactic 
nu s-a oferit să conducă acest cor. Eu, care nu am avut nicio 
legătură cu muzica corală, la insistențele lui Ion Savu (zis 
Nero), am hotărât să mă înham la această muncă.

- Corul nu este o născocire de ieri sau de alaltăieri. 
Dar, de la bun început, a avut și joacă în continuare un rol 

Corul Bisericii Ortodoxe Române din Cenad, în 2013. 
Ultimul, în dreapta, dirijorul Ioan Dogojie

(Continuare în pag. 7)

A consemnat: Dușan Baiski
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Interviu

- Stimată doamnă 
Cornelia Varga, din 
2014 ați început cola-
borarea cu revista 
„Cenăzeanul“, iar din 
2015, sunteți chiar 
membră a colegiului 
de redacție. Pe bună 
dreptate, puține reviste 
din România se pot 
mândri, iată, cu doi 
avocați în redacție, 
dumneavoastră și dl 
Dan Muntean, coleg cu 
dvs. în Baroul Timiș. 
Ce aveți în comun cu 

Cenadul?  
- Am foarte multe  în comun cu Banatul, respectiv 

faptul că familia mea în întregime provine din această 
regiune, antecesorii tatălui meu fiind chiar amintiți printre 
familiile nobiliare în Enciclopedia fostului județ Timiș-
Torontal, apărută în anul 1911. În ce privește Cenadul, 
această comună face parte și ea din Banat, fiind localitatea 
care și-a câștigat faima prin importanța sa istorică, fiind 
primul sediu atestat al unei episcopii catolice din zona 
noastră geografică. Colaborarea cu revista „Cenăzeanul“ 
m-a adus de fapt aproape de Cenad, fiindcă am ocazia să 
traduc din izvoare arheologice de o valoare inestimabilă 
care, drept să spun, uneori mă lasă fără cuvinte. Nu mi-am 
putut imagina vreodată că „stăm pe o mină de aur” din 
punct de vedere arheologic. Nu în ultimul rând, e vorba și 
de gastronomie, inclusiv cea bănățeană.

- Deseori, omul e tentat și chiar o face, iar banala 
până atunci pasiune se poate transforma în profesie, în 
sursă de venit. Nu vă e teamă de pasiunea dvs.? 

- De care dintre ele, fiindcă am mai multe? Pasiunile 
mele nu pot deveni profesie, fiindcă toate, atâtea câte 
sunt, au rămas la nivelul amatorismului. Nu mă consider 
profesionistă la niciuna dintre ele. Așa mă consider și 
în ce privește gastronomia. Dacă alții mă consideră o 
profesionistă – le mulțumesc pentru apreciere, dar eu 
realizez că am anumite limite.

- Dacă, să presupunem, abandonați profesia în 
favoarea pasiunii, ce pasiune v-ar mai rămâne?

- Întotdeauna va exista o limită clară între profesie 
și pasiune (pasiuni). Nu pot abandona profesia pentru 
motivul arătat mai sus.

- Așadar, nu vorbim de legislație, de nu știu 
ce coduri, civile sau penale, ci de bucătărie, un loc 
considerat de foarte mulți bărbați un fel de altar, în 
care bărbații n-au ce căuta. De ce totuși sunt considerați 

„Cel care e maestru în gastronomie, cu siguranță face mâncare și acasă“
- Interviu cu dna Cornelia Varga, despre o pasiune mai rară în rândul bărbaților -

bărbații maeștri la acest capitol? Fiindcă acasă nu 
fac de mâncare și au timp pentru studiul teoretic al 
gastronomiei? 

- În primul rând, concepția că „bărbații nu au ce 
căuta în bucătărie”, mă iertați, este una depășită, fiindcă de 
aproximativ 100 de ani rolul femeii în societatea europeană 
s-a schimbat radical.  Împărțirea sarcinilor din gospodărie 
e o realitate de care bărbații trebuie sau ar trebui să țină 
cont, cât timp femeia de regulă are serviciu, deci nu mai 
dispune liber de timpul ei. Pe de altă parte, bărbații devin 
maeștri nu doar la acest capitol, ci la toate în care își doresc 
să devină maeștri (vezi modă, design de bijuterii, pictură 
etc.). Probabil reușesc să se concentreze mai bine pe ceea 
ce doresc să aducă la rang de artă. Aceasta e o realitate 
pe care nu o putem contesta. Iar cel care e maestru în 
gastronomie, cu siguranță face mâncare și acasă.

- Care considerați că ar fi trăsătura caracteristică 
a bucătăriei bănățene?

- Varietatea foarte mare de bucate, acest lucru fiind 
normal, întrucât această zonă este locuită de mai multe 
comunități etnice, fiecare aducând cu sine ceva specific.

- Cei cu grupa sanguină 0 sunt considerați drept 
ultraconservatori pe motiv că, zic cercetătorii, le-au 
rămas în memoria ancestrală mâncărurile cele mai 
simple. Ca atare, francezii sunt picați din Lună sau de 
pe Marte?

- De ce tocmai francezii? Există în lume câteva 
bucătării la fel de celebre ca cea a francezilor (chineză, 
indiană, italiană, japoneză). Ceea ce este esențial la fiecare 
dintre bucătării: oamenii  găteau din ce aveau la dispoziție 
(înainte de globalizare, bineînțeles) și din acele ingrediente 
căutau să realizeze cât mai multe variante.

- Am mâncat șnițel vienez la mama lui acasă. 
Adică la Viena. Mai putem vorbi în Banat de șnițel 
vienez când al nostru e mai mult căigană? Suntem 
manipulați de bucătărese? Sau când a aterizat șnițelul 
în Banat, n-a prea găsit albuș?

- Îmi pare rău că cineva v-a servit omletă sau șnițel 
parizian pe post de șnițel vienez. Din păcate e o dovadă de 
lene și lipsă de pretenții să gătești așa ceva. Șnițelul vienez 
se face cu panadă din făină, ou și pesmet, se prăjește în unt 
și se scurge de grăsime. Eu am ajuns să mă cert cu fosta 
mea menajeră din cauza faptului că „mă fenta” la șnițele, 
„uita” să-l treacă prin pesmet.

- Einbrennsuppe și crutoanele sunt și acum 
dovezi de sărăcie?

- Einbrennsuppe înseamnă supă din rântaș și da, e o 
dovadă de sărăcie și lipsă totală de pretenții în materie de 
mâncare. Crutoanele se folosesc și la supele-cremă.

- De ce le place ungurilor piparca iute? Sunt 
neam cu mexicanii sau cu chinezii?
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Interviu

- Cum am mai spus, fiecare gătea cu cea avea la 
îndemână. În Ungaria se cultivă și azi multă ceapă, usturoi, 
ardei (inclusiv iuți). Rolul iuțelii era inclusiv medical, de 
fapt este și astăzi în Asia. O altă teorie ar putea fi tocmai 
originea asiatică a ungurilor.

- Porumbul, cartofii, roșiile... Ce mâncau 
europenii înainte de Columb? Praz, lobodă, ștevie?

- Da, dieta era infinit mai săracă înainte de 
introducerea acestor legume.

- România are o prioritate mondială: este prima 
țară care a legiferat utilizarea Initiumului, despre 
care încă nu se știe dacă produce sau nu cancer sau 
alte boli. Culturile de plante modificate genetic au fost 
promovate până și de un fost ministru al agriculturii 
din Banat, care nu știu din ce tabără face parte. Cânepa 
textilă a devenit sinonimă cu închisoarea. Până când 
vom mai putea mânca plăcintă cu mac?

- De Initium nu am auzit. Plante modificate genetic 
din nefericire mâncăm în fiecare zi fără să știm, acestea 
se găsesc peste tot, nu avem cum să scăpăm de ele, cel 
puțin nu la oraș. Cânepa textilă nu se cultivă, deși am citit 
că ar putea fi utilizată cu succes începând cu industria 
medicamentelor și până la hrana animalelor și nu are 
nimic cu drogurile. Plăcinta cu mac se pare că „a scăpat” 
deocamdată, dar e posibil ca și macul să aibă în viitor 
soarta nedreaptă a cânepei textile. 

- Care școală de gastronomie este astăzi mai 
bună? Cea de la mama sau cea de la bunica?

- Dacă vorbim de gastronomie în adevăratul sens al 
cuvântului, atunci nu e cea de la mama sau de la bunica. 
Școala e totuși o instituție care te specializează într-un 
domeniu, fie și al gastronomiei. Din familie înveți ABC-
ul gastronomiei, în caz că ai de la cine. Din nefericire, în 
zilele noastre observ o oarecare decădere în ce privește 
gătitul în casă. Mai precis, în multe case se gătește mult, 
prost și lipsit de varietate. E chiar păcat în zilele noastre, 
când găsești ingrediente la tot pasul, și aici nu mă refer la 
cele scumpe, fiindcă știu că uneori e chestiune de bani.  
Dacă mi-ar sta în putere, aș interzice în România grătarul 
de porc, cartofii prăjiți și sarmalele pe o perioadă de 10 
ani, fiindcă se abuzează de ele. Avem nevoie de mai multă 
fantezie la gătit și trebuie să ne dorim să mâncăm bine, 
variat și sănătos.

- Se zice că mâncarea la cazan e cea mai bună...
- La un anumit nivel și mâncarea de la cazan poate 

fi gustoasă, hrănitoare. În plus, gătitul la cazan de obicei 
este legat de un eveniment, deci rămâne cu atât mai mult 
în memoria comesenilor. Trebuie să facem însă diferența 
clară între mâncarea obișnuită, cum e cea de la cazan, și 
mâncarea sofisticată, „festinul culinar”. Scopul este să ne 
dorim să cunoaștem și altceva decât „mâncarea la cazan”, 
gusturile noastre să nu se oprească la fasolea cu ciolan. 
Chiar dacă nu vom deveni experți în gastronomie, merită 
să avem curiozitatea și curajul de a încerca feluri noi de 
mâncare și de ce nu, să începem să și gătim.

(Urmare din pag. 5)

alături de Biserică. Ce anume ne dă fiori când ne cântă 
din gură oamenii?

- În primul rând, în felul în care se cântă și armonia ce 
se formează.

- Re-nașterea corului românesc la Cenad a fost nu 
tocmai ușoară. E cântul în cor un moft sau este absolut 
necesară o stare interioară?

- Cântatul în cor cu siguranță nu este un moft, mai degrabă 
e un dar, este o pasiune care îți oferă și o stare sufletească de 

netăgăduit. Cine vrea să se convingă, să ni se alăture.
- Mulți chemați, puțin aleși. Definiți corul Bisericii 

Ortodoxe Române din Cenad.
- Mulți chemați de-a lungul celor 25 de ani au activat 

la acest cor – 55 de persoane -, dintre care nouă au decedat. 
„Puțini aleși“, mai bine zis puțini rămași – 15. Corul „Doina“ 
a fost cel condus de înv. Bozianu. Așadar, noi suntem Corul 
Bisericii Ortodoxe Române din Cenad și nu corul „Doina“.

- De câțiva ani încoace, la Cenad se desfășoară 
concerte de colinde. Dar tot la Cenad există nu mai 
puțin cinci biserici, a trei culte mari, la care se adaugă 
și cele neoprotestante. Care ar fi motivele pentru care 
nu se poate organiza o acțiune comună, care să suporte 
costurile importante cu deplasarea, masa și cazarea? 
Adică să fie ceva mai mult decât un concert de colinde?

- Eu nu pot să răspund la această întrebare. Dacă pe 
viitor organizatorii hotărăsc un alt format al concertelor de 
colinde, eu voi răspunde prezent.

- După Nelu Dogojie urmează Potopul? 
- Cum nimeni nu este de neînlocuit, nici eu nu voi fi 

veșnic în fruntea corului. Dar sper să vină un om mai pregătit 
ca mine și să ducă corul înainte cel puțin încă 25 de ani. Fac 
pe această cale un apel la cei care pot să cânte, coriști vechi 
sau viitori coriști, să ni se alăture.

Corul Bisericii Ortodoxe Române din Cenad, în 2013. 
Primul, în stânga, dirijorul Ioan Dogojie

Darul de la Mama Natură...
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Foto-reportaj

Noul cămin cultural din Cenad, în construcție (14 februarie 2017)

Foto: Vasa Stefanovici
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Curier juridic

Legislație

În acest număr vă scriu 
despre executarea silită, care este 
o instituție importantă a dreptului 
civil. De regulă, actele juridice 
încheiate între părți sau hotărârile 
judecătorești se execută de fiecare 
parte cu bună credință și de bună 
voie. Dar există multe situații în 
care una dintre părțile unui contract 
nu își execută de bună voie obligația 

contractuală sau o obligație ce decurge dintr-o hotărâre 
judecătorească sau un act administrativ ori fiscal. În aceste 
situații intervine executarea silită, adică obligația este adusă 
la îndeplinire de către un executor judecătoresc. Pentru a 
se trece la executarea silită, contractul, actul administrativ 
ori fiscal sau hotărârea judecătorească trebuie să devină titlu 
executoriu. Când un contract, o hotărâre judecătorească, 
act administrativ ori fiscal devine titlu executoriu se poate 
trece la executarea silită, dar atât hotărârile judecătorești, 
actele administrative sau fiscale,  cât și contractele 
trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a fi titlu 
executoriu. Astfel, reprezintă titluri executorii hotărârile 
judecătorești care sunt executorii precum și  hotărârile 
definitive, hotărârile arbitrare, anumite înscrisuri autentice, 
titlurile notariale rezultate din acte notariale care constată o 
creanță certă lichidă și exigibilă, titlurile de credit rezultate 
din contracte de credit ori cambie, biletul la ordin și cec, 
contractul de împrumut cu dată certă dată de avocat, 
deciziile de impunere emise de autoritățile publice locale 
sau administrațiile fiscale ale statului.

Pe calea executării silite cel mai adesea se solicită 
plata unei datorii, executarea sau demolarea unei lucrări, 
evacuarea sau eliberarea unui imobil, predarea unui bun, 
executarea obligațiilor și drepturilor părintești.

