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La mulți ani, România!
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Încă de la început vă doresc să aveți un an bun, plin 
de împliniri, sănătate și tradiționalul „La mulți ani!” tuturor.

Iată că  ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să întrăm cu 
bine în Noul An și-L rugăm să ne ocrotească și să ne ajute 
să ducem la bun sfârșit tot  ceea ce  ne  propunem. Noi să 
ne aducem aminte să fim buni, darnici și înțelegători tot 
anul cu toate că e greu de realizat acest lucru atunci când 
suntem prinși în grijile de zi cu zi. E e bine să ne reamintim 
aceste sentimente și bucuria pe care o aduc ele astfel încât, 
atunci când avem impresia că totul e pe dos și nimic nu 
merge cum am vrea noi, să avem ce ne reaminti. Să ne 
reamintim bucuria!  Cu bucurie în suflet totul e mai ușor și 
mai frumos. Încrâncenarea, invidia, mâhnirea, supărarea, 
nu fac decât să ne îngreuneze fiecare pas prin viață. Ne 
face să credem că fiecare zi e o luptă și fiecare clipă e o 
bătălie când, de fapt, viața e un drum frumos, cu mii de 
motive de bucurie cu clipe unice, cu bucurii mici care aduc 
la final sentimentul de împlinire. 

În cele ce urmează voi continuă ceea ce am început 
și voi încerca să așez în ordine cronologică sărbătorile din 
lunile ianuarie și februarie.

1 ianuarie 2019 –  Tăierea Împrejur cea după trup 
a Domnului nostru Iisus Hristos; Sfântul Vasile cel Mare

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru 
Iisus Hristos se prăznuiește până astăzi pentru a arăta că 
Domnul întru toate a luat trup asemenea nouă și S-a supus 

rânduielilor Legii și că nimic nu a stricat din cele vechi, ci 
doar a împlinit toate. Mântuitorul Hristos a primit aceasta 
pentru a împlini și desăvârși rânduiala Legii Vechi.

Ca să astupe gurile ereticilor, care îndrăznesc a zice 
că Domnul n-a luat trup, El a îndeplinit și această rânduială 
la Templu. Căci, de n-ar fi luat trup, cum S-ar fi tăiat 
împrejur? Ba mai mult, El a închis și gurile iudeilor celor 
rău credincioși, care îl acuzau că strică Legea.

Astfel, după opt zile de la Nașterea Lui din Fecioara 
Maria, a binevoit să fie adus în locul unde, după obicei, 
iudeii se tăiau împrejur. Așa a fost tăiat împrejur și I s-a dat 
numele Iisus, precum Arhanghelul Gavriil a vestit Fecioarei 
Maria la Bună Vestire.

Sfântul Vasile cel Mare a trăit pe vremea împăratului 
Valens, când Biserica era tare prigonită de necredința lui 
Arie. Sfântul ierarh Vasile a apărat cu toată puterea dreapta 
credință și a îndrăznit să mustre chiar în față pe împăratul 
Valens, căzut și el în erezia lui Arie.

Sfântul Vasile a dus lupte grele pentru credința 
ortodoxă. Prin cuvântările sale, sfântul a lovit în credințele 
ereticilor, apoi a dat învățături și îndemnuri pentru bună 
întocmire a vieții de zi cu zi, a luminat tainele cele adânci 
ale făpturii, a păstorit turma lui Hristos, învățând pe toți și 
ajutând pe săraci, pe bolnavi și pe bătrâni, în așezământul 
său vestit, numit Vasiliada. Sfântul Vasile cel Mare a trecut 
către Domnul în anul 379, când nu împlinise încă 50 de ani.

6 ianuarie 2019 – Bobotează – Epifania
La 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăvârșit, 

a venit Hristos la Iordan, unde Sf. Ioan Botezătorul învăța și 
boteza cu botezul pocăinței; iar despre Iisus le spunea: „Se află 
în mijlocul vostru Acela pe voi Care nu-L știți” (Ioan 1, 26). 
„Nici eu nu-L știam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu 
apă, Acela mi-a zis: peste Care vei vedea Duhul coborându-
Se și rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh 
Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui 
Dumnezeu” (Ioan 1, 33-34). Când a apărut Hristos pe malul 
Iordanului, Sf. Ioan, luminat de Duhul Sfânt, Îl recunoaște 
și-L arată mulțimilor, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, 
Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29). Această mărturie 
era foarte necesară israelitenilor, care așteptau pe Mesia cel 
profețit cu multe veacuri înainte. Hristos îi cere lui Ioan să-L 
boteze, iar acesta, după o împotrivire de adâncă smerenie, 
primește să-L boteze, după rânduiala lui. După botezul 
lui Hristos cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a 
coborât în chip de porumbel și a stat peste Iisus, iar Tatăl 
a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am 
binevoit!” (Matei 3, 17). Astfel, botezul primit de Hristos are 
și un alt scop: Epifania – arătarea Sfintei Treimi – moment 

Sărbătorile Anului Bisericesc
– Lunile ianuarie și februarie –

(Continuare în pag. 30)

Dan Florin Ciurte
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„Cât flamura roş-galbenă-albastră / Ne este prag 
şi steag şi ideal / Veniţi români, veniţi la Mecca noastră/ 
Veniţi la Alba Iulia-n Ardeal” – Adrian Păunescu, Clopotul 
reîntregirii.

Şi eu, asemeni zecilor de mii de români, am răspuns 
chemării şi am participat nu doar cu gândul, ci şi cu sufletul, 
la marea sărbătoare a Centenarului Marii Uniri, la Mecca 
noastră, la Alba Iulia. Dacă la Marea Unire, cea de la 1918, 
nu am putut participa, fiind născut cu 50 de ani mai târziu 
şi nu cred că mai apuc următorul centenar, mi-am spus că 
trebuie musai să fiu prezent acolo în acest an, 2018.

Am avut norocul să am în Alba Iulia o colegă de 
clasă din liceu care m-a găzduit şi căreia îi mulţumesc şi 
pe această cale, deoarece locuri de cazare în oraş nu mai 
erau disponibile încă din 2017 şi cei care au încercat să 
găsească locuri de cazare prin februarie-martie a.c. au avut 
sorţi de izbândă numai la 20-30 km de oraş. 