În situația deținerii unui titlu executoriu este bine 
de știut că executarea silită se prescrie de regulă într-un 
termen de 3 ani de la nașterea dreptului la executare 
silită, iar în cazul creanțelor bugetare termenul de 
prescripție este de 5 ani. Pentru a trece la executarea 
silită a unui titlu executoriu se formulează  o cerere de 
executare silită la un executor judecătoresc din raza 
curții de apel unde are domiciliul debitorul. Executorul 
judecătoresc solicită, când este cazul, învestirea cu 
formulă executorie a titlului executoriu și încuviințarea 
executării silite, cu alte cuvinte se solicită instanței de 
judecată verificarea titlului executoriu, iar dacă aceasta 
constată îndeplinirea condițiilor legale admite cererea și 
încuviințează executarea silită.

După încuviințarea executării silite executorul 
judecătoresc este obligat să comunice debitorului 
o somație în care se aducă la cunoștință obligația 
debitorului, temeiul acestei obligații și termenul în care 

trebuie să își execute obligația de bună voie, iar după 
acel termen, de regulă foarte scurt, executorul trece la 
executarea silită.

Executarea silită se realizează în funcție de 
obligația stabilită în titlul executoriu și poate consta în 
plata unei sume de bani, predarea unui bun, ridicarea sau 
executarea unei construcții, evacuarea dintr-un imobil, 
încredințarea unui minor etc. Cea mai frecventă obligație 
stabilită într-un titlu executoriu o reprezință aceea de a 
plăti o sumă de bani. Executarea silită pentru recuperarea 
unei sume de bani se poate realiza prin poprirea sumelor 
de bani ce debitorul le are de încasat, cum sunt salariile, 
pensiile, arenda, conturi bancare și orice alte sume pe care 
debitorul le are de încasat ori prin vânzarea la licitație 
a bunurilor mobile sau imobile deținute de debitor. Prin 
excepție de la regulă, poprirea veniturilor debitorului se 
face fără somarea acestuia, iar debitorului i se comunică 
numai înștiințarea de înființare a popririi. Salariile și 
pensiile pot fi executate până la jumătate din venitul net 
pentru datorii cu titlu de întreținere sau o treime din venit 
pentru altă datorie, iar dacă sunt mai multe urmăriri se 
poate ajunge și pentru alte datorii la jumătate din venit.

O altă formă a executării silite este urmărirea silită 
mobiliară prin care executorul sechestrează bunurile 
mobile deținute de debitor și le scoate la licitație publică.

Pentru executarea silită a bunurilor mobile, 
executorul poate solicita ajutorul organelor de poliție, 
având dreptul de a intra cu forța în încăperile unde se găsesc 
sau se presupune că se găsesc bunuri ale debitorului. În 
cazul autovehiculelor, dacă sechestrarea fizică a acestuia 
nu se poate face, nefiind găsit autovehicului debitorului, 
executorul comunică procesul-verbal de sechestru către 
poliția rutieră, care va opri în trafic autovehiculul, ridicând 
certificatul de înmatriculare și cartea de identitate.

Vânzarea bunurilor mobile sechestrate se poate 
face prin vânzare amiabilă, vânzarea directă sau vânzarea 
silită. Vânzarea amiabilă se face de către debitor, care, cu 
acordul creditorului și după informarea executorului cu 
privire la ofertele de vânzare, poate vinde bunurile direct 
unui cumpărător, care însă va plăti prețul către executor.

Vânzarea directă se face de către executorul 
judecătoresc cu acordul debitorului și creditorului 
către cumpărătorul care oferă cel puțin prețul stabilit 
pentru vânzare. În situația în care nu este posibilă 
vânzarea amiabilă sau directă, executorul procedează 
la vânzarea silită prin licitație publică. Executorul 
stabilește prețul, locul și termenul pentru licitație 
și emite anunțul de licitație care se afișează la locul 
licitației, la sediul executorului, la primăria de la 
locul de vânzare a bunurilor, la instanța de executare, 
în ziare și pagini de Internet specializate. Persoanele 
care doresc să participe la licitație trebuie să depună 
la CEC Bank o garanție de participare de 10 la sută 
din prețul de începere al licitației pentru bunurile ce 
intenționează să le cumpere și se prezintă la licitație 
cu recipisa de consemnare a garanției. Bunurile scoase 
la licitație se vând la cel mai mare preț oferit, care 

Executarea silită
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poate fi chiar și mai mic decât prețul de pornire stabilit 
de executor. În termen de 5 zile de la adjudecare, 
adjudecatarul trebuie să achite diferența de preț.

O altă formă de executare silită este urmărirea 
imobiliară, prin care se execută terenuri și construcții.
În aceste cazuri, după identificarea bunurilor imobile, 
executorul încheie un proces-verbal de situație și, de 
regulă, instituie un sechestru asupra bunului urmărit. 
Ulterior, stabilește valoarea bunului prin înțelegere cu 
părțile sau prin evaluarea lui de către un specialist. După 
stabilirea prețului, executorul pune în vânzare imobilul, 
stabilind locul și termenul pentru licitație, care trebuie 

să fie între 20 și 40 de zile de la afișarea publicațiilor 
de vânzare, publicații care se comunică creditorului, 
debitorului, organelor fiscale, altor creditori ipotecari 
ai imobilului și se afișează la sediul executorului, al 
instanței de executare, la imobilul urmărit, la primăria în 
raza căruia se găsește imobilul, la locul unde se va ține 
licitația, la un ziar, și în registrul electronic de publicitație 
al vânzărilor silite. Persoanele interesate să participe 
la licitație trebuie de asemenea să achite o garanție de 
participare de 10 la sută din valoarea imobilului la CEC 
Bank, iar la momentul licitației vor prezenta executorului 
recipisa de consemnare a garanției. Atenție, la licitație 
nu se poate participa cu bani lichizi deoarece executorul 
nu va putea primi la licitație decât pe cei care au depus 
garanția la CEC Bank și prezintă recipisa.

Imobilul se vinde la cel mai mare preț oferit, iar 
dacă nu se oferă prețul evaluat licitația se amână, scăzând 
prețul de pornire la 75 la sută și dacă nici acest preț nu se 
oferă se poate coborî până la 30 la sută din prețul evaluat 
prin licitații succesive. După adjudecarea imobilului, 
adjudecatarul trebuie să achite diferența în termen de 30 
de zile de la data licitației, după care executorul întocmește 
actul de adjudecare care reprezintă titlul de proprietate.

În cazul executării obligațiilor de a face, dacă 
debitorul refuză să îndeplinească o obligație sau să 
desființeze o lucrare în termen de 10 zile, creditorul poate 
să îndeplinească el obligația sau să desființeze lucrarea, 
dar pe cheltuiala debitorului care va fi obligat la plata 
cheltuielilor efectuate de creditor. 

Împotriva executării silite, a încheierilor exe-
cutorului judecătoresc și împotriva oricărui act de 
executare, precum și împotriva încheierii de investire 
cu formulă executorie ori de încuviințare a executării 
silite, partea interesată poate formula contestație la 
executare. Dacă executarea silită se face în temeiul unui 
titlu executoriu care nu este o hotărâre judecătorească, pe 
calea contestației la executare  se pot invoca și motive de 
fapt care țin de temeinicia titlului executoriu, de obiectul 
pretenției, părțile putând prezenta orice apărări în folosul 
lor. Dar dacă legea prevede o altă procedură de contestare 
a titlului executoriu, nu se va putea discuta fondul titlului 
în cadrul executării silite. De exemplu, în cazul deciziilor 
de impunere emise de autoritățile administrative locale 
sau cele fiscale ale statului, persoanele nemulțumite 
de decizia de impunere trebuie să atace aceste decizii 
inițial la organul emitent al deciziei, apoi la instanțele 
de contencios administrativ și nu pe calea contestației la 
executare. Contestația la executare se depune la instanța 
de judecată în termen de 15 zile de la comunicarea 
actului de executare care se contestă. Până la soluționarea 
contestației la executare, pentru motive temeinice se poate 
solicita instanței judecătorești și suspendarea executării 
silite condiționat de plata unei cauțiuni care se stabilește 
în funcție de valoarea obiectului contestației.

În ceea ce privește contractele de credit încheiate 
cu diferite instituții de credit, este important să fiți foarte 
atenți la clauzele contractuale care se referă la numărul 
de rate sau zile în care pot fi achitate cu întârziere ratele, 
după care contractul de credit se consideră exigibil. Asta 
înseamnă că dacă, de exemplu, aveți un contract de 
credit la care trebuie să restituiți creditul într-un termen 
de 10 ani, iar în contract se specifică faptul că în cazul 
întârzierii la plată a unui număr de 3 rate lunare sau 90 
de zile, dacă ați acumulat această întârziere, banca va 
putea solicita plata întregii sume imediat, adică ceea ce 
trebuia să restituiți în cei 10 ani trebuie restituit imediat, 
atât credit, cât și dobânzi, comisioane și penalități. Deci 
este important să fiți atenți la clauzele care prevăd situația 
întârzierilor la plată, deoarece există posibilitatea ca 
contractul să se considere exigibil imediat, chiar dacă nu 
aveți o singură întârziere de 90 de zile de la ultima plată, ci 
aveți mai multe întârzieri de câteva zile pentru fiecare rată, 
iar când se depășește numărul maxim de zile de întârziere, 
banca poate solicita executarea de îndată a contractului sau 
să cesioneze dreptul de a recupera creanța unor societăți 
specializate de recuperare. Totodată, dacă sunteți în 
situația neplăcută a unui credit declarat exigibil înainte 
de termen, trebuie să știți care este valoarea creditului și 
care sunt cheltuielile de executare, precum și dobânzile 
penalizatoare, deoarece puteți ajunge în situația în care 
veți plăti ani la rând o sumă considerabilă din veniturile 
dumneavoastră pentru restituirea creditului, dar, deoarece 
suma ce o achitați lunar nu depășește nici dobânda lunară, 
după câțiva ani veți constata că datoria scade foarte puțin, 
nu scade sau chiar crește.

Peisaj de iarnă la Cenad (Foto: Vasa Stefanovici)

Legislație
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Pagina în limba germană

Die Winter waren in Tschanad, sowie im ganzen 
Banat, sehr schneereich und kalt. Die Umstände zwangen 
die Menschen etwas näher zusammen zu rücken und 
in diesem Kontext entstanden soziale Bindungen, die 
anders nicht zustande gekommen wären. Außer den 
schon im vorigen Bericht erwähnten Traditionen gab 
es mannigfaltige kulturelle Veranstaltungen. Ich denke 
da an Trachtenbälle, Maskenbälle, bunte Abende, 
gelegentlich Theatervorführungen. Auch Besuche von 
Kulturformationen aus anderen Orten gab es ab und 
zu. Alle Veranstaltungen wurden mit einem Tanzabend 
beendet. Obwohl diese Veranstaltungen mehr oder 
weniger regelmäßig stattfanden, hatten wir damals den 
Eindruck, es wären zu wenige. Ob es tatsächlich zu wenige 
waren? Vielleicht! Auf jeden Fall waren es genug, um 
den Reiz des Besonderen zu bewahren. Dadurch blieben 
diese Veranstaltungen etwas Außergewöhnliches. Sobald 
eine Veranstaltung angekündigt wurde, begannen alle 
sich um Karten zu kümmern. Natürlich wollte jeder ganz 
gute Plätze erhaschen. Meistens schlossen sich einige 
Familien zusammen und kauften mehrere Sitzplätze. 
Das hatte den Vorteil dass man gleich mit Freunden, 
Nachbarn oder Verwandten zusammen saß, wegen der 
Neuigkeiten die da gleich ausgetauscht wurden.

All diese Veranstaltungen verlangten eine sehr 
lange Vorbereitungszeit. Es bedurfte Absprachen, 
Unterredungen und Proben, bis alle Mitwirkenden ihre 
Rolle beherrschten. Viele Proben waren notwendig 
bis das Programm den Vorstellungen der Veranstalter 
entsprach. Die Veranstalter waren in der Regel die 
Lehrer und Professoren in Tschanad. Sie kümmerten 
sich um den Veranstaltungsort und den Umfang der 
Veranstaltung, sie organisierten auch die Proben. Sie 
taten das freiwillig und ehrenamtlich, an dieser Stelle sei 
ihnen herzlich gedankt. 

Bei den Trachtenbällen war der Einzug der 
Trachtenpaare ein ganz besonderes Ereignis, das einer eigenen 
Choreographie folgte, welche vorher oft und ausgiebig geübt 
werden musste. Die Trachten die da präsentiert wurden, 
waren in der Regel, die aus Tschanad und dennoch gab es 
die eine oder andere Ausnahme und genau Jene wurden dann 
am meisten bestaunt. Nicht weil sie unbedingt schöner waren, 
nein, sie waren lediglich etwas Neues.

Ganz anders war es bei den Maskenbällen! 
Da wurde ein großes Geheimnis um die jeweilige 
Kostümierung gemacht. Alle Paare waren bestrebt sich 
möglichst ausgefallen zu verkleiden und dies bis zum 
großen Auftritt geheim zu halten. An Einfallsreichtum 
herrschte wahrlich kein Mangel! Was bewerkstelligten 
die Beteiligten für sonderbare und ausgefallene Kostüme!

Die verschiedenen Kleidungen die benötigt 
wurden, wurden alle von den Mitwirkenden angefertigt. 

Es war damals eine Selbstverständlichkeit, obwohl ein 
gravierender Mangel an den verschiedenen Materialien 
allgegenwärtig war, gelang es doch allen sich das Nötige 
zu beschaffen.

Die „Bunten Abende“, damals war der Begriff noch 
nicht in unseren Sprachgebrauch vorgedrungen, stellten 
eine besondere Herausforderung an die Teilnehmer, 
besonders aber an die Organisatoren, eben die Lehrer, 
die sich um den Inhalt ganz besonders kümmern 
mussten. Der Inhalt war insoweit wichtig das dieser 
in keinster Weise gegen die politische Linie der Partei 
verstoßen durfte, andererseits aber dem Geschmack des 
schwowischen Publikums gerecht werden musste. Dieser 
Spagat zwischen diesen beiden Vorgaben erforderte so 
manchen literarischen Kraftakt der Pädagogen. Es ist im 

Nachhinein nicht mehr feststellbar ob auch nur ein kleiner 
Teil der Landsleute dies zu jener Zeit so richtig würdigte. 
Es war einfach normal und niemand redete darüber.