Am plecat vineri de dimineaţă, în ziua Sf. Andrei, 
cu grabă mare, pentru că deja se anunţase la radio că oraşul 
se „va închide” pentru cei care nu sunt rezidenţi încă de 
după amiaza acelei zile, fiind permisă numai tranzitarea 
lui. Cu emoţie m-am apropiat de zona Sebeş-Lancrăm-
Alba Iulia, unde aveam multe experienţe neplăcute privind 
blocările traficului, dar spre suprinderea şi bucuria mea 
am avut norocul să o trec foarte repede, ajungând fără 
peripeţii în oraşul Unirii. Prima impresie puternică a fost 
atunci când am depăşit, chiar la intrarea în oraş, un grup de 
maramureşeni în portul popular românesc, care intrau în 
oraş cu carul cu boi, şi el împodobit de sărbătoare. În drum 
spre blocul unde locuiesc prietenii noştri, am mai văzut 
mulţi români în straie populare, cu cai şi căruţe, călare sau 
pe jos, care deja ajunseseră în oraş.

În seara zilei de 30 noiembrie, după o cină şi un 
pahar de vorbă cu prietenii mei, ne-am hotărât să ieşim să 

Alba Iulia, 1 decembrie 1918 – 
1 decembrie 2018

explorăm cetatea, ca o avancronică a zilei ce va urma să 
vie, mai ales că ei locuiesc nu departe de centru şi puteam 
face acest drum într-o mică plimbare. Sigur că oraşul 
era gata împodobit de sărbătoare şi, chiar dacă era deja 
întuneric, cetatea deja forfotea de oameni care, purtând 
steaguri tricolore sau port românesc tradiţional, se aflau 
deja acolo, degustând o cană de vin fiert sau luând parte la 
concertele care au început deja. Nu am stat foarte târziu, 
mai mult am încercat să luăm pulsul cetăţii şi, bineînţeles, 
ne-am cumpărat concarde tricolore pe care, a doua zi, să 
le purtăm cu mândrie pe piept, şi steaguri pe care să le 
fluturăm şi noi, cam ca toţi participanţii.

În dimineaţa zilei de 1 Decembrie ne-am trezit pe un 
ger destul de aspru, -12 grade Celsius, maşinile îngheţate 
bocnă (asta era cea mai mică problemă a noastră), dar ziua 

se arăta una cu soare, de sărbătoare. De dimineaţă, recunosc 
că am fost un pic îngrijorat pentru că am văzut pe Facebook 
(care ţine mai nou loc de redacţie de ştiri, Monitor Oficial 
şi orice altceva) cum grupuri de tineri soseau în gara din 
oraş din toate părţile ţării şi nu numai, mulţi fiind veniţi din 
Basarabia sau din diaspora română, din Europa şi Statele 
Unite ale Americii. Mesajul pe care îl urmăream „Live” nu 
prea era de natură să ne liniştească (aşa mi s-a părut mie) 
mai ales având în memorie evenimentele de la mitingul 
diasporei din Bucureşti. Pe de altă parte, îmi spuneam că 
nu se poate să fie stricată o aşa zi de mare sărbătoare şi 
până la urmă aşa a şi fost.

De dimineaţă, am urmărit la televiziunea locală care 
transmitea non-stop imagini în direct de la evenimente, 
sosirea în gară a trenului regal tras de o locomotivă cu 
aburi (de care ne-am minunat atunci când am ajuns noi 
în oraş, pentru că nu ştiam ce e cu ea), de la evenimentele 
religioase şi cele oficiale din Sala Unirii. La ora prânzului, 
ne-am făcut curaj şi am ieşit în stradă, mai ales că se 

Eveniment
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„încălzise” faţă de dimineaţă, adică temperaturile erau 
spre zero grade, dar era soare şi nu bătea vântul deloc. Pe 
tot drumul de la apartament până în cetate, râuri şi râuri 
de oameni cu drapele tricolore mai mari sau mai mici, 
tineri, bătrâni, copii, dar cu toţii veseli, tălăzuiau spre locul 
de desfăşurare a evenimentelor. Intenţia noastră a fost să 
ajugem la scena din cetate unde se desfăşura un concert 
de muzică populară cu melodii patriotice, de suflet nouă, 
ardelenilor, susţinut de artiştii cei mai mari ai Ardealului, 
dar nici vorbă să putem pătrunde în cetate, două din cele 
trei poduri de acces fiind blocate de jandarmi, urmând a fi 
deschise mai târziu. Ardeleni fiind, ne-am dat seama mult 
prea târziu că mai era o cale de acces, mult ocolitoare, prin 
Poarta I, din oraşul „de jos” cum îl numesc albaiulenii. Nu 
am văzut mare lucru nici din ceea ce s-a dorit a fi parada 
portului popular, mai toţi participanţii în costume populare 
fiind amestecaţi în mulţime.

Deşi mai erau mai bine de trei ore până la defilarea 
militară, foarte mulţi privitori şi-au ocupat deja locurile 
lângă gardurile de protecţie de-a lungul bulevardului pe 
care urma să aibă loc parada. Noi am ales să ne amestecăm 
în mulţime, prin şanturile cetăţii (foarte bine şi frumos 
amenajate, de vizitat) şi să simţim atmosfera locului şi a 
momentului. Totuşi, cu aproximativ 45 de minute înainte 
de începerea paradei militare, încet-încet, am încercat să 
ne găsim locuri cât mai bune. La o aşa mare de oameni, la 
un moment dat, deşi eram undeva la 50 de metri de fiica 
mea, nu am reuşit să ne vedem şi tot grupul nostru s-a 
despărţit, fiecare căutând un loc de unde să poată vedea cât 
de cât, urmând să ne regrupăm după paradă. Eu am „prins” 
un loc la cca 3-5 m de bulevard şi nu m-am mai mişcat de 
acolo. Dar aşteptarea nu a fost atât de grea sau plictisitoare 
pentru că românul ştie cel mai bine să facă haz de necaz 
şi toată lumea mai spunea o glumă, o remarcă de care se 
amuzau toţi cei din jur şi astfel a trecut timpul. 