Manchmal beehrte unser Dorf die deutsche Abteilung 
des Temesvarer Staatstheaters. Das war dann schon etwas 
anderes, sozusagen etwas Besseres. Wenn man bedenkt 
das die Schauspielertruppe von Temesvar bis Tschanad 
mit dem Zug anreißte und dabei auch noch ihre gesamte 
Garderobe mitschleppen musste, so darf man heutzutage 
durchaus ein Lob auf diese Leistung aussprechen.

Die Veranstaltungen als solche waren immer ein 
Höhepunkt, wenn auch nur ein kurzer. War die Zeit der 
Vorbereitung schon interessant, so sorgte die Zeit danach 
für reichhaltigen Gesprächsstoff, der über Wochen 
immer und immer wieder in der ein oder anderen 
Variante weitererzählt wurde. Bis andere Ereignisse die 
Aufmerksamkeit der Menschen fesselte.

All diese Veranstaltungen fanden in der 
Faschingszeit statt. An Aschermittwoch war alles vorbei. 
Es war nicht so das die Staatsorgane das angeordnet 
hätten, ja sie wären möglicherweise froh gewesen wenn 
wir von dieser Tradition Abstand genommen hätten. Da 
war aber der religiöse Glaube der Tschanader fester als 
der Drang zu öffentlichen Lustbarkeiten. 

Kulturelle und soziale 
Aktivitäten zur Winterszeit

Pauline Huschitt

Die Einwanderung, 1974
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Istorie

Excursie arheologică 
la Cenad* (IX)

Imre Henszlmann

* Originalul în limba maghiară, cu titlul „Archaeologiai kirándulás 
Csanádra“ a apărut în vol. VIII al cărții „Archaeologiai közlemények 
a hazai müemlékek ismeretének elómozditására“ („Publicații arheo-
logice“), sub egida Academiei Maghiare de Științe, în anul 1871.

Autorul Marchi, cel care și-a editat lucrarea 
despre monumentele paleocreștine în anul 1844, are 
cunoștință doar despre baptisteriul găsit în catacombele 
romane  descris  în lucrare ca fiind existent și  în zilele 
noastre. Face însă mențiunea că e aproape sigură și 
existența altor locuri, unde botezul avea loc în cimitirele 
subterane. Vechii scriitori fac aceste mențiuni despre 
baptisteriul unde botezul era oficiat de însuși Apostolul 
Petru, acest baptisteriu aflându-se pe calea Salaria, sub 
cimitirul Ostriano.

 În volumul I din cartea autorului Rossi, 
editată în 1864 sub titlul „Roma sotteranea cristiana” 
(Creștinătatea subterană a Romei) există o listă a cimi-
tirelor creștine, iar amintind de acestea, vorbește și de 
existența baptisteriilor:

19. Ostianum vel Ostriani   - Coemeterium majus
         - Ad Nymphas s. Petri
                   - Fontis s. Petri
185.1. Cimitirul Ostriano, unde obișnuia să ofi-

cieze botezul apostolul suprem
189.1. Cimitirul Ostriano, unde conform tradiției, 

Apostolul Petru obișnuia să oficieze botezul, nu era 
departe de cimitirul denumit Novella, fiind localizat 
fie pe partea stângă a căii Salaria, fie pe partea stângă 
a căii Nomentana.

Cercetările amănunțite efectuate de Rosi nu puteau 
ajunge până la descoperirea cristelniței apostolului, 
deci de existența acestuia putem lua cunoștință doar din 
descrierile vechilor scriitori. Cimitirul în care exista 
acel baptisteriu devine cunoscut doar din descrierea nu 
foarte amănunțită al lui Bosio. 

Ceea ce este însă sigur și rezultă din vestigiile 
arheologice găsite la fața locului e faptul că acest cimitir 
este poate cel mai vechi ce a aparținut creștinilor romani, 
ceea ce se dovedește prin aranjamentul acestuia, ce 
descinde încă din era apostolică. De asemenea, la fel ca 
în cimitirul Pontiano, și în acest loc exista un baptisteriu 
subteran. De aici rezultă că cimitirul Pontiano nu era 
singurul de acest gen, ci doar singurul care s-a păstrat, 
pentru a fi cunoscut în zilele noastre.

Elementele esențiale ale baptisteriilor paleo-
creștine erau: bazinul (lacus) cu sistemul de aducțiune 
al apei și sistemul de scurgere a apei din bazin. Bazinul 
trebuia să fie corespunzător pentru ca cel care urma să 
fie botezat să poate să intre în acesta prin imersie, de 

aici și denumirea de „baptismus per immersionem”. 
Această procedură este contrară cu cea cunoscută 
în zilele noastre, respectiv aceea prin turnarea apei 
pe capul celui botezat, denumită „baptismus per as-
persionem”.

Prima procedură este mai veche și nu cunoaștem 
când a apărut procedura nouă, respectiv care a fost 
motivul pentru care  a fost suprimată prima procedură. 
Au existat perioade în care ambele proceduri s-au 
aplicat deopotrivă. 

În afară de bazin, apeduct și canal de scurgere, 
trebuia să existe un loc uscat pe malul bazinului, care 
era ocupat de cel care oficia botezul.

În zona colinară a Romei există o sumedenie de  
râuri, care curg prin văi, de unde se putea conduce apa 
necesară alimentării bazinelor de botez. Cimitirele, 
însă, în majoritatea lor sunt situate pe coline, deci dacă 
doreau să înființeze un baptisteriu, romanii trebuiau să 
coboare de pe etajele superioare ale catacombelor până 
la nivelul văii. Acest lucru era realizat prin săparea 
unor scări în roca moale din interiorul colinei. Așa 
fiind, și aceste scări au devenit elemente esențiale ale 
unui baptisteriu paleocreștin, pe lângă scările săpate 
pe marginea bazinului care coborau până la fund. Pe 
aceste scări coborau în bazin cei care urmau să fie 
botezați. Dacă primele scări erau cele uscate, acestea 
din urmă au fost denumite scări umede.

Deoarece botezul avea loc în cimitir, este firesc 
că acolo, unde era posibil, s-a căutat apropierea 
baptisteriului de mormântul unui sfânt. Procedeul 
este asemănător cu acela în care oamenii de rând se 
străduiau să-și așeze mormintele familiei cât mai 
aproape de mormântul unui sfânt venerat, așa-numitul 
obicei „recto sanctus”.

Un element mai puțin esențial al baptisteriului 
paleocreștin este pictura murală, asemănătoare celei 
găsite în cimitirul Pontiano. Motivul picturii murale, 
înfățișând botezul Domnului, este însă relevant, fiind 
cea mai potrivită decorațiune a unui baptisteriu. Metoda 
botezului Domnului era aceeași cu metoda aplicată în 
acel baptisteriu.

Reproducerea acestei picturi murale o regăsim în 
lucrarea lui Aringhi denumită „Roma subterranea” (folio 
Romae 1651). Pe acest tablou Isus este înfățișat stând 
în apa Iordanului până la brâu, iar Sf. Ioan Botezătorul 
stă pe partea dreaptă și îi pune mâna dreaptă pe cap. 
Deasupra lor zboară un porumbel alb, care înfățișează 
Sf. Duh. Pe partea dreaptă a Mântuitorului, pe malul 
apei stă un înger, care ține în mâini un ștergar, iar un 
cerb se apropie de râu pentru a se adăpa.

Concluzionând, nu suntem siguri de faptul că 
procedura botezului era legată neapărat de existența 
apei curgătoare. Așa cum am văzut, uneori era de ajuns 
un bazin, iar în prezent folosim apă din fântână.

Versiunea în limba română:
Cornelia Varga
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Pescar cenăzean

Hobby

Ing. George Ivașcu

Acum, la început 
de an 2017, le doresc 
pescarilor cenăzeni multă 
sănătate și capturi mai 
multe și mai mari în 
sezonul de pescuit ce se 
apropie cu pași repezi! 

Așezarea geografică 
a localității Cenad, permite 

practicarea pescuitului nu numai în apele României, ci și 
în cele ale vecinilor noștri din Serbia și Ungaria, distanțele 
până la locurile de pescuit fiind rezonabile. Locuri bune de 
pescuit sunt pe Tisa și Bega, canalul Bacser ce leagă Tisa de 
Dunăre, Aranca, dar și o mulțime de canale pentru irigații în 
care se găsesc o multitudine de specii piscicole. De la Cenad 
și până la cele mai apropiate locuri pe Tisa sunt aproximativ 
55 km, existând locuri accesibile atât în apropiere de Senta 
și Novi Kneževac, cât și între Zrenjanin și Novi Sad. 

Râul Tisa izvorăște din Ucraina și străbate mai 
multe țări: România, Slovacia, Ungaria, Serbia, în drumul 
său strângând o mulțime de afluenți. Se varsă în Dunăre, 
între localitățile Zrenjanin și Belgrad (Serbia), în dreptul 
localității Stari Slankamen. La vărsare formează o deltă, 
desigur mai mică decât Delta Dunării, dar foarte bogată 
în specii de pește, aici regăsindu-se peste 73 de specii 
piscicole. Distanța între Delta Tisei și Cenad este de 
aproximativ 140 km. În ceea ce privește regulamentul de 
pescuit în Serbia, menționăm următoarele:

- se poate pescui cu trei undițe a două cârlige fiecare;
- mincioc, juvelnic și cântar (obligatoriu);
- orele de practicare, între 3 și 21.
Dimensiunile și cantitățile de pește legale de 

prindere la o partidă sunt trecute în permisul de pescuit. 
Taxa anuală pentru practicarea pescuitului sportiv se poate 
plăti la toate magazinele cu articole de pescuit din Senta, 
Kikinda, Novi Kneževac etc. Valoarea taxei anuale este 
de 55 de euro, transformați în dinari. Pentru pensionari 
(peste 65 de ani), taxa anuală este redusă la jumătate. De 
asemenea, există posibilitatea de achitare a acestei taxe 
pentru doar 24 de ore și este de 7 euro. Nu există perioadă 
de prohibiție la speciile: caras, plătică, babușcă, roșioară și 
oblete. La primirea permisului de pescuit fiecare membru 
cotizant primește și o hartă pe care sunt marcate cu 
culorile albastru și roșu locurile în care se poate pescui în 
baza permisului. În cele marcate cu galben pescuitul este 
interzis, fiind amenajări private. În acestea se poate pescui 
doar cu achitarea taxei aferente fiecărei amenajări.

Pentru Ungaria, permisul de pescuit se poate 
obține la Makó, în apropierea pieței fiind magazinul la 
care se obține sau se vizează permisul. Ca și noutate 
pentru Ungaria este mărirea taxei anuale de la 20.700 ft 
la 22.700 ft. La aceasta se mai adaugă taxa de autostradă 
și taxa de dig, dar acestea sunt opționale și se plătesc pe 
mașină și nu pe persoană.

În încheiere vă voi povesti o întâmplare din toamna 
anului 2016, de la Dunăre. Cum în locurile de crap știute în 
jurul Calinovățului crapii nu se prea înghesuiau la mâncare, 
într-o după-amiază ne-am dus cu barca în jos pe Dunăre, 
până în dreptul locului pe care îl deține prietenul Ionel Cârpă 
(Jojo), aflat la 700 m față de locul de campare, și ne-am 
încercat norocul la caras, la buza stufului. Este un loc foarte 
bun, cu stuf și trunchiuri groase de sălcii, care adăpostește o 
mare varietate de pești printre care și carasul. Nu departe de 
noi, la vreo 25-30 m își ancoraseră barca doi băieți cu care am 
intrat mai târziu în vorbă și am aflat că sunt din Timișoara. 
Ca momeli am avut viermuși și râme roșii, ambele în general 
preferate de carași. Dădeam la plută și noi și cei doi băieți. 
Diferența era că până prindeam noi un pește, ei prindeau 
cinci-șase carași de 300-400 g. La un moment dat i-am 
întrebat cu ce „dau“ și mi-au răspuns: cu „Barilla“. Chiar au 
pus într-o pungă un pumn de „Barilla“, au legat punga de o 
bucată de lemn și au aruncat-o spre barca noastră. Imediat am 
început să prindem și noi mai frecvent, colegul Jojo reușind să 
prindă un pește de peste un kilogram. Pentru mine a constituit 
o premieră pescuitul cu „Barilla“ și chiar dacă mulți dintre 
dumneavoastră o cunosc, eu o voi descrie mai jos.

Se cumpără un pachet de „Barilla 47“ de 500 g și se 
pune la fiert un litru de apă. După ce a început apa să fiarbă, 
se toarnă conținutul pachetului în oală și se lasă să fiarbă 3-4 
minute, verificând dacă pastele încep să se moaie și devin 
cauciucate. Nu se lasă prea mult pentru că nu mai stau prea 
bine în cârlig. Se ia oala de pe foc, pastele se storc de apă și 
într-o strecurătoare se pun la jet de apă rece sau la robinet, 
se scurg și se amestecă cu mălai sau gris pentru a nu se lipi 
între ele. Se pot și colora, de exemplu cu șofran sau se pot 
aromatiza cu diferite esențe: vanilie, usturoi etc. „Barilla“ 
dă rezultate atât la caras, cât și la crap sau plătică mare. 