Parada militară a început aproape la ora la care 
era planificată şi a fost deschisă de intonarea imnului 
de stat al României, imn pe care toată lumea îl cânta în 
cor şi „acompaniat” de cele 21 de salve de tun, salve pe 
care le-am simţit în tot corpul, fiind destul de aproape 
de terasa de artilerie de unde erau trase. În sfârşit, a 
început şi parada ostaşilor, trecând prin faţa noastră 
detaşamente de militari îmbrăcaţi în uniforme din 
Primul Război Mondial, vânătorii de munte, infanterie, 
trupe speciale, elevi ai liceului militar „Mihai Viteazul” 
din localitate, dar şi detaşamente de poliţişti, jandarmi 
şi pompieri militari, conductori cu câini. Un moment 
foarte emoţionat a fost defilarea drapelor istorice de 
luptă, a militarilor din Regimentul 30 Gardă „Mihai 
Viteazul” şi a fanfarei militare.

Pe lângă blocurile de paradă pedestre, prin faţa 
privitorilor au trecut multe mijloace şi tehnică de luptă, 
de la transportoare blindate la lansatoare de rachete, 
purtătoare de rachete, transportoare de trupe, Humvee, 
maşini speciale de geniu, transmisiuni şi radio, radare, 
dar şi autospeciale ale pompierilor, jandarmeriei şi 
poliţiei. Un alt moment deosebit de interesant a fost 
participarea la paradă a mai multor militari polonezi, 
cu tehnica aferentă armatei lor şi care au salutat veseli 
mulţimea de români adunată de-a lungul bulevardului, 
fiind răsplătiţi cu puternice aplauze. Multe aplauze au 
primit şi fetele în uniformă, care au dat onorul din diferite 
mijloace de transport sau tehnică specifică armatei 
noastre. Din timp în timp, deaspra noastră trecea aviaţia 
României, cu elicoptere de asalt, de transport trupe, dar 
şi cu avioane de vânătoare care zburau la mică înăltime. 
Bineînţeles că nu am putut vedea parada aşa de bine ca 
şi privitorii de acasă, din faţa televizoarelor, dar faptul 
că am fost acolo, am simţit în tot corpul salvele de tun, 
forţa dezvoltată de motoarele tehnicii de luptă, zgomotul 
făcut de avioanele care trecea deasupra noastră, muzica 
fanfarei militare şi vuietul mulţimii sunt senzaţii de 
nedescris şi care nu pot fi înţelese decât atunci când le 
trăieşti pe viu.

După paradă, ne-am regrupat şi am pornit din nou 
prin şanţurile cetăţii şi spre cetatea propriu-zisă, fiind 
parte la bucuria celor participanţi. De ce spun asta, pentru 
că atmosfera a fost una cu adevărat de sărbătoare şi de 
bucurie! Pretutindeni erau oameni în costume populare, 
care mai de care mai frumoase şi care bucuroşi făceau 
fotografii cu cine dorea acest lucru. Am cunoscut români 
din alte ţări care au venit în port popular românesc la 
marea sărbătoare, unii dintre ei fiind plecaţi din ţară 
de peste 15 ani. Ce mi-a plăcut iarăşi în mod deosebit 
a fost faptul că mai toată lumea cânta. Într-un loc, în 
jurul unui acordeonist sau al unui interpret cu clarinetul 
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se strângeau oameni, cu un pahar de vin fiert în mână, 
cântau un cântec popular, unul patriotic sau o colindă 
românească. Erau şi grupuri vocale care întreţineau 
atmosfera. Puteai sta cât vrei lângă un astfel de grup, 
apoi te mutai în altă parte. Nu am auzit scandări politice, 
doar veselie şi bună dispoziţie. Pe scena mare din cetate 
erau cântăreţi de muzică populară din România şi din 
Basarabia, lumea îi asculta şi cânta cu ei, ba chiar se 
mai încingea câte o horă în faţa scenei. Mai erau şi 
alte scene, în şanțurile cetăţii, cu muzică şi dansatori 
populari. Practic, nu mai ştiai unde să mergi să vezi cât 
mai mult şi să trăieşti atmosfera zilei.

Ce mi-a plăcut în mod deosebit este că nu am văzut 
cozile şi îmbulzeala alteori specifică, la tradiţionala 
fasole cu ciolan oferită gratuit, ba chiar nici măcar nu 
ştiu unde s-a servit aceasta. În schimb am văzut oameni 
care mâncau „din straiţă” slănină cu brânză, ceapă, 
cârnaţi şi pită şi se încălzeau cu o gură de palincă din 
ploscă sau cu un pahar de vin fiert, care era din belşug 
peste tot în cetate şi în şanțuri.

Am stat în oraş până s-a lăsat întunericul şi au 
început să ne prindă frigul şi foamea, astfel încât am 
plecat şi noi uşor spre casă, unde ne aştepta o gură 
de palincă ardelenească, mâncare tradiţională şi, 
bineînţeles, vestitul vin de pe dealurile Târnavelor. 
Gândul nostru a fost ca după masă să ieşim din nou 
în oraș, pentru focurile de artificii, dar pe care le-am 
urmărit totuşi la televizor, în final, spre necazul nostru 
că totuşi nu am ieşit. Dar, na, dă-i Doamne, mintea 
românului de pe urmă...

A doua zi, pe aceeaşi dimineaţă geroasă (cam 
numai -10 grade Celsius, de data asta), fiind rămaşi 
conectaţi la spiritul sărbătorii, am mâncat un mic dejun 
ca moţii, cu mămăligă, brânză, cârnaţi şi ouă şi, luându-
ne cu părere de rău rămas bun de la prietenii noştri, am 
pornit spre casă, convinşi fiind că drumul nu va fi la 
fel de uşor ca la sosire. Într-adevăr, la ieşirea din Alba 
Iulia şi până ne-am urcat pe autostradă, am circulat 
în coloană, dar mai toată lumea (şi noi de altfel) avea 
steguleţe tricolore care fluturau pe maşini şi nimeni nu 
era nervos sau agitat. Nu am auzit claxoane şi, cu toţii, 
indiferent de judeţul al cărui nume îl purtam pe plăcuţele 
de înmatriculare, erau calmi, zâmbitori şi veseli. Aşa 
cum îi stă bine omului după o aşa mare sărbătoare.