Slaven Pavlovici, Ionel Cârpă și capturile lor
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Iată că am început un nou 
an care, din păcate, a debutat sub 
auspicii nu tocmai încurajatoare 
pentru agricultori. Astfel, după 
o iarnă cu temperaturi scăzute 
de multe ori sub -15°C, efectul 
negativ al acestora a fost dublat 
de lipsa zăpezii și de vânturile 
puternice care au accentuat frigul 
atât în luna decembrie, cât și în 
luna ianuarie. Lipsa de precipitații 
de orice fel a dus la crearea la 
mijlocul lui februarie a unui 
deficit semnificativ de umiditate 

chiar în straturile mai profunde ale solului. Singurul efect 
pozitiv al lipsei de precipitații a fost concentrarea sucului 
celular la plantele de orz și grâu, mărindu-le astfel rezistența la 
îngheț. Ca atare, culturile de orz și grâu înființate în perioada 
optimă au rezistat cu bine înghețurilor seci, pagubele fiind 
nesemnificative. Multe din cele înființate târziu nu au mai 
răsărit, nereușind să acumuleze suma gradelor de temperatură 
necesare răsăritului. Cu totul altă situație se întâlnește la 
suprafețele cultivate cu rapiță, știut fiind că această cultură 
este mult mai sensibilă la îngheț. La acestea pagubele sunt 
destul de însemnate, în general fiind determinate de starea 
de vegetație nepotrivită care mărește sensibilitatea la ger. 
Culturile trebuiesc înființate din timp pentru a intra în iarnă 
cu 5-6 frunze, cu semințe din soiuri  cu rezistență la ger, care 
au fost adaptate în zona noastră.

Dintre lucrările caracteristice acestui început de 
primăvară în câmp cea mai importantă este fertilizarea 
culturilor înființate în toamnă. Avem vești îmbucurătoare 
în acest sens, prețul la îngrășămintele chimice marcând o 
scădere față de anul trecut. Astfel un sac (50 kg) de azotat 
de amoniu costă 70 de lei, complexe 20:230:0 – 83 de lei și 
complexe 15:15:15 – 85 de lei/sac.

O altă lucrare importantă executată în aprilie este 
erbicidarea cerealelor păioase, lucrare ce se face în funcție de 
temperaturile înregistrate, dar și de fenofaza buruienilor.

Dintre erbicidele pentru păioase puse la dispoziție de 
magazinele din Sânnicolau Mare amintim: Gronstar – 20 g/
ha – 38 de lei; Rival Super Star – 20 g/ha – 41 de lei; Mustang 
0,5 l/ha – 120 de lei/l; SDMA – 1 l/ha – 28 de lei/l.

Desigur că pe măsura încălzirii timpului și zvântării 
terenului se trece la pregătirea solului și semănatul culturilor 
din epoca I și apoi a celor din epoca a II-a.

La pomii fructiferi se continuă plantările, de la 
dezghețarea terenului și până la pornirea în vegetație a acestora.

Dintre tratamentele ce se execută în perioada de repaos 
vegetativ a pomilor, pomenim câteva în ordinea executării lor: 

Tratament cu zeamă bordeleză – 3%, Confidor Oil 
1,5%. Acestea se execută în zilele însorite, când temperatura 

Agricultură

Sfaturi de sezon pentru 
gospodarii cenăzeni

Ing. George Ivașcu

în aer este mai mare de 5°C. La faza de buton a florilor se 
execută un tratament cu zeamă bordeleză în concentrație de 
1%. Magazinele ne pun la dispoziție: zeamă bordeleză gata 
preparată, la prețul de 35 lei/kg sau la plic de 50 g – 5 lei, și 
Confidor Oil la 32 lei/l și 20 lei/0,5 l.

Pentru puieți de calitate vă puteți adresa Pepinierei 
din Sânnicolau Mare (dna ing. Aurica Mocanu, tel. 0744-
784.951) situată pe Drumul Nerăului.

În ceea ce privește tratamentele din perioada de repaos 
vegetativ, menționăm cantitatea mai mare de soluție care 
trebuie să fie de minim 2 l/pom, desigur în funcție de mărimea 
pomilor. Important este să se facă o îmbăiere a pomului, atât 
a ramurilor cât și a trunchiului.

O altă lucrare caracteristică perioadei este tăierea de 
rodire a pomilor. Cu această ocazie se îndepărtează ramurile 
uscate sau năruite și, de asemenea, se echilibrează ramurile 
de rod prin rărirea acestora. Tăierile de rodire se încep cu 
sămânțoasele și se continuă cu sâmburoasele. Menționăm 
că în primăvară nu se execută tăieri la cireș și nuc, acestea 
făcându-se în vegetație pentru vindecarea rănilor, în caz 
contrar se poate ajunge chiar la uscarea pomului. 

La vița de vie se fac plantări și chiar tăieri în măsura 
în care se poate vedea viabilitatea mugurilor. Primele 
tratamente se fac la apariția lăstarilor și se are în vedere 
mai ales combaterea acarienilor. Tratamentele pentru mană 
se fac numai înainte de începutul înfloririi. Având în vedere 
frecvența apariției acestei boli la toate speciile pomicole, dar 
și la vie, aș dori să discutăm în continuare despre monolioză 
sau, la vie, putregai cenușiu. La pomii fructiferi se manifestă 
sub două forme: Monilinia Laxa, care atacă încă de timpuriu 
florile, lăstarii, frunzele; și Monilinia Fructigena, care atacă în 
general fructele, dar și lăstarii. Menționez că la atacuri repetate 
se poate ajunge chiar la uscarea pomilor. Primăvara, devreme 
(aprilie), de multe ori boala este confundată cu înghețurile 
târzii de primăvară, când sunt atacate florile (cel mai bine se 
observă la cais). La atacul asupra frunzelor boala trece de la 
un fruct la altul în cazul prunului, acestea se lipesc unul de 
altul și rămân în pom până în primăvara următoare. Atacul 
timpuriu apare mai ales în primăverile răcoroase și umede.

Ca mijloc de prevenire ar fi cultivarea unor soiuri 
mai rezistente la monolioze, dar și îndepărtarea frunzelor și 
lăstarilor bolnavi din pomi și arderea acestora. Tot aici putem 
aminti și tratamentele cu zeamă bordeleză în perioada de 
repaos vegetativ, care trebuie să fie de minim două ori.

Ca substanțe folosite în vegetație atât preventiv, 
cât și curativ amintim: Teldor 0,1%, Royral 0,1%, Score 
0,02%, Signum 0,05%.

La vița de vie primele tratamente pentru prevenirea 
putregaiului cenușiu se execută la sfârșitul înfloritului, 
acestea având un caracter preventiv. Eu, personal, am aplicat 
anul trecut două tratamente cu Shavit 72 WDE, care combate 
mana, făinarea dar și putregaiul, desigur în alternanță cu 
alte substanțe.Ca și substanțe specifice pentru combaterea 
putregaiului la vița de vie sunt: Folicur Solo 0,05 sau Teldor 
0,1% sau Signum 0,05%.
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Uniunea Europeană
 – Scurtă istorie (XII)

Documentar

(Continuare în pag. 22)

Tiberiu-Ioan Bociat

În baza deciziilor 
adoptate la nivelul Uniunii 
Europene sau al acordurilor 
bilaterale încheiate de 
România cu alte state 
membre ale Uniunii Euro-
pene, Ministerul Afacerilor 
Interne, prin Inspectoratul 
General pentru Imigrări, 
poate propune preluarea 
de către România a urmă-
toarelor categorii de străini:

a) refugiaţi aflaţi pe 
teritoriul unor state terţe, al căror statut a fost recunoscut 
potrivit Convenţiei de la Geneva;

b) solicitanţi de azil sau beneficiari ai protecţiei 
subsidiare acordate de un stat membru al Uniunii 
Europene. Numărul şi condiţiile de preluare a străinilor se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste persoane au 
aceleaşi drepturi şi obligaţii în România ca şi solicitanţii 
care au depus o cerere de azil în România, respectiv 
beneficiarii de protecţie internaţională în România. 

La solicitarea Comisiei Europene, Ministerul 
Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru 
Imigrări, întocmeşte şi revizuieşte planul de acţiune 
în vederea gestionării situaţiilor de criză apărute 
în funcţionarea sistemului de azil din România, în 
conformitate cu Regulamentul Dublin.

Jurisprudența 
Accesul la procedura de azil
Autorităţile competente asigură accesul la proce-

dura de azil oricărui cetăţean străin sau apatrid, aflat 
pe teritoriul României ori la frontieră, din momentul 
manifestării de voinţă, exprimată în scris sau oral, din 
care să rezulte că acesta solicită protecţia statului român, 
cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 50’1 (renunţarea 
la cererea de azil în etapa administrativă, explicită sau 
implicită), art. 91 alin. (2) lit. b) (se respinge cererea 
ca inadmisibilă), art. 95 alin. (2) (nu există niciun risc 
serios în sensul prezentei legi), art. 96 alin. (2) (în 
situaţia în care străinul a încercat să intre sau a intrat 
ilegal în România venind dintr-o ţară terţă europeană 
sigură şi această ţară şi-a exprimat acordul privind 
reprimirea acestuia), art. 97 alin. (2) ([...] ţara terţă 
şi-a exprimat acordul cu privire la primirea străinului 
pe teritoriul său şi există o legătură între solicitantul 
de protecţie internaţională şi ţara terţă, iar pe baza 
respectivei legături se poate aprecia în mod rezonabil 
că ţara este sigură în raport de situaţia sa personală) şi 
la art. 120 alin. (2) lit. a) (în urma analizei probelor şi a 
dovezilor circumstanţiale aflate la dosar şi a răspunsului 

primit din partea statului solicitat, după caz, precum şi 
în situaţia în care statul membru solicitat nu comunică, 
în termenele prevăzute de Regulamentul Dublin, un 
răspuns la cererea de preluare sau de reprimire, se poate 
hotărî respingerea accesului la procedura de azil din 
România şi dispunerea transferului străinului în statul 
membru responsabil).

Nediscriminarea. Dispoziţiile prezentei legi se 
aplică fără discriminare, indiferent de rasă, naţionalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 
sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică 
necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o 
categorie defavorizată, de situaţia materială, de statutul la 
naştere ori de statutul dobândit sau de orice altă distincţie. 

Nereturnarea. Împotriva solicitantului de azil nu 
pot fi luate măsuri de expulzare, extrădare sau de returnare 
forţată de la frontiera ori de pe teritoriul României, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.

Persoana care a fost recunoscută ca refugiat sau 
căreia i s-a acordat protecţie subsidiară este protejată 
împotriva expulzării, extrădării ori returnării în ţara de 
origine sau în orice stat în care viaţa ori libertatea sa 
ar fi pusă în pericol sau în care ar fi supusă la torturi, 
tratamente inumane ori degradante.

Fără a se aduce atingere prevederilor alin. precedent 
şi fără a afecta, în mod automat, forma de protecţie de 
care beneficiază, persoana care a fost recunoscută ca 
refugiat sau căreia i s-a acordat protecţie subsidiară poate 
fi îndepărtată de pe teritoriul României dacă:

a) există motive temeinice ca persoana în cauza 
să fie considerată un pericol la adresa securităţii statului 
român;

b) persoana în cauză, fiind condamnată pentru o 
infracţiune gravă printr-o hotărâre definitivă, constituie 
un pericol la adresa ordinii publice din România. 

(În sensul prezentei legi, prin infracţiune gravă 
se înţelege orice infracţiune săvârşită cu intenţie 
pentru care legea prevede pedeapsa privativă de 
libertate al cărei maxim special este de peste 5 ani) 
Unitatea familiei. Autorităţile române asigură respec-
tarea principiului unităţii familiei, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi.

Interesul superior al copilului. În aplicarea pre-
vederilor prezentei legi, toate deciziile cu privire la minori 
se iau cu respectarea interesului superior al copilului. 

Perioada acordării unei forme de protec-
ţie.  Statutul de refugiat şi protecţia subsidiară se acordă 
pe o perioadă nedeterminată.

Confidenţialitatea. Toate datele şi informaţiile 
referitoare la cererea de azil sunt confidenţiale. Obligaţia 
privind respectarea confidenţialităţii revine tuturor 
autorităţilor, organizaţiilor care desfăşoară activităţi în 
domeniul azilului sau unor terţe persoane implicate în 
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Plante medicinale, 
remedii miraculoase (X)

Farmacist Rodica Pitic

Farmacie

COADA ŞORICELULUI 
(Achillea millefolium) 

Numele popular de coada şoricelului vine de la 
asemănarea frunzelor de la baza lăstarilor cu coada unui 
şoricel, iar numele latin „millefolium” înseamnă mii 
de frunzuliţe, planta având funzele foarte divizate, în 
numeroase filamente. Deşi foarte mulţi cred că numele 
ştiinţific al acestei plante aminteşte de numele legendar 
al războinicului troian Achille, totuşi se pare, după cum a 
susţinut Plinius, că este vorba de un medic cu acest nume, 
care a descoperit proprietăţile medicinale ale plantei în 
cicatrizarea rănilor. 

Vechii europeni au denumit planta Herba militarii 
(plantă militar), datorită folosirii acesteia pentru tratarea 
rănilor militarilor răniţi. 

Coada şoricelului se găseşte frecvent în Europa, 
Asia, America de Nord. 

Este o plantă perenă, care creşte prin locuri cultivate 
şi necultivate, de la câmpie până la zonele subalpine. La 
Cenad se găseşte pe dig, pe terenuri necultivate, în Lunca 
Mureşului. 

Coada şoricelului este o plantă care are două feluri 
de tulpini aeriene, unele mai groase florifere, foliate, înalte 
de până la 80 cm, ramificate, la partea superioară purtând 
în vârf inflorescentele. Celelalte tulpini au internodiile 
scurte şi poartă numai frunze. 

Florile de culoare alb-roz sunt grupate în capitule 
ovoide reunite într-un corn. Înfloreşte din luna iunie până 
în septembrie. 

În medicina tradiţională europeană, chinezească, 
ayurvedică, coada şoricelului a fost utilizată în tratarea 
afecțiunilor gastrointestinale, dispepsiei, meteorismului, 
spasmelor asociate cu menstruaţia, răcelii, alergiilor, a 
lipsei de apetit. 

Se utilizează întreaga parte aeriană a plantei sau 
numai florile. Uleiul esenţial, principalul principiu activ 
pe care îl conţine planta, se găseşte în concentraţie ridicată 
sub acţiunea razelor solare, de aceea planta se recoltează în 
zilele însorite de vară între orele 10-14. Se usucă la umbră 
în strat subţire, în locuri bine aerisite, ferite de umezeală şi 
lumină, şi se întoarce cel puţin o dată pe zi. 