Am ajuns spre seara la Cenad, obosiţi, dar cu 
mintea şi sufletul încărcate de bucuria că am putut 
participa la acesta mare sărbătoare şi mai ales că putem 
spune: am fost şi noi acolo! 

La mulţi ani România! La mulţi ani, români!

Tiberiu-Ioan Bociat

Hotărâri ale Consiliului Local 
al comunei Cenad

• Hotărârea nr. 28 din 12 noiembrie 2018 privind 
rectificarea bugetului local Varianta a IV-a;

• Hotărârea nr. 29 din 12 noiembrie 2018 privind 
aprobarea constituirii „Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest”;

• Hotărârea nr. 30 din 12 noiembrie 2018 privind 
constituirea comisiei de  evaluare şi selecţie  a ofertelor 
în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție 
lucrări aferent proiectului „Amenajare drumuri de 
exploatare agricolă în comuna Cenad, județul Timiș” – 
submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea 
sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – 
componenta de infrastructură de acces agricolă” din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

• Hotărârea nr. 31 din 12 noiembrie 2018 privind 
aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de 
„Cetățean de Onoare” al Comunei Cenad, Timiș;

• Hotărârea nr. 32 din 12 noiembrie 2018 pentru 
aprobarea proiectului de rețea școlară la nivelul comunei 
Cenad din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad pentru 
anul şcolar 2019-2020;

Hotărârea nr. 33 din 12 noiembrie 2018 privind 
aprobarea angajării d-nei Panțiruc Elena-Iuliana în 
funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav 
Panțiruc Ion; 

• Hotărârea nr. 34 din 17 noiembrie 2018 privind 
acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al comunei 
Cenad, județul Timiș dlui Baiski Dușan;

• Hotărârea nr. 35 din 17 noiembrie 2018 17 
noiembrie 2018 privind acordarea titlului de „Cetățean 
de onoare” al comunei Cenad, județul Timiș dnei 
Hinkel Brunhilde;

• Hotărârea nr. 36 din 17 noiembrie 2018 17 
noiembrie 2018 privind acordarea titlului de „Cetățean 
de onoare” al comunei Cenad, județul Timiș dlui 
Kahles Franz;

• Hotărârea nr. 37 din 7 decembrie 2018 privind 
abrogarea Hotărârii Consiliului Local Cenad nr. 29 din 
12 noiembrie 2018;

• Hotărârea nr. 38 din 7 decembrie 2018 privind 
aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest; 

• Hotărârea nr. 39 din 17 decembrie 2018 privind 
rectificarea bugetului local Varianta a V-a;

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

Amalgam
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Miroslav Marianuț

Societate

Facem precizarea că documentele în cauză se pot 
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad, precum și pe 
site-ul oficial al comunei, www.cenad.ro

Gaz metan la Cenad
Se prefigurează un important proiect pentru dez-

voltarea rețelei de gaz metan din județ și pentru formarea unei 
noi rețele de distribuție, anunțul fiind făcut de Călin Dobra, 
președintele Consiliului Județean Timiș. În acest sens, s-au 
înființat cinci asociații de dezvoltare intercomunitară pentru 
gaz, la care au aderat 70 de localități din județ, de acces la gaz 
metan urmând a beneficia aproximativ 220.000 de cetățeni. 
În acest context, Consiliul Local Cenad a votat Hotărârea 

nr. 38 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea constituirii 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz 
Timiș Vest.

Potrivit statutului, Asociația de Dezvoltare Inter-
comunitară Distribuție Gaz Timiș Vest este persoană 
juridică de drept privat și de utilitate publică, având ca 
obiect de activitate înființarea, organizarea, finanțarea, 
exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului de 
alimentare cu gaze naturale a localităților din județul 
Timiș, serviciul de alimentare cu gaze naturale fiind 
declarat serviciu de interes public județean.

Din organizație fac parte: Consiliul Județean 
Timiș, consiliile locale ale orașelor Sânnicolau Mare și 

Dușan Baiski

Iarna la Cenad, 17 decembrie 2018. Foto: Rodica Pitic.

• Hotărârea nr. 40 din 17 decembrie 2018 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a 
taxelor speciale, pe anul 2019;

• Hotărârea nr. 41 din  17 decembrie 2018 privind 
aprobarea Agendei cultural-sportive pe anul 2019.

Jimbolia, precum și cele ale comunelor: Beba Veche, 
Biled, Cărpiniș, Cenad, Checea, Comloșu Mare, 
Dudeștii Vechi, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, 
Lovrin, Periam, Pesac, Șandra, Sânpetru Mare, Saravale, 
Satchinez, Teremia Mare, Tomnatic și Variaș. Sediul se 
află în comuna Tomnatic. 

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 370.000 lei, 
constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor. C.J. Timiș 
contribuie cu 150.000 de lei, iar ceilalți asociați cu câte 
10.000 de lei. Trebuie reținut că Asociaţia nu are calitatea 
de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza 
constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor 
de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru 
îmbunătăţirea calităţii Serviciului, atingerea şi respectarea 
standardelor europene privind protecţia mediului, precum 
şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru 
finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-
edilitară aferentă Serviciului.

Prin aceeași nr. 38 din 7 decembrie 2018, Consiliul 
Local Cenad a aprobat, la rândul său, statutul „Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș 
Vest”, reprezentant al său fiind desemnat Nicolae Crăciun, 
primarul comunei Cenad.

Semnal editorial
Recent, la editura 

timișoreană „Eurostampa” 
a văzut lumina tiparu-
l u i  ca r t ea  cu  t i t l u l 
„Strategiile didactice 
moderne și învățarea 
eficientă a geografiei”, 
al cărei autor este colegul 
nostru de redacție, prof. 
Iancu C. Berceanu.

În contextul în 
care globalizarea devine 
tot mai agresivă, iar 
Internetul ne sufocă 
prin multitudinea de 

informații, sistemul educațional românesc trebuie să 
se adapteze din mers. Ca atare, așa cum scrie autorul în 
„Introducere”, în condițiile în care învățarea „...are ca 
finalitate formarea și consolidarea personalității elevului, 
punctul de pornire în procesul instructiv-educativ îl 
constituie caracteristicile psihologice ale individului.”  
Desigur, ne raliem la acest punct de vedere și vă dorim 
lectură plăcută!
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Ziua Asociației Culturale „Concordia” Cenad

Pensiunea „Anka” din Cenad a găzduit sâmbătă, 
17 noiembrie 2018, de la ora 10, o serie de evenimente 
prilejuite de Centenarul Marii Uniri și de o nouă ediție 
a Zilei Asociației Culturale „Concordia” din Cenad, 
sprijinul financiar fiind asigurat de Consiliul Local Cenad 
și Primăria Cenad. 

Festivitatea a fost deschisă de George Ivașcu, 
președintele Asociației Culturale „Concordia” Cenad. 
Primarul comunei Cenad, Nicolae Crăciun, a urat 

bun venit invitaților. Dat fiind faptul că primul punct al 
manifestării era dedicat aniversării a 100 de ani de la Marea 
Unire (1918-2018), a urmat un moment solemn, marcat de 
intonarea imnului de stat al României și de lecturarea de 
versuri patriotice de către Ana-Maria Suciu și Marisa 
Naizar, eleve ale Școlii Gimnaziale Cenad.

În sală fiind prezenți și membri ai Consiliului Local 
Cenad, primarul Nicolae Crăciun a convocat o ședință 

extraordinară a C.L. în vederea prezentării și discuției a 
trei hotărâri diferite, vizând însă aceeași temă: decernarea 
titlului de „Cetățean de onoare al comunei Cenad”, 
propuse fiind trei persoane care prin activitatea lor au 
contribuit consistent la promovarea imaginii Cenadului 
prin intermediul cărților scrise de către acestea: Brunhilde 

Hinkel, Franz Kahles și Dușan Baiski. Documentele au 
fost aprobate în unanimitate, însă decernarea diplomei 
și a plachetei s-a putut face doar către Dușan Baiski, 

singurul prezent din cei trei, urmând ca celorlalți doi noi 
cetățeni de onoare să le fie trimise diplomele și pachetele 
în Germania, la domiciliu. Mulțumind pentru gest, Dușan 
Baiski a mulțumit consilierilor locali, primarului și 
viceprimarului Vasa Stefanovici, și a subliniat nu doar 
necesitatea continuării sprijinului acordat prin agenda 

George Ivașcu deschide manifestările zilei.

Ana-Maria Suciu (s) și Maria Naizar (d).

Primarul Nicolae Crăciun (s) și Dușan Baiski (d).

Consilieri locali și invitați la manifestare.

(Continuare în pag. 9)

Eveniment
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Legislație

Cetățeni de onoare ai comunei Cenad

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 
(8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice române sau 
străine cu merite deosebite titlul de „Cetăţean de onoare” al 
comunei Cenad. 

Art. 2. (1) Titlul de „Cetăţean de onoare” se acordă 
prin Hotărârea Consiliului Local în şedinţa de consiliu şi în 
cadrul unei ceremonii speciale.

(2). Acordarea titlului se va face de către plenul 
Consiliului Local.

(3). Decernarea titlului se face de către primarul 
comunei Cenad.

Art. 3. Metodologia înmânării titlului este următoarea:
a). Primarul comunei Cenad anunță festivitatea ce 

urmează să se desfășoare;
b). Primarul comunei Cenad prezintă expunerea de 

motive care au stat la baza propunerii de Hotărâre a Consiliului 
Local Cenad. 

c). Primarul comunei înmânează diploma de „Cetățean 
de onoare al comunei Cenad” și o plachetă realizată în acest 
scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;

d). Va lua  cuvântul persoana laureată sau reprezentantul 
acesteia;

Art. 4. Pot fi distinşi cu titlul de „Cetăţean de onoare” 
cetăţenii care:

a). au împlinit vârsta de 18 ani şi prin activitatea lor 
remarcabilă în domeniul economic şi de afaceri, gospodăresc, 
administrativ, social-comunitar, cultural-educativ, sportiv, 
apărare etc.;

b). personalităţile cu merite deosebite pe plan naţional 
sau internaţional pot primi titlul de „Cetăţean de onoare” al 
comunei Cenad; 

c). unor înalte personalități politice, științifice sau 
culturale care, prin activitatea lor socio-profesională, au 
contribuit la realizarea unor legături științifice, culturale sau 
economice cu efecte favorabile comunei Cenad;

d). Celor care, prin activitatea lor cotidiană creează 
în țară sau peste hotare o imagine deosebită comunei și 
țării, având ca rezultate realizarea unor puternice legături 
economico-sociale sau de altă natură, în beneficiul cetățenilor 
comunității respective;

e). Foștilor deținuți politici sau veterani de război care, 
prin activitățile lor ulterioare, au contribuit la realizarea unei 

Regulament 
pentru acordarea titlului de „Cetățean de 
onoare” al comunei Cenad, județul Timiș

imagini pozitive comunei noastre;
f). Generalilor și ofițerilor armatei române care s-au 

distins prin fapte de arme,  în țară sau pe teritoriul străin – 
teatru de război – asigurând astfel siguranța națională și 
securitatea statului sau dezvoltarea economico-socială a țării, 
prin prestația lor științifică, tehnică, economică sau educativă;

g). Sportivilor născuți în comuna Cenad, cu rezultate 
de excepție în competițiile sportive naționale și internaționale;

h). Celor care au trecut în eternitate, dar care prin 
prestiogioasa lor activitate au promovat imaginea comunei și 
a țării;

i) Altor categorii.
Art. 5. Titlul se acordă după caz, la inițiativa: 
a).  Primarului;
b).  Consilierilor locali;
c). Persoanelor juridice care desfășoară activitate în 

domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus.
Art. 6. Titlul de „cetăţean de onoare” al comunei 

Cenad se poate conferi persoanelor fizice române sau străine 
care îndeplinesc următoarele condiții:

a). Sunt majore;
b). Nu au antecedente penale; 
c). Au valoare, competență și moralitate recunoscute 

de către comunitatea locală;
d). Au/au avut o contribuție deosebită la dezvoltarea 

și creșterea prestigiului comunei Cenad sau al țării, pe plan 
național sau internațional;

e). Nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească 
definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva 
umanității, fapte penale;

f). Nu au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea 
titlului, propunerea se va face după clarificarea situației 
juridice.