Uleiul volatil de culoare albastră este bogat în 
azulene, proazulena, taninuri, flavonozide, colină, acizi 
organici. Datorită acestor principii active coada şoricelului 
are efect bronhodilatator, antiseptic, antispastic bronşic, 
antiinflamator gastrointestinal, antispasmotic al căilor 
biliare, stomahic, hemostatic, antiseptic şi calmant al 
mucoasei anorectale. 

Coada şoricelului se foloseşte în tratarea afecţiunilor 
hepatice, gastrice, intestinale. Datorită substanţelor amare 

şi a acizior graşi nesaturaţi stimulează secreţia biliară 
şi digestia, relaxează musculatura netedă din intestine, 
reducând astfel spasmele intestinale. Extractul de coada 
şoricelului inhibă sângerările din capilarele mucoasei 
gastrice şi intestinale, utilizându-se în gastrite şi enterite. 
Prin efectul antispastic şi antiinflamator acţionează benefic 
în durerile menstruale, amenoree, menoragie. 

Infuzia de coada şoricelului produce sudorație şi se 
utilizează în răceală şi gripă, scăzând astfel febra. 

Studiile științifice arată că extractele de coada 
şoricelului reglează tensiunea arterială prin inhibarea 
enzimei de conversie a angiotensinei, acţiune pe care o au 
unele medicamente de sinteză. 

Extern, uleiul esenţial se foloseşte în aromoterapie 
sau înglobat într-un gel care se aplică pe piept. Prin efectul 
astringent şi antiinflamator opreşte sângerările nazale, 
se utilizează în tratarea hemoroizilor şi a trombozelor, 
vindecarea tăieturilor şi a rănilor. 

Coada şoricelului se utilizează sub formă de infuzie, 
ulei, tinctura, extract. 

Infuzia se obţine din 1 linguriţă plantă la 200 ml apă 
fierbinte, iar maceratul din 3 linguriţe plantă la 250 ml apă 
rece, lăsând amestecul 8 ore în repaus. Se strecoară şi se 
consumă 2 căni pe zi, cu 30 minute înainte de mese. 

Pulberea se obţine prin măcinarea plantei în râşnița 
de cafea şi se păstrează în borcan bine închis, se consumă 
de 3 ori pe zi, cu 30 minute înainte de masă, câte o jumătate 
de linguriţă sublingual 15 minute, apoi se înghite cu apă. 
Prin administrarea pulberii, absorbţia substanţelor active 
începe încă din cavitatea bucală sub acţiunea salivei, astfel 
absorbţia se face mult mai repede şi se absorb mult mai 
multe substanţe active. 

Tinctura de coada şoricelului se prepară din 250 g 
plantă uscată şi 1,2 litri alcool de 50 grade, apoi se lasă 
la macerat 10 zile într-un borcan de sticlă, după care se 
filtrează. Soluţia obţinută se păstrează în sticluţe de culoare 
închisă şi se administrează de 4 ori pe zi câte o linguriţă în 
150 ml apă. 

Extractul gliceric de coada şoricelului se utilizează 
persoanelor care nu au voie să folosească alcool: copii, 
gravide, persoane cu afecţiuni pancreatice sau hepatice. 
Exractul se obţine din 250 g plantă uscată şi 1,2 litri soluţie 
glicerină 60% . După 10 zile se filtrează şi se păstrează în 
flacoane de sticlă. 

Uleiul esenţial se obţine numai în laboratoare 
specializate. 

Cataplasmele se obţin din 2 linguri plantă şi puţină 
apă caldă, se lasă 30 minute, se scoate planta din apă, se 
aşează între două tifoane şi se aplică pe locul care trebuie 
tratat, se lasă să acţioneze o oră. 

În farmacii, coada şoricelului se găseşte sub formă 
de ceaiuri simple sau combinate (ceai antiasmatic, gastric, 
antihemoroidal), tincturi, pulberi de uz extern, tablete fie numai 
cu coada şoricelului sau în diferite combinaţii (ex. crețișoara, 
traista ciobanului), geluri în diferite combinaţii (gălbenele).
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Documentar

Cronologie după „Cenăzeanul“ 
(I)*

Dușan Baiski

În sfertul de veac scurs de la lansarea, în 1993, a 
primului număr al publicației „Cenăzeanul“, multe s-au 
petrecut la Cenad. Dar nu toate, uneori nici măcar cele mai 
importante, nu au fost amintite în paginile revistei. Cel mai 
adesea dintr-o comoditate de neînțeles ori în ideea că, lasă, 
vor scrie cei de la „Cenăzeanul“. În cele ce urmează, vom 
încerca să creionăm o cronologie a evenimentelor așa cum 
au fost acestea consemnate sau amintite ca atare. Firește, 
există câteva evenimente anuale repetabile, de exemplu 
hramurile bisericilor, însă dacă în „Cenăzeanul“ n-a scris 
nimeni nimic, suntem nevoiți să facem abstracție de ele. 
Nu vom mai recurge la note de subsol pentru a specifica 
numărul de revistă, data apariției și pagina, deoarece am 
încărca excesiv cartea de față.

1992
Grupul de inițiativă pentru editarea și tipărirea unei 

reviste a Cenadului lucrează intens la conceptul și primele 
articole ale viitoarei reviste „Cenăzeanul“. În nr. 1/1993, 
în articolul intitulat „La început de drum“ se scrie: „S-au 
împlinit zilele acestea 3 ani de la declanșarea Revoluției 
din Decembrie 1989“.

În interviul cu Viorel Matei, președintele Asociației 
Agricole „Morisena“ din Cenad, din același număr, in-
titulat „Veniturile membrilor asociați“, se face referire 
la rezultatele anului agricol 1991/1992 și la perspectivele 
pentru 1992/1993.

Mapa cu materialele și machete primului număr, 
predate editurii „Popa´s Art“ din Timișoara, se pierde, iar 
startul revistei este ratat.

1993
Apare primul număr al revistei „Cenăzeanul“, cea 

dintâi publicație periodică tipărită din istoria milenară 
a Cenadului. Redactori: Gheorghe Anuichi, Gheorghe 
Doran, Ion Savu, Ion Strungariu. 

Camera Agricolă Cenad oferă date despre situația 
fondului funciar din Comună, inclusiv cu situația prezentă 
și de perspectivă a culturilor de pe hotarul comunei.

Consiliul Local Cenad face publice diverse taxe locale.
Apare primul articol despre hoți din Cenad.
Colț Alb publică primele articole dedicate fotbalului 

din localitate.
Apare primul interviu, intervievat fiind numismatul 

Gheorghe Anuichi din Cenad.
Căpitanul de grăniceri Ion Savu publică primul ma-

terial despre Legea privind frontiera de stat a României, 
promulgată de președintele României, Ion Iliescu, în 1992. 

Este publicat primul din seria de articole cu generi-
cul „Cenadul își caută fiii“, titlul acestuia fiind „Cenadul 
și intelectualii săi“. Semnatar: prof. Ion Strungariu.

Directorul Școlii Generale din Cenad, prof. Liubomir 
Popovici, semnalează „arbitrariul și provizoratul“ în sis-
temul educațional românesc, abandonul școlar, creșterea 
numărului de corigenți repetenți, chiar recomandând spri-
jinul administrației locale și a poliției pentru „clarificarea 
situației familiilor din comună cu copii problemă“. În anul 
școlar 1991/1992, la Cenad s-au consemnat la nivelul pri-
mar: opt corigenți și trei copii cu situația școlară neîncheiată, 
iar la ciclul gimnazial 23 de corigenți.

Consiliul Local anunță amenzi de 10.000 de lei pen-
tru cetățenii care folosesc apa din rețeaua comună pentru 
irigarea grădinilor. De asemenea, anunță pietruirea străzii 
II, numită Iezda.

Sunt publicate în revistă rezultatele recensământului 
din 1992. Populația Cenadului era de 4.050 de locuitori, 
din care 2.210 români, 650 de sârbi, 620 de maghiari, 480 
de țigani, 60 de germani, 30 de alte naționalități. Din punct 
de vedere confesional, revista pomenește de: 3.120 de 
ortodocși, 790 de romano-catolici și 60 de alte confesiuni. 
Putem deduce că diferența până la 4.050 o constituiau cei 
80 de cenăzeni fără religie declarată.

„Cenăzeanul“ ajunge cunoscut diasporei cenăzene 
din Germania și S.U.A.

Consiliul Local le solicită cenăzenilor să-și amenajeze 
fose septice la minimum 30 m de rețeaua de apă potabilă. 

Prof. Gheorghe Doran începe să publice fragmente 
din „Dicționarul cenăzean“.

„Cenăzeanul“ scrie despre Liubomir Mendebaba 
din Cenad, maestru în arta pirogravatului și a traforajului.

Serbarea de sfârșit de an școlar le-a avut ca organi-
zatoare pe Florica Blaj și Rozalia Savu.

La Ruga Bisericii ortodoxe sârbe, avându-i ca organi-
zatori principali pe Bata Isacov, preotul Gheorghe Plavsity 
(Plavșici) și învățătorul Zlata Pavlovici, a avut loc un specta-
col la care a participat un ansamblu focloric din loc. Carașova, 
județul Caraș-Severin, dar și fetița Adriana Mândran.

Ruga Bisericii ortodoxe române, la care a evoluat un 
taraf de lăutari, s-a finalizat cu două baluri, scrie Ion Savu. 
Tot el menționează în „Flash“ un campionat de minifotbal, 
la care în finală au jucat echipele „Cristal“ și „Frontiera“, 
victoria revenindu-le celor de la „Cristal“ cu 1-0.

Cenăzeanul Johann Jung, stabilit în Germania, pune 
la fostul I.C.A.R. bazele unei tabere pentru copii proveniți 
din familii modeste din Germania și România.

Pe cheltuiala și prin grija lui Virgil Suciu, peste o 
sută de copii din Cenad au făcut o excursie la Timișoara 
și Buziaș.

În iulie, la Cenad se consemnează o invazie de lăcuste.
Asociația Agricolă „Morisena“ are 820 de familii 

asociate, cu o suprafață de 3.081 ha de teren arabil. To-
talul producției obținute valoric, cu toate că a fost o vară 
secetoasă, s-a ridicat la 620.000.000 de lei.

Începând cu noul campionat, pornit la 22 august 
1993, echipa de fotbal a Cenadului a fost preluată și 
sponsorizată de Asociația Agricolă „Morisena“. Primul 
meci, cu echipa din Lovrin, s-a încheiat cu 1-0 (0-0) pentru 
cenăzeni, pe teren propriu.
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Documentar

Un accident în Ungaria îndoliază familiile de 
cenăzeni Fodor și Ileș.

Moții din Apuseni continuă să vină la Cenad cu 
produse caracteristice: donițe, ciubere etc.

Columbofilii cenăzeni Gheorghe Anuichi și Gheor-
ghe Oancea câștigă locul I și, respectiv, II la un campionat 
național de profil.

Pe 13 noiembrie cade prima zăpadă.
Ca nou-venite la Școala Generală din Cenad sunt 

pomenite cadrele didactice: Zoran Erdei, Dana Ardelean, 
Lamor Rusu, Dubravca Lepoiev, Iadranca Lepoiev și Mar-
git Ecsedi. Încă mai funcționează secția sârbă.

1994
Asociația Agricolă „Morisena“ consemnează 

creșterea suprafeței totale arabile de la 3.100 ha (în 1993) 
la 3.761,7 ha în 1994.

Prof. Gh. Doran publică în „Cenăzeanul“ primele 
epigrame, inclusiv sub pseudonimul Geodor.

„Cenăzeanul“ publică pentru prima dată statistici 
privind căsătoriile, nașterile și decesele pentru anul ante-
rior (în cazul de față, 1993).

Primăvara a fost capricioasă, însă s-au pietruit 800 m 
de drum cu borduri marginale din beton. 

Primăria face apel la cetățeni să-și achite taxele co-
munale (apă, impozite, coșerit, chirii), dar și să se ocupe 
de curățenia caselor și a străzilor, să curețe șanțurile și să 
vopsească pomii de la stradă.

Din inițiativa consilierilor locali, cu prilejul Zilei Femeii, 
la sala „Frunză Meilă“ s-a ținut pe 5 martie balul femeilor.

La 19 martie, și-au reluat activitatea, la Sânnicolau 
Mare, Judecătoria, Parchetul și Notariatul zonal. 

Pe 28 martie 1994, s-au împlinit 100 de ani de la 
înființarea, la Cenad, pe 28 martie 1894, a „Reuniunii de 
lectură sârbești“.

La Cenad s-a deschis o nouă brutărie: „Socol Virgil“  S.R.L.
După 21 de ani, și-a reluat activitatea corul Bi-

sericii ortodoxe române, sub bagheta dirijorului Ion 
Dogojie. Este vorba de: Ioan Radu, Ioan Dogojie, Ioan 
Mager, Ion Savu, Sabin Văcaru, Cornel Văcaru, Mihai 
Cărpinișan, Petru Miculescu, Flavius Cercel, George 
Crăciun, Gheorghe Bălan, Ioan Covaci, Ioan Munteanu, 
Ioan Gh. Dogojie, Alexandru Ciurte, Vasile Ilieș, Nicolae 
Radu, Cosmin Crăciun.

La o săptămână după Paști, notează Ion Savu, la 
punctul numit „Vema“ s-a montat și sfințit o nouă cruce. 
Cea veche a rezistat 93 de ani.

Pe 17 mai, Consiliul Local adoptă o hotărâre prin 
care sunt din nou atenționați cei care folosesc apa din rețea 
pentru udatul grădinilor, aceștia fiind pasibili de amenzi 
de 100.00 de lei și debranșare, cu posibilitatea rebranșării 
abia după un an de zile, cu plata tuturor taxelor.

Pe 22 mai, s-a ținut ruga Bisericii ortodoxe sârbe. 
S-a lansat cartea în limba sârbă a scriitorului și jurnalis-
tului timișorean Ivo Muncean „Trandafirul înflorește din 
rădăcină“, dedicată împlinirii a 100 de ani de la înființarea 
primei biblioteci (sală de lectură) sârbești la Cenad. 

Încep lucrările la punctul de trecere a frontierei 
Cenad-Kiszombor.