Art. 7. Titlul se acordă după caz:
a). în timpul vieții celui în cauză;
b). post-mortem;
Art. 8. Titlul are următoarele caracteristici:
a). este personal;
b). este netransmisibil;
c). este un drept al titularului;
d). are valabilitate nedeterminată ;
Art. 9. Deținătorii titlului dobândesc următoarele 

drepturi specifice:
a). Dreptul de a lua cuvântul la ședințele Consiliului 

Local al comunei Cenad, la dezbaterea materialelor care 
privesc întreaga comunitate, în domeniul său de competență;

b). Dreptul de a participa la toate manifestările 
desfășurate sub patronajul Consiliului Local al comunei 
Cenad sau în care acesta este coorganizator;
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c). Dreptul de a participa gratuit la toate manifestările 
cultural-sociale organizate de instituțiile aflate în subordinea 
Consiliului Local al comunei Cenad.

Art. 10. Drepturile prevăzute la art. 9 încetează în 
următoarele situații:

a). decesul titularului;
b). retragerea titlului;
Art. 11. Titlul se retrage în următoarele situații:
a). atunci când ulterior decernării, apar 

incompatibilitățile prevăzute la art. 6;
b). atunci când persoana laureată produce prejudicii de 

imagine sau de altă natură comunei Cenad, locuitorilor săi 
sau țării;

Art. 12. Retragerea titlului se face de către Consiliul 
Local al comunei Cenad, după următoarea metodologie:

a). este sesizat Consiliul Local al comunei Cenad de 
către persoanele menționate la art. 5;

b). dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor 
Consiliului Local;

c). retragerea titlului se va face prin hotărâre a 
Consiliului Local cu votul majorității membrilor Consiliului 
Local;

d). la ședința Consiliului Local, va fi invitat deținătorul 
titlului, iar dacă va fi prezent, i se va acorda cuvântul, la 
solicitarea sa;

e). în caz de neparticipare, Hotărârea urmează să i se 
comunice în termen de 10 zile.

Acest regulament a fost adoptat prin Hotărârea 
nr. 31 din 12 noiembrie 2018 privind aprobarea 
Regulamentului de acordarea titlului de „Cetățean de 
Onoare” al Comunei Cenad, Timiș.

În perioada postdecembristă, prin hotărâri ale 
Consiliului Local Cenad, comuna Cenad a decernat titlul 
de „Cetățean de onoare” următoarelor personalități: 

H.C.L. 11/29 septembrie 1996 – Mitropolitul 
Banatului, Nicolae; Episcopul romano-catolic Sebastian 
Krauzer; Toma Giurici;

H.C.L. nr. 13/21 august 1997 – Viorel Matei;
H.C.L. nr. 14/21 august 1997 – Ioan Hațegan;
H.C.L. nr. 16/14 septembrie 1998 – Dumitru Ganț; 
H.C.L. nr. 17/14 septembrie 1998 – Jivco Isacov; 
H.C.L. nr. 18/14 septembrie 1998 – Dorin Vingan; 
H.C.L. nr. 20/15 septembrie 1999 – Ioan Gh. Radu; 
H.C.L. nr. 21/15 septembrie 1999 – Ioan Strungariu; 
H.C.L. nr. 22/15 septembrie 1999 – Ioan Marcu; 
H.C.L. nr. 23/15 septembrie 1999 – Ion Iliescu; 
H.C.L. nr. 34/17 noiembrie 2018 – Dușan Baiski;
H.C.L. nr. 35/17 noiembrie 2018 – Brunhilde Hinkel;
H.C.L. nr. 36/17 noiembrie 2018 – Franz Kahles.

cultural-sportivă anuală, ci și utilitatea pentru imaginea și 
istoria localității promovate prin publicarea de cărți și cu 
deosebire a celor două reviste, „Cenăzeanul” și, respectiv, 
„Morisena”. 

Punctul următor pe ordinea de zi a fost tradiționalul 
simpozion pe diverse teme, preponderența având-o cea 
istorică. Iată lucrările prezentate:

1. Dr. Ioan Hațegan – Marea Unire
2. Col. rez. dr.  Cristian Scarlat – Un însemn 

comemorativ bucureștean mai puțin cunoscut: monumentul 
eroilor Regimentului 9 Vânători – regele Alexandru al 
Iugoslaviei.

3. Dr. Florin Zamfir și prof. Mihaela Zamfir – 
Comuna Variaș, din zorii epocii moderne până în mijlocul 
secolului al XIX-lea

4. Dr. Constantin-Tufan Stan  – Un duhovnic în 
mijlocul mirenilor

5. Muzeograf Ion Traia – Afișe italiene în favoarea 
românilor voluntari din Italia

6. Ramona Băluțescu – Sf. Gerard de Cenad – 
Sculpturi venețiene

7. Dr. Alexandru Kósa – Cronologia Banatului 
imperial – anul 1727

8. Pr. Sergiu Șoica – Cardinalul Iuliu Hossu la 
Marea Unire din decembrie 1918

Poeta Florica Vaida, a făcut deliciul celor prezenți 
prin lecturarea câtorva poezii proprii în grai cenăzean. 

La fel ca la precedentele ediții ale Zilei Asociației 
Culturale „Concordia” Cenad, s-au lansat și cele două noi 
cărți sponsorizate de Consiliul Local și Primăria Cenad. 
Cartea scrisă în limbile română și sârbă „Cenadul și 
oamenii de litere / Чанад и људи од пера”, apărută la 
editura timișoreană „Solness”, este rodul a doi scriitori: 
Ivo Muncian și Miroslav Rosici. Prezentarea a făcut-o 
Ivo Muncian (care a mai dăruit cenăzenilor și cartea „Из 
корена ружа цвета – 100 – Српска читаоница Чанад” 
(„Din rădăcină înflorește trandafirul – 100 – Biblioteca 
sârbească Cenad”, apărută în 1994, cu prilejul împlinirii  
unui veac de la înființarea primei biblioteci publice sârbești 
din Cenad).

Despre cea de-a doua, respectiv „Cenad – File de 
istorie”, o culegere de texte despre istoria Cenadului, a 
vorbit editorul și coordonatorul volumului, respectiv 
Dușan Baiski.

În final, copiii din cadrul Ansamblului de dansuri 
populare „Mlădițe cenăzene” (instructoare: Oana Erdei 
și Liliana Berciu) au susținut o suită de dansuri populare 
românești.

Ziua...
(Urmare din pag. 7)

Legislație
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Mlădițe cenăzene

În a doua duminică a lunii mai, din fiecare an, se 
sărbătorește Ziua Națională a Costumului Tradițional 
din România. Anul acesta, 13 mai 2018, echipa mare de 
dansatori a „Mlădițelor cenăzene” din Cenad a participat 
la acest eveniment de mare amploare, care s-a desfășurat 
în spațiul magicului tărâm al Muzeului Satului Bănățean 
din capitala Banatului, Timișoara.

Pe lângă prestația artistică a formațiilor de dansatori 
din țară și străinătate, au putut fi admirate și expozițiile 
etnografice, atelierele de creație, orchestre și soliști vocali 
care au evoluat pe scena din incinta Muzeului Satului din 
Timișoara.

Echipa noastră a avut pregătit un colaj de dansuri 
populare românești, un soroc și o ardeleană, dar din cauza 
unor defecțiuni tehnice nu a putut fi prezentat decât un 
singur dans.

Frumusețea locului, bucuria sărbătorii, calitatea 
muzicii și cea a dansurilor populare, talentul soliștilor, 
toate au alcătuit un tablou minunat de petrecere a timpului 
liber într-o zi însorită de duminică.

Impresiile au rămas adânc întipărite în inimile 
copiilor și ale coordonatorilor.

Ziua Națională a Costumului 
Tradițional din România

Din dorința de a ne bucura de cât mai multe 
ieșiri, dar și din mândria că nu s-a muncit în zadar, anul 
acesta, în perioada 11-17 august 2018, echipa seniorilor 
Mlădițe cenăzene a participat la Festivalul Internațional 
Balkan Folk Fest din Bulgaria, alături de alte echipe din 
Turcia, Republica Moldova, Macedonia, Ucraina, Serbia, 
Germania. Au prezentat cu mândrie un dans popular 
românesc din zona Banatului de pustă, etalând cu mândrie 
frumosele cosume populare  puse la dispoziție de către 
Primăria comunei Cenad.

În data de 15 august, noi am sărbătorit în stil mare 
pe cei care poartă numele de Maria, Marian. Dimineața 
a început cu o frumoasă plimbare pe faleză, pentru a ne 
bucura atât de aerosoli, cât și de superba minge de foc 

ce apărea din apele sărate ale mării. Nu se putea încheia 
dimineața fără o baie. După micul dejun, mâncat cu poftă, 
a urmat o altă bălăceală pe placul fiecăruia, dar și un 
minispectacol pe nisip, o ultimă repetiție la ceea ce urma, 
dar și multe alte dansuri care nu au deranjat deloc ochii 
privitorului, ba chiar au fost încurajați.  La orele amiezii a 
început pregăteala: aranjarea părului, lustruirea cizmelor, 
machiajul și coafura de scenă, potrivirea costumului… 

Seara s-a încheiat cu o discotecă la recepția hotelului, 
unde au fost sărbătoriți cei care purtau numele de Maria, și 
anume Erdei Oana Maria, dar și talentatul nostru dansator, 
Danci Sașa Marian. 

În drumul nostru de întoarcere, am făcut un popas 
și la Grădina Botanică și Castelul Reginei Maria de la 
Balcic. Sub soarele torid al zilei, ne-a prins tare bine umbra 
copacilor. Ne-am plimbat în jur de vreo două ore jumătate, 
dar n-am reușit să vizităm tot, însă am rămas impresionați 
de frumusețea locului și măiestria cu care a fost creat totul.

Această ieșire a fost mai mult o excursie, o excursie la 
care a participat întreaga echipă de seniori a dansatorilor, o 
excursie care a fost posibilă datorită susținerii financiare din 
partea Primăriei și a Consiliului Local al comunei Cenad. 

Balkan Folk Fest, Bulgaria, 2018
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Mlădițe cenăzene

Pagini realizate de prof. Oana Erdei

Sfărșitul de săptămână, 21-23 septembrie 2018, a 
fost petrecut de echipa Mlădițe cenăzene în frumosul oraș 
Ploiești, aflat între două râuri și anume Prahova și Teleajen.  
Aici, are loc anual Festivalul Alfabetul Conviețuirii, aflat 
la cea de-a VI-a ediție și organizat de Uniunea Elenilor 
din România. 

Uniunea Sârbilor din România a luat decizia ca 
în acest an Cenadul să reprezinte la acest festival etnia 
sârbă. Invitația ne-a onorat și, cu mic cu mare, am depus 
eforturi pentru a ne prezenta onorabil. Festival presupune 
și organizarea unui stand cu produse specifice etniei sârbe, 
așa că am început fiecare să ne documentăm și să aducem 
împreună produse și obiecte specifice. Aici le mulțumesc 
tuturor părinților care s-au implicat activ în procurarea 
întregului material, dar și colegului meu, și un foarte 
bun colaborator al echipei, d-nul Radovan Iovanov, 
instructor al echipei Plavi Delija din Sânpetru Mare, 
pentru costumul popular din Valea Timocului, pe care l-am 
folosit pentru expoziție.