Recoltă foarte bună la grâu.
Postul de poliție din Cenad are un nou șef: sergen-

tul-major Sorin Tița.
O echipă de arheologi clujeni face cercetări de profil 

la Cenad.
Moții sosesc din nou în sat, inclusiv cu scânduri de brad.
La hramul Bisericii Roman-catolice a participat și 

primarul Nagy Tibor din Kiszombor (Ungaria).
Primarul și consilierii din Cenad vizitează Primăria 

din Kiszombor.
La gara C.F.R. din comună sunt consemnați „munți 

de sfeclă de zahăr.“
Filatelistul Gheorghe Anuichi a câștigat medalia de 

argint pentru un exponat pe temă sportivă la o expoziție 
națională organizată la Timișoara.

De Ziua Națională a României, Cenadul a fost 
vizitat de o delegație militară maghiară.

„Cenăzeanul“ anunță, prin Ion Savu, că „Nu-
mele eroilor cenăzeni căzuți în al doilea război mondial 
vor fi dăltuite în piatra monumentului de lângă biserica 
ortodoxă română.“

La festivitățile de cinstire a Zilei Naționale a 
României au participat 63 de veterani de război.

Cenadul are patru poștărițe: Victoria Bornea, Emilia 
Zsancu, Florica Subici și Lenuța Terzeu.

1995
Edilii doresc pietruirea a încă 3 km de drumuri in-

travilane.
S-a reluat paza de noapte în comună, prin rotație, 

obligatorie pentru bărbații între 18 și 65 de ani.
Sub patronajul Asociației Agricole „Morisena“, a 

Primăriei și a Școlii Generale Cenad, a luat ființă un cor for-
mat din 60 de copii, sub bagheta dirijorului Nelu Dogojie.

„Foaia românească“, publicație a diasporei române 
din Finlanda, are în colectivul de redacție și pe cenăzeanca 
Daniela (Miculescu) Durac.

La 27 ianuarie 1995, cu prilejul sărbătoririi Sf. 
Sava, pe scena Operei Române din Timișoara a evoluat și 
formația de tamburași din Cenad formată din: Slavița Pav-
lovici, Dragoslav Vlascici, Darco Vlascici, Milivoi Dișici, 
Bata Bojin, Boghița Suvac, Miroslav Marianuț, Ognean 
Plavsity și Goran Iorgovan, Emil Gârbici și Dușița (Da-
nilov) Roșu.

La 26 februarie, la Cenad a sosit o delegație germană 
din Hirschberg, reprezentând organizația „Kolping Familie“.

Primăria a susținut financiar igienizarea școlii din 
localitate, dar și premiile de sfârșit de an școlar.

Emisiunea „Conviețuiri“ a Televiziunii Române 
acordă un spațiu amplu echipelor culturale ale sârbilor 
cenăzeni.

S-a reparat șoseaua dintre Cenad și Sânnicolau 
Mare.

* Din monografia în curs de elaborare 
„Cenăzeanul - 25 de ani“
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Geo Galetaru

Amnezia*

Deseori, îmi amintesc străzile pline de soare ale 
Cenadului. Soarele, sus, în furca cerului, ca un prinţ de 
necontestat al zilei. Erau momente când plecam la joacă, pe 
uliţele pline de praf, de vrăbii şi de zumzăit de albine şi nu mă 
întorceam până seara. Eu şi Traian. Şi băieţii de pe uliţa noastră, 
la care se adăugau, într-o complicitate fără fisură, alţi copii de 
pe uliţele învecinate. Cine era ca noi, ne spuneam, plini de o 
mândrie pe care o purtam cu noi până la apusul soarelui. Eram 
stăpânii acelor zile. Într-adevăr, cine era ca noi...Acum, timpul 
se ascunde, parcă, în gesturi neverosimile, în fraze neînţelese. E 
din ce în ce mai greu să reconstitui totul. Poate nici nu trebuie. 
Poate că doar încăpăţânarea mea de a nu uita îmi dictează acest 
recurs la memorie. Dar simt, aproape tiranic, că nu trebuie să 
uit nimic, întâmplările şi oamenii de atunci sunt singura mea 
avere, poate singura mea salvare. Salvare de la ce? De la 
marasmul acestei alunecări spre întuneric.  Îmi amintesc zilele 
de vară la Cenad. Şi iernile acelea fabuloase, cu nămeţi până 
la nivelul ferestrei, iernile când tata trebuia să sape galerii prin 
zăpadă, un fel de tuneluri prin care ieşeam din casă şi plecam 
fiecare la treburile lui: noi la şcoală, iar mama după apă sau cu 
treburi la vecini ori la cooperativa din colţ. Mai târziu, am aflat 
şi cum se numea ducheanul acela: al lui Iezda. Iezda era un 
sârb, o fiinţă misterioasă, la magazinul căruia mergeam destul 
de des, dar asta mai târziu, când ajunsesem deja în clasele mai 
mari şi mama mă trimitea după câte ceva, spunându-mi să nu 
întârzii prea mult. Asta, cu toate că timpul trecea încet pe uliţa 
noastră şi, în general, în satul nostru, căci nimeni nu se grăbea 
şi orele se roteau în jurul nostru ca nişte fluturi în jurul lămpii, 
fără să ne trezească cine ştie ce emoţii sau temeri.

Şi visele. Visele terifiante ale acelor ani. Mai ales unul 
dintre ele, care nu mă părăsea, care se perpetua de la un an la 
altul, urmărindu-mă cu tenacitete şi devenind umbra mea de zi 
şi de noapte, activă şi atroce ca un animal cu ghearele la pândă. 
O spaimă cumplită îmi dilata pupilele ori de câte ori în vis mă 
loveam de întâmplări mai puternice decât mine, întâmplări 
care mă dominau cu forţa lor, umilindu-mă şi încărcându-mă 
de o revoltă neputincioasă. Oare cât din fiinţa mea fragilă era 
pregătit să reziste forţei care mă tortura în vis? Eram prea slab 
ca să-i opun rezistenţă şi nu puteam nici măcar să fug din calea 
ei. Alergam atunci în neştire, alergam de ceva neclar, ireal, 
ceva care mă urmărea fără cruţare şi fără răgaz, o umbră uriaşă 
care se ţinea după mine şi sfârşea prin a mă acoperi cu totul, 
întunecându-mi mintea şi împleticindu-mi paşii, până când 
simţeam că mă sufoc, că nu mai pot înainta şi nici respira, şi 
atunci încercam să strig, să ţip tare şi să mă descarc de acea 
senzaţie de teroare insuportabilă, să mă eliberez prin acest 
ţipăt final, ca un reflex împotriva absurdului care mă invada 
implacabil, mă absorbea în porii lui imenşi, mă ameţea până 
la delir. Fugeam din calea umbrei înfricoşătoare, făceam 
salturi incredibil de lungi, uneori treceam în zbor pe deasupra 
obiectelor din drum, pe deasupra copacilor sau chiar a caselor, 
dar totul era în zadar. Umbra sau fiinţa terifiantă care mă 
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urmărea se apropia tot mai mult de mine, cu un mers nevăzut, 
dar neîndurător, îi percepeam respiraţia fierbinte şi uscată chiar 
în ceafă, şi atunci făceam un salt în gol, mă aruncam într-un 
spaţiu care se dilata monstruos şi nu se mai termina, pluteam, 
pluteam lin şi în sfârşit despovărat de spaime, pământul era 
departe şi se îndepărta din ce în ce mai mult de tălpile mele, 
trăiam o veşnicie a suspendării, o sustragere din timpul nesfârşit, 
iluzorie însă, căci în secunda imediat următoare mă trezeam 
transpirat şi paralizat de toată groaza acelui vis concentrată în 
mine. Visul dispăruse, ca un nor ameninţător sau ca un fum 
dens şi înecăcios, însă senzaţia aceea de teroare, de pericol 
uriaş şi iminent, persista mult timp după ce ieşeam din placenta 
nopţii. Copilăria îşi are şi ea umbrele ei, din întunericul insidios 
pot apărea oricând tentacule şi capcane şi emisari ai terorii. Îmi 
amintesc de o altă stare, pe care n-o identific cu visul, deşi avea 
multe din ingredientele acestuia: teama obscură de ceva atroce, 
dorinţa neputincioasă de a sparge pojghiţa unei ameninţări 
latente şi de a ieşi la suprafaţă, în lumea sigură a realităţilor de 
afară. Starea aceasta se insinua la graniţa dintre vis şi trezie, era 
ca o plantă otrăvitoare care nu se decide în care parte a grădinii 
să răsară sau să moară. Odată, aveam doar cinci-şase ani pe 
atunci, dormeam în pat lângă Buna, un somn lung şi adânc, cum 
au majoritatea copiilor. Totul era de un calm infinit, pluteam 
pe valurile somnului fără să simt nicio legănare, ca o frunză 
uşoară pe creasta unei ape liniştite. Somnul se prelungea şi 
întreg corpul meu se supunea acestui ritual al unei după-amiezi 
anonime de vară. Tinda în care dormeam alături de Buna era 
un spaţiu etanş, în care nu pătrundea de afară nicio şoaptă, 
nicio adiere. Dintr-odată, talazurile molcome ale somnului 
s-au dat parcă la o parte, eliberându-mi trupul micuţ şi inocent 
şi lăsându-mă suspendat într-un fel de spaţiu de tranziţie, în 
care mai pluteau, vagi şi impalpabili, aburii somnului, dar în 
care realitatea de după momentul trezirii începea să-şi impună 
prezenţa, prin simplul fapt că eram conştient că m-am trezit şi 
că-mi repetam „acum m-am trezit, acum nu mai dorm” şi gândul 
acesta prindea contur cu claritate, se materializa în mintea mea, 
pregătită să întâmpine noua stare de lucruri. Totuşi, deşi ştiam 
precis că m-am trezit, deşi îmi repetam asta cu încăpăţânare şi 
disperare, ceva mă ţinea încă prizonier în plasa somnului, părea 
că o liană uriaşă s-a agăţat nebuneşte de piciorul meu, trăgându-
mă înapoi. Trăiam senzaţia insuportabilă că nu mă pot smulge 
din visul în care plutisem cu doar câteva secunde înainte, deşi 
acel vis încetase brusc, lăsându-mă descoperit în faţa unei alte 
realităţi. Încercam să mă ridic din pat sau măcar să-mi mişc 
mâinile ori picioarele, pentru a mă convinde definitiv că nu 
mai visez, dar, pur şi simplu, nu puteam face acest lucru: trupul 
îmi înţepenise, devenind inert, mâinile şi picioarele erau parcă 
legate cu un lanţ nevăzut, imobilizate de o forţă neîndurătoare, 
străină de mine. Încercam apoi să ţip, dar niciun sunet nu-
mi ieşea printre buzele strânse. O rigiditate a corpului şi a 
creierului, totală, devastatoare. Şi, mai presus de toate acestea, 
panica, teroarea că nu voi mai reuşi să mă mişc în veci. Că mi-e 
dat să-mi trăiesc restul zilelor şi nopţilor în carapacea acestui 
vis fără sfârşit. Buna, care dormea în continuare lângă mine, 
un somn profund şi odihnitor, nu mă putea auzi ca să mă ajute. 
Eram singur şi disperat, abandonat într-o lume ostilă şi pierdută. 
Totuşi, un gând ca un sfredel îmi pătrundea în creierul epuizat 
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de un efort inutil: „Sunt treaz, nu mai visez, visul s-a terminat, 
trebuie să mă ridic din pat şi să merg”. Şi atunci, într-un târziu, 
când disperarea îmi invadase deja fiecare celulă a minţii şi-
mi acoperise gândurile cu o pătură neagră, mă trezeam cu 
adevărat, redeveneam viu şi, fără niciun efort, chiar mă ridicam 
din pat şi făceam câţiva paşi pe covoraşul de iută al tindei, 
tindă care ocrotea mai departe odihna de după-amiază a Bunei 
şi care fusese, pentru mine, cavou sau peşteră întunecată, fără 
ieşire, până la această eliberare neaşteptată şi nesperată. „Ce 
fund de ocean, negru şi înspăimântător este somnul nostru”, 
îmi spuneam adesea, peste ani, reamintindu-mi acele stări de 
anxietate pe care cătuşele reci ale visului mi le provocau cu 
o frecvenţă exasperantă, la intervale regulate ale copilăriei şi 
adolescenţei mele. Târziu, mult mai târziu, m-am vindecat de 
acele vise terifiante, dar ele au fost înlocuite cu altele, poate 
nu la fel de oribile, dar având aceeaşi persistenţă şi intensitate 
în timp. Se spune că, pentru cei mai mulţi oameni, visul e un 
refugiu inconştient, o căptuşeală moale şi protectoare, în care 
ne îmbrăcăm trupul, abandonându-l, fără teamă, somnului 
care se grăbeşte să-l primească. Pentru mine, însă, visul a fost 
de cele mai multe ori o grotă fără lumină şi fără speranţă, cu 
pereţii acoperiţi de umbre tăcute şi stranii, gata să mă sufoce în 
îmbrăţişarea lor cumplită, strivitoare. Poate de aceea, de fiecare 
dată când mă întind, seara, în pat, prelungesc cât pot mai mult 
momentul alunecării în somn, cu un sentiment de inexplicabilă 
teamă pentru ceea ce va urma. Este ciudat că visele mele, 
din copilărie, nu erau inundate de păsări şi flori, că în ele 
nu-şi găsea locul seninătatea aceea celestă, dată de explozia 
năucitoare a luminii peste pământul însetat de viaţă. Câmpurile 
întinse, de la marginea Cenadului, gemeau de bogăţia lanurilor 
de grâu, cu spicele ridicate sfidător spre un cer de un albastru 
neverosimil, în lanuri se iţeau cupele legănătoare şi fragile ale 
macilor, ciocârliile spintecau văzduhul cu cântecele lor. Să fi 
fost visul acela atroce mai puternic decât toate acestea? Aşa 
s-ar părea, din moment ce lumina soarelui şi florile câmpului 
şi cântecele frenetice ale ciocârliilor nu intrau în visele mele, 
deşi ele existau acolo, în ochiul meu şi în inima mea tânără, 
speriată şi primitoate. Şi poate că asta era de-ajuns, era de-
ajuns pentru fiecare zi şi fiecare săptămână care trecea, era 
hrana mea zilnică, suportul unei stări de continuă conectare la 
frumuseţea de neînţeles care-mi încălzea pleoapele şi-mi făcea 
inima să bată mai repede.

 Încerc să revăd sau să reconstitui figurile celor care 
mi-au populat acei ani. Gesturi sau cuvinte rostite în anumite 
împrejurări, acele „voci din penumbră”  care au lăsat urme 
într-un timp  al tuturor şi al nimănui. Un timp care nu mai 
reprezintă un simplu fundal al unei copilării pierdute în ceaţă, 
ci o supapă prin care să ies la suprafaţă. Poate că asta este 
şansa supravieţuirii noastre: agăţarea de o vârstă în care ne-
am simţit liberi de orice constrângere şi la adăpost de micile 
lovituri ale vieţii. Dacă aceste lovituri aveau să vină cândva, 
ca o fatalitate subînţeleasă, asta nu era treaba noastră, nu 
noi eram cei care trebuia să le preîntâmpine sau să le facă 
faţă. Nouă ne rămâneau peisajul uliţei pline de salcâmi, în 
care primăvara zumzăiau milioane de albine, apa călduţă din 
şanţuri şi din jurul lor, în care lipăiam cu picioarele goale 
la începutul lunii martie, când turturelele gângureau deja în 

copaci şi iarba năpădea curţile şi uliţele. Număram pe degete 
cuiburile de vrăbii, de guguştiuci şi chiar de ciori, agăţate 
tocmai în vârful duzilor, pândind momentul când aveam să mă 
strecor, nevăzut de ai mei, printre crengi şi frunze complice, 
şi să culeg cu febrilitate ouăle care mă aşteptau, cuminţi 
şi neştiutoare, acolo. Şi acum, când trec din întâmplare pe 
lângă vreun dud rămuros, cu miile sale de frunze fâşâind 
uşor în bătaia vântului, tresar ca trezit dintr-un vis şi îmi 
arunc privirile în sus, doar-doar voi descoperi, acolo în vârf, 
legănându-se ca o corabie tăcută, cuibul imens al unei ciori 
sau coţofene. Poezia copacilor de pe uliţa noastră...Şi a celor 
de pe uliţele vecine, pe care le cutreieram în verile solare şi 
fierbinţi, în căutarea aceloraşi cuiburi. Până dincolo de Voc, 
uneori în Satul Nou, teritoriu misterios în care călcam cu 
sfială şi bucurie, când mergeam la casa lui Tete şi a Tuşicăi şi 
asistam la extragerea mierii din fagurii aurii, doldora de acea 
substanţă miraculoasă. Când Tete storcea mierea din fagurii 
aceia aurii şi nespus de dulci, era sărbătoare.  Ne prezentam 
cu toţii la casa lor din Satul Nou şi întreaga zi eu şi Traian 
căscam gura la instalaţia aceea  care scotea mierea din faguri, 
pe când mama şi tata îi dădeau o mână de ajutor lui Tete. 
Ne învârteam fără astâmpăr pe lângă ciudatul nostru unchi 
şi maşinăria lui de poveste şi gustam mierea cu mare poftă, 
lingându-ne pe degete de plăcere. Îmi amintesc de o zi şi de 
o întâmplare, într-o după-amiază de vară când eram, ca de 
obicei, în casa din Satul Nou a lui Tete, iar eu şi Traian ne-am 
strecurat afară din curte şi am început să umblăm cu picioarele 
goale prin iarba udă şi călduţă de pe lângă şanţ.  „Nu ai curaj 
să mergi mai departe, nu ai curaj”, mă incita Traian, iar eu, 
ca să-i dovedesc că nu mi-e frică de provocarea lui, înaintam 
încet, un pas şi încă unul, până când tălpile mi-au alunecat 
pe iarba udă şi m-am dus de-a berbeleacul în şanţul plin cu 
apă. Pe vremea aceea, şanţurile erau îngrijite de oameni, care 
le săpau adânci şi largi, ca să se poată aduna apa în ele şi să 
se scurgă, pe sub poduri, mai departe. Aşa că am alunecat 
şi am căzut cu totul în şanţul cu apă, nemairămânându-mi 
la suprafaţă decât smocul de păr din creştetul capului. „Sări, 
George, că se îneacă copilul”, a strigat un vecin de vizavi, care 
văzuse întreaga scenă, dar, până să audă tata şi să vină să mă 
scoată, instinctul de supravieţuire mi-a dictat să dau din mâini 
şi din picioare şi să mă caţăr pe buza şanţului, agăţându-mă 
cu degetele de firele lungi de iarbă de pe marginea lui. Apoi 
m-am căţărat cu disperare, în sus, până am reuşit să ies cu 
totul, şiroind de apă şi cu ochii cât cepele de spaima trasă. 
Isprava asta l-a înfuriat pe tata, care a scos cureaua la noi. Cel 
mai rău a încasat-o Traian, el era cel mai mare şi trebuia să 
aibă grijă de mine. Oricum, instinctul meu prompt şi disperat 
a fost cel care m-a salvat de la înec, căci Traian înlemnise de 
spaimă şi nu mai fusese în stare să facă niciun gest. Mama 
ne-a pus hainele ude pe sfoară, să se usuce la soare, iar eu şi 
Traian am stat lipiţi de cuptor în camera din faţă, departe de 
fagurii cu miere şi de dulceaţa aurie şi dumnezeiască ce se 
scurgea din ei.
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Rețete de bucătărie

Să ne aducem aminte de concediul petrecut în Grecia, 
unde tavernele de pe faleză se întrec în a oferi  turiștilor 
mâncăruri cât mai gustoase, mai variate, care – culmea – 
sunt chiar și sănătoase. Grecii, asemenea turcilor și arabilor, 
gătesc cu puțină carne, aceasta nu va domina într-o mâncare, 
rolurile principale având legumele, lămâia și condimentele 
proaspete. Grăsimea este prezentă sub forma uleiului de 
măsline, care întotdeauna e de cea mai bună calitate. Marea 
majoritate a acestor bucate nu sunt foarte sofisticate, iar 
ingredientele se găsesc acum și în magazinele noastre, așa 
că putem recrea atmosfera vacanței în aceste zile care numai 
prietenoase nu sunt.

Dovlecei umpluți cu carne în sos 
de lămâie și mărar

Ingrediente:
10-12 dovlecei (mai mici)
500 ml supă de pui
Umplutura: 
450 g carne tocată de vițel (sau mixtă vită+porc)
1 ceapă
1 morcov
1 roșie din conservă (+ 3 linguri suc de roșii din conservă)
50 g orez cu bob rotund
1 fir mărar
1/4 legătură pătrunjel
3 linguri ulei de măsline
sare, piper negru
sos de lămâie (faimosul Avgolemono)
2 ouă întregi
2 gălbenușuri
2 linguri rase făină
4 linguri suc lămâie
4 fire mărar
sare, piper negru
Preparare: 
Pentru a curăța dovleceii se pot folosi 2 instrumente: 

un aparat de scos cotoare și un cuțit de curățat legume. Se 
taie dovleceii în două pe lățime. Se  introduce aparatul de 
scos cotoare în centrul fiecărei bucăți. Se învârte de câteva 
ori să se desprindă miezul. Pentru a curăța ce a rămas 
înăutru se folosește cuțitul de curățat  legume, care are lama 
ușor curbată și e foarte potrivit pentru această operațiune. 
Dacă nu avem instrument de scos cotoare, se poate folosi 
o linguriță. Coaja nu mai trebuie curățată, fiindcă se poate 
consuma după fierbere. 

Pentru umplutură se toacă fin ceapa și se dă morcovul 
pe răzătoare. Se călesc apoi în uleiul încins până se înmoaie 
bine de tot (cca. 10 minute). Se adaugă roșia strivită împreună 
cu sucul de pe ea și se călește încă 5 minute. Se adaugă 
orezul și se amestecă bine, să se prăjeasca un pic (cca. 3 
minute). Se adaugă verdețurile tocate fin. Legumele călite 
cu orez se răstoarnă peste carnea tocată și se condimentează 

cu sare și piper. Se adaugă și 1/4 cană de apă rece și se 
frământă totul bine (cu mâna merge cel mai ușor). Cu acest 
amestec se umplu dovleceii. Dovleceii umpluți se așează 
într-o tavă/cratiță care merge la cuptor, pe un singur strat. 
Se adaugă supa în tavă și se presară sare peste dovlecei. Se 
aduce conținutul oalei la fierbere. Se pune capacul (sau se 
acoperă cu folie de aluminiu). Se dă la cuptor, la 180°C timp 
de aprox. 50-55 minute. Se scot dovleceii pe un platou de 
servire și se acoperă să rămână calzi.

Se măsoară într-o cană gradată 400 ml din supa 
rămasă în oală. Într-o oală se bat ouăle și gălbenușurile cu 
făina și sucul de lămâie, folosindu-se un tel, până nu mai 
sunt cocoloașe. Se adaugă treptat supa fierbinte măsurată, 
bătând în continuare cu telul. Se pune oala pe foc mic și 
se  înfierbântă amestecul, în timp se amestecă încontinuu cu 
telul. Sosul trebuie să se îngroașe ca sosul de vanilie, fără 
însă a se tăia. Se trage oala de pe foc și se amestecă mărarul, 
condimentând sosul cu sare și piper negru după gust. Se 
toarnă sosul peste dovlecei. Se servește imediat.

Rulouri de vinete cu brânză în sos de roșii

Ingrediente:
2 vinete mici (mai lunguiețe)
ulei pentru uns
2 polonice sos de roșii în stil grecesc
2 linguri parmezan răzuit
Umplutura
150 g brânză feta (sau danish white; amestec feta cu 

ricotta; brânza de capră)
3 frunze mentă
1 fir mărar
2 fire pătrunjel
piper
Preparare: 
Se taie codița vinetelor. Se taie vinetele pe lungime, 

felii de cca 1/2 cm. Se ung feliile cu ulei pe ambele părți. Se 
încinge bine o tigaie grill și se prăjesc vinetele câte 3 minute 
pe fiecare parte (doar până capătă urme de grătar și feliile 
devin flexibile să se poată rula, nu trebuie să fie făcute de 
tot). Nu se sărează vinetele, fiindcă umplutura este destul 
de sărată.

Pentru umplutură se amestecă brânza cu verdețurile 
tocate mărunt și puțin piper. Adăugați sare doar dacă e 
necesar, dacă folosiți feta, aceasta este suficient de sărată. 
Se poate ține la frigider până e nevoie de ea. Într-un vas 
termorezistent de 15 x 23 cm se pune un polonic de sos de 
roșii, cât să obțineți un strat subțire pe fund. Se ia fiecare 
felie de vânătă, se așează câte o linguriță de umplutură pe 
capătul îngust și se rulează. Se așează ruloul în tavă, peste 
sosul de roșii. Când ați umplut tava cu rulouri, turnați câte o 
lingură de sos de roșii pe fiecare rulou. Se dă tava la cuptor, 
la 200°C pentru 15 minute. Se presară parmezan ras pe 
rulouri și se mai ține tava la cuptor încă 10 minute, până 
parmezanul e topit.

Rețete din Grecia

Pagină realizată de: Cornelia Varga
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procedura de azil ori care, accidental, intră în posesia 
unor astfel de date. 

Cauză de nepedepsire. Nu se pedepsesc faptele de 
intrare sau şedere ilegală pe teritoriul României, comise 
de persoanele cărora li s-a acordat o formă de protecţie 
conform prezentei legi.

Examinarea cererii de azil. Hotărârea privind 
soluţionarea cererii de azil este luată după o examinare 
corespunzătoare a situaţiei solicitantului de către func-
ţionarii anume desemnaţi, calificaţi în problematica 
azilului. Aceasta presupune:

a) examinarea individuală a fiecărei cereri de azil 
şi luarea unei hotărâri în mod obiectiv şi imparţial; şi 

b) consultarea informaţiilor din ţara de origine 
şi, dacă este necesar, din ţările tranzitate, obţinute 
din diferite surse, necesare pentru evaluarea situaţiei 
personale a solicitantului de azil. Orice cerere de azil 
este analizată individual şi succesiv din perspectiva 
statutului de refugiat şi a protecţiei subsidiare, în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege. O cerere de azil 
nu poate fi respinsă exclusiv pe motiv că aceasta a fost 
depusă tardiv.

Prezumţia de bună-credinţă. Atunci când o parte 
din motive sau toate motivele invocate în cererea de 
azil, care ar justifica acordarea unei forme de protecţie, 
nu sunt probate cu documente sau cu alte dovezi, se 
acordă prezumţia de bună-credinţa, dacă sunt îndeplinite, 
cumulativ, următoarele condiţii:

a) solicitantul a depus toate eforturile pentru a-şi 
susţine cererea de azil;

b) toate elementele relevante aflate la dispoziţia 
solicitantului au fost prezentate, iar lipsa unor astfel de 
elemente a fost justificată în mod rezonabil; 

declaraţiile solicitantului sunt considerate coerente 
şi plauzibile şi nu sunt contrazise de informaţii generale 
şi specifice cunoscute, relevante pentru cererea sa;

d) solicitantul a depus cererea de azil cât mai 
curând posibil, iar eventuala întârziere este justificată 
prin motive întemeiate; 

e) credibilitatea generală a solicitantului a putut fi 
stabilită.

  Hotărârea prin care se soluţionează cererea de 
azil se redactează şi va cuprinde, în mod obligatoriu, 
situaţia în fapt şi în drept, precum şi informaţii privind 
calea de atac de care beneficiază, termenul de depunere 
a plângerii, precum şi organul sau instanţa competentă 
la care se depune plângerea împotriva unei hotărâri de 
respingere.

  Minorul neînsoţit este informat, de îndată, cu 
privire la numirea reprezentantului legal. Reprezentantul 
legal îşi îndeplineşte îndatoririle în conformitate cu 
principiul interesului superior al copilului şi are expertiza 
necesară în acest scop.

Asociația Cres-
cătorilor de Păsări și 
Animale de Blană 
„Fauna Banatului“ din 
Timișoara a organizat 
o expoziție jubiliară 
cu prilejul împlinirii a 
110 ani de la înființare. 
Cu câteva sincope de 
unul, doi ani, pricinuite 
de războaie sau de 
„războaie interne“, or-

ganizația poartă această denumire încă de la început.
Evident că Transilvania și Banatul au fost primele 

regiuni din țară cu astfel de cluburi ale crescătorilor de păsări, 
Timișoara fiind al doilea oraș din România, după Sighișoara, 
și unul dintre cele cinci din sud-estul Europei care are o 
asociație cu un asemenea profil.

Ediția jubiliară a fost organizată în special de timișoreni, 
cu participare numeroasă din țară, dar și din străinătate.

Din România au luat parte membri ai cluburilor din 
Brașov, Arad, Caransebeș, Cluj-Napoca, Gătaia, Lugoj, 
Sânnicolau Mare. Evident că ponderea cea mai mare 
au avut-o gazdele. Au venit cu exponate crescători din 
Austria, Serbia, Germania, Slovacia și Ungaria. În afară 
de Serbia, care a expus 60 de exemplare, celelalte țări au 
avut o prezență mai mult decorativă, cu câte șapte-opt 
porumbei. În total, s-au expus 1.437 de porumbei, 313 
găini și 15 rațe leșești.

Organizarea a fost de nota 10, locația de asemenea, 
arbitrajul de super clasă fiind asigurat de cei mai buni arbitri din 
România, plus arbitri străini din Serbia, Ungaria și Slovacia.

În cadrul expoziției au fost organizate și miniexpoziții 
specializate pe anumite rase mai reprezentative ale zonei. 
Evident, Jucătorul de Timișoara, rasă creată și crescută de 
timișeni de zeci de ani, a fost pe primul loc și cea mai mare ca 
număr și diversitate de culori.

Deranjantă, însă, a fost așa-zisa expoziție specializată 
a Voiajorului Românesc, rasă care nu este și nici nu va fi 
omologată în următorii 100 de ani. Acești așa-ziși Voiajori 
Românești sunt doar niște Voiajori ceva mai mari, care n-au 
avut rezultate în calitate de porumbel călător. Dacă tot au fost 
expuși, puteau fi denumiți ca rasă în lucru, fără a fi arbitrați și 
„onorați“ cu titluri de campioni. Dar așa cum în România, pe 
lângă cinci-șase lucruri bune trebuie și un rebut, nici această 
expoziție nu a putut fi întru totul perfectă.

Exemplarele de porumbei și găini în marea lor 
majoritate au fost de mare valoare și de o frumusețe deosebită. 
Faptul că au fost punctaje de 97 de puncte la porumbei denotă 
valoarea lor deosebită.

Felicitări organizatorilor și la expoziții cât mai multe 
și mai mari!

Expoziție jubiliară la Timișoara

Gheorghe Anuichi
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ȋn toatǎ spendoarea sa celebra piaţǎ din faţa basilicii. 
Urcarea pe cupola basilicii San Pietro are şi avantajul 
(pentru turistul de rând) de a putea arunca o privire ȋn 
curţile şi grǎdinile interioare ale Vaticanului, care altfel 
sunt interzise vizitatorului.

Fondarea Muzeelor Vaticanului a început în anul 
1503, când a fost adusǎ statuia lui Apollo în curtea interioară 
a Palatului Belvedere. Sute de artefacte s-au adăugat în 
următoarele secole, papii Benedict al XIV-lea şi Clement 
al XIII-lea au reorganizat colecţiile, au fondat Muzeele 
Bibliotecii Apostolice, Museo Sacro şi Museo Profano. 
În 1854 papa Pius al IX-lea a deschis Muzeul Creştin, cu 
relicve din catacombe, deschis la început în Palatul Laterano 
care în Evul Mediu era reşedinţa papilor şi apoi mutat la 
Vatican de Papa Ioan al XXIII-lea, iar Papa Pius al XI-lea a 
inaugurat în 1932 Pinacoteca. Galeriile Vaticanului au mii 
de exponate excepţionale, încăperi întregi pictate de Rafael, 
magnifice frescele pictate de Michelangelo pe tavanul 
Capelei Sixtine, încăperi dedicate artei moderne sau păgâne, 
cu tapiserii, manuscrise rare, hărţi vechi, mobilă medievală 
şi sculptură clasică, sunt sute de încăperi şi pentru a le vedea, 
trebuie să parcurgi mai mult de 8 kilometri.

Unul dintre cele mai importante muzee ale Vaticanului 
şi fǎrǎ ȋndoialǎ cel mai vizitat este Capela Sixtinǎ, fiind una 
din cele mai faimoase comori artistice ale Europei, cunoscută 
în toată lumea ca locul unde se țin conclavurile cardinalilor 
pentru alegerea unui nou papă și datorită picturilor murale 
ale lui Michelangelo. Capela Sixtinǎ a fost construită între 
anii 1472 și 1483, în timpul pontificatului papei Sixtus al 
IV-lea, de unde îi provine numele.

Capela are o formă dreptunghiulară, măsurând 40,93 
metri în lungime și 13,41 metri lățime, corespunzând - 
conform tradiției biblice - dimensiunilor Templului lui 
Solomon. Înălțimea este de 20,70 metri, plafonul este în 
formă de boltă, pereții laterali au 12 ferestre, iar pardoseala 
este din mozaic de marmură multicolorǎ. Capela are 
două părți: una mai mare împreună cu altarul, rezervată 
ceremoniilor religioase, și alta mai mică pentru credincioși. 
Picturile de pe pereții laterali au fost executate de cei mai 
mari artiști ai timpului, subiectele picturilor reprezintă teme 
de istorie religioasă, selecționate după conceptul medieval 
de împărțire a istoriei lumii în trei epoci: prima de la Facerea 
lumii la darea Celor zece porunci, a doua de la Moise până 
la nașterea lui Isus Cristos, a treia fiind epoca creștinismului.

În anul 1508, Papa Iuliu al II-lea i-a încredințat lui 
Michelangelo pictarea plafonului, care inițial trebuia sǎ 
reprezinte doar un cer albastru cu stele aurii. Executarea 
acestei lucrări ȋnsǎ a durat patru ani (1508-1512), iar 
Michelangelo ar fi trebuit să picteze figurile celor 12 
apostoli, dar atunci când lucrarea a fost desăvârșită, ea 
cuprindea peste 3.000 de figuri pe o suprafață de aproape 
500 de metri pătrați. În anul 1535, Michelangelo începe 
pictarea peretelui de deasupra altarului la cererea Papei Paul 

al III-lea, cu tema „Judecata de Apoi”, pe care o termină 
după șase ani, în anul 1541. Tema capătă dimensiuni uriașe, 
fresca înfățișează figuri și scene pline de groază, reflectând 
propria reprezentare a artistului.

Capela Sixtinǎ este unul dintre locurile ȋn care nu 
ai voie sǎ faci fotografii (ca şi ȋn unele locuri din muzeele 
Vaticanului sau ȋn pǎrţi ale subsolului basilicii San Pietro) şi 
trebuie sǎ fie pǎtratǎ o linişte care sǎ fie ȋn ton cu importanţa 
solemnǎ a locului. Cu toate aceste mici „impedimente” 
turistice, sǎ vizitezi Vaticanul şi Capela Sixtinǎ este un 
obiectiv care nu trebuie sǎ fie ratat sub nici o formǎ la Roma, 
dar cu rǎbdare pentru cǎ Vaticanul este mereu aglomerat, 
fiind vizitat zilnic de peste 20.000 de persoane.

Jurnale...



Jurnale de călătorie (XII)

Tiberiu-Ioan Bociat

Venind de la podul Sant’Angelo, care porneşte de la 
castelul cu acelaşi nume, după ce parcurgeţi ȋngusta străduţǎ 
Del Borgo, veţi avea în faţă un spaţiu enorm şi solemn: 
monumentala Piazza San Pietro şi Bazilica San Pietro, cel 
mai important lăcaş al creştinătăţii, şi ați ajuns la... Vatican. 
La Basilica San Pietro se mai poate ajunge şi pe largul 
bulevard Via della Conciliazione construit de cǎtre Mussolini, 
care  însă a demolat casele medievale aflate ȋn faţa pieţei. 

Dupǎ secole de prigoanǎ a primilor creştini, ȋn secolul 
IV creştinismul devenise religia favorizată a Imperiului 
Roman şi în anul 349 d. Hr. Constantin cel Mare (primul 

împărat creştin al Romei) a ordonat construirea pe dealul 
Vaticanului a unei mari bazilici (biserici) chiar pe locul unde 
fusese îngropat Sfântul Apostol Petru (în anul 64 d Hr). 

Vaticanul este cel mai mic stat din lume, cu o 
suprafaţǎ de doar 0.44 kmp şi o populaţie cu puţin peste 
800 de locuitori (rezidenţi permanenţi). Şeful statului este 
Papa, care deţine autoritatea supremǎ executivǎ, legislativǎ 
şi judecǎtoreascǎ, fiind ales pe viaţǎ de cǎtre conclavul 
cardinalilor. Papa este ajutat la conducerea celor douǎ 
entitǎţi politice: Vaticanul şi Sfântul Scaun, de secretarul 
de stat (echivalent premierului) şi de guvernatorul Cetǎţii 
Vaticanului. Oferind o identitate teritorială pentru Sfântul 
Scaun, statul Vatican este recunoscut ca teritoriu național 
sub legea internațională, chiar dacă Sfântul Scaun este 
organismul legal care conduce relațiile internaționale, 
negociază înțelegerile internaționale, respectiv trimite și 
primește reprezentanții diplomatici. Datorită teritoriului 
limitat al statului, ambasadele străine pe lângă Sfântul 
Scaun se află în partea italiană a Romei; interesant este 
faptul cǎ Italia își găzduiește chiar și propria ambasadă pe 
lângă Sfântul Scaun. Ambasadorii Vaticanului ȋn diferitele 
ţǎri poartǎ denumirea de Nunțiu Apostolic.

Bazilica iniţialǎ a rezistat mai mult de un mileniu, 
dar ȋncepuse sǎ se ruineze treptat, aşa încât în anul 1506 
Papa Iulius al II-lea a ordonat dărâmarea vechii bazilici şi 
construirea uneia noi, în stil renascentist, care să fie cea 
mai mare şi mai bogată şi să reprezinte simbolulul puterii 
creştinismului în lume. Au fost chemaţi constructori şi 
arhitecţi celebri, iar în anul 1546 Michelangelo a fost numit 
arhitect şef al bazilicii şi pentru a proiecta domul. Lucrările 
au durat peste un secol şi au fost încheiate în timpul papei 
Paul al V-lea, în anul 1612. Bazilica este creaţia a numeroşi 
arhitecţi şi artişti de prestigiu: primele planuri de arhitectură 

aparţin arhitectului Donato Bramante, cupola este creaţia 
lui Michelangelo, Rafael (care a modificat planul din 
forma de cruce grecească într-una de formă latină), Carlo 
Maderno (a proiectat şi realizat faţada) şi Gian Lorenzo 
Bernini, colonadele. În anul 1626 Bazilica San Pietro a 
fost sfinţită şi inaugurată oficial, iar după câteva zeci de ani 
a fost realizată de Bernini şi marea piaţǎ din faţă şi de patru 
secole reprezintă centrul creştinismului şi atrage milioane 
de pelerini şi de vizitatori din toate colţurile lumii, fiind 
asociată cu începuturile creştinismului şi cu papalitatea. 

Bazilica San Pietro este impresionantă prin arhitectură 
şi grandoarea dimensiunilor, este una dintre cele mai mari 
biserici din lume şi care, cu o suprafaţǎ de peste 15.000 mp 
poate adăposti peste 60.000 de credincioşi. Are un naos lung 

de peste 200 metri şi cel mai mare dom din lume, de 42 de 
metri în diametru şi 138 de metri înălţime. Ȋn interiorul ei 
sunt 45 de altare decorate cu lucrări ale celor mai faimoşi 
artişti: Pieta de Michelangelo, Altarul papal şi Baldachinul 
lui Bernini (cel mai mare ansamblu de bronz din lume), 
ansamblul sculptural Tronul Sfântului Petru, care aparţine 
tot lui Bernini, şi multe altele. Ca şi turist, trebuie sǎ te 
ȋncadrezi ȋn fluxul de oamenii care circulǎ constant prin 
basilicǎ, asta dupǎ ce ai trecut de filtrele de securitate de 
la intrare şi mereu sub ochii atenţi ai militarilor din Garda 
Elveţianǎ, a Carrabinierilor şi ai agenţilor de ordine. Odatǎ 
intrat ȋn basilicǎ te simţi cu adevǎrat creştin şi nici nu ştii 
unde sǎ te uiţi ȋn jurul tǎu. Totul este atât de grandios, orice 
sculpurǎ de marmurǎ este atât de bine executatǎ şi bogatǎ ȋn 
detalii, ȋncât pare realǎ. 

Pentru câţiva euro ȋn plus (pânǎ ȋn 10 euro) meritǎ 
sǎ vizitaţi şi subsolul basilicii (grota Vaticanului) care 
reprezintǎ cripta basilicii, locul unde se spune cǎ ar fi fost 
ȋnmormântat Sf Apostol Petru (deasupra lui ar fi ridicat 
altarul principal al papilor, dominat de coloanele rǎsucite 
care susţin baldachinul, create de Bernini), numeroasele 
mormintele (peste o sutǎ) ale unor papi, cardinali şi prinţi 
laici şi tezaurul (mǎ rog, o parte din el). 

Meritǎ cu prisosinţǎ sǎ urcaţi şi cele aproape 550 de 
trepte şi sǎ ajungeţi aproape ȋn vârful cupolei uriaşe (creaţie 
absolut superbǎ a geniului lui Michelangelo), dar şi sǎ ieşiţi 
pe terasa de deasupra basilicii, acolo unde fațada în stil 
baroc a basilicii este dominată de statuile Mântuitorului, a 
sfântului Ioan Botezătorul și a 11 apostoli (cea a sfântului 
Petru se găsește în interior) şi de unde se poate admira 
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