Spectacolul s-a desfățurat în centru orașului 
Ploiești, pe Aleea Castanilor, un loc larg, aerisit și foarte 
bine amplasat. Zilnic, programul începea la orele 10.00 ale 
dimineții și se încheia în jurul orelor 24.00, cu un frumos și 
antrenant bal, chiar în fața scenei. Anul acesta au participat 
alături de sârbi și italieni, bulgari, tătari, germani, evrei, 
macedoneni, croați, ruteni, ucrainieni.

În ultima zi de spectacol, cina festivă s-a dovedit a fi 
un prilej foarte bun de a lega prietenii cu ceilalți participanți, 
dar și o ocazie deosebită de a învăța dansuri grecești. 

În ultima zi, am primit cu drag inițiativa de a vizita 
Muzeul Ceasului, iar la întoarcerea spre casă să ne abatem 
puțin din drum pentru a vizita Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

A fost o experiență memorabilă! Mulțumim Uniunii 
Sârbilor din România pentru această ocazie deosebită.  

Alfabetul Conviețuirii, Ploiești, 2018

Ca de fiecare dată atunci când e vorba de serbări 
și spectacole, echipa mică și mijlocie de dansatori ale 
comunei noastre sunt încântate să arate ceea ce au reușit să 
acumuleze până la data respectivă.

După o lungă pauză și anume vacanța de vară, în 
septembrie, s-a început activitatea de repetiții, pregătindu-
ne cu entuziasm să onorăm așa cum se cuvine invitația 
de a participa la Festivalul de folclor și obiceiuri de iarnă 
adresat copiilor cu vârstă cuprinsă între 5 și 10-11 ani. 

Selecția a fost, ca de fiecare dată, una grea, chiar foarte 
grea. Fiecare a muncit foarte mult, drept dovadă, anul acest 
echipa Mlădițe cenăzene a urcat pe scena Sălii Capitol 
din Timișoara cu un număr de 50 de copii, mai mulți decât 
anul trecut. A fost prezentat obiceiul din ziua de Crăciun, s-a 
cântat un colind și s-a încheiat cu un dans din zona Banat. 

În aceeași zi, la prima zăpadă, 15 decembrie 2018, 
copiii au fost serviți cu o masă caldă, în centrul Timișorii, 
dar și invitați să participe la locul de joacă Megazone. 

Festivalul sârbesc de folclor
 și obiceiuri specifice anotimpului 

iarna, Venac
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„România din punct de vedere agricol este un diamant neșlefuit”

Interviu cu dl Dan Florin Ciurte, absolvent de Teologie și Agronomie

– Stimate domnule 
Dan Florin Ciurte, pentru 
cei care nu vă cunosc, vă rog 
să vă faceți o autoprezentare.

– M-am născut la 
Timișoara, am copilărit la 
Cenad, am urmat cursurile 
Școlii Gimnaziale „Theodor 
Bucurescu” nr. 1 din  
Sânnicolau Mare, după care, 
urmând vocația, am plecat 
la Caransebeș, unde am 
absolvit Seminarul Teologic 
„Ioan Popasu” în  anul 2002. 

După seminar am venit la Timișoara, unde am urmat și 
absolvit facultatea de Litere, Istorie și Teologie în cadrul 
Universității de Vest secția de Teologie Istorie. Pentru a mă 
perfecționa în domeniu am urmat cursurile Masteratului  
în cadrul aceleași facultăți, la secția de Istorie și Inter-
confesionalism. După terminarea Masteratului m-am 
înscris la cursurile Facultății de Management Agricol 
din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului Timișoara, pe care am și absolvit-o. 
După anii de pribegie, am considerat că e momentul să mă 
întorc acasă la Cenad, unde locuiesc împreună cu soția și 
cei doi copii cu care ne-a binecuvântat  Dumnezeu.

– Care este în momentul de față preocuparea 
dvs. profesională principală?

– În momentul de față îmi desfășor activitatea în 
mică fermă pe care o deține familia mea, „slujind” astfel 
pământul.

– Deduc faptul că ați renunțat la preoție. Care au 
fost motivele?

– La  preoție nu am renunțat și nu voi renunța 
niciodată, doar că, după mine, întotdeauna trebuie să faci 
lucrurile la momentul  potrivit. Deocamdată acel moment 
încă nu a venit.

–Nu demult s-a desfășurat referendumul pentru 
familie, prin care ni s-a dat posibilitatea să votăm 
pentru definirea familiei în Constituția României că 
fiind o unire între un bărbat și o femeie, ceea ce este 
absolut natural. Cum comentați acest lucru?

– Cu toate că politică nu e punctul meu forte, cred 
cu tărie că eșecul referendumului se datorează tocmai 
oamenilor pe care noi i-am ales să ne reprezinte.

– Atacurile la Adresa Bisericii Ortodoxe Române 

(B.O.R.) se înmulțesc pe zi ce trece. A devenit instituția 
bisericii, și aici vorbesc de marile culte din România, o 
instituție perimată?

– În momentul de față cred că trăim într-o lume în 
care valorile s-au răsturnat, care pune non valoarea în față 
și o consideră a fi model universal de urmat. În același sens 
cred că și atacurile la care Biserica Ortodoxă Română este 
supusă sunt în același context în care există un atac asupra 
credinței în general, prin care se dorește îndepărtarea 
omului de Creatorul său, punându-se preț pe lucrurile 
materiale perisabile.

– Cum vede un absolvent de teologie, dar și de 
agronomie, agricultură românească?

– Cele două se aseamănă din punctul meu de vedere 
pentru că în teologie „terenul” sufletului trebuie pregătit, 
apoi trebuie sădit Cuvântul Lui Dumnezeu, iar după o 
perioadă de timp poți culege roadele.

În agricultură e la fel doar că în  momentul în care 
ai cules roadele străduinței de peste an se întâmplă de cele 
mai multe ori să nu te poți bucură de ele. Cred cu tărie 
că România din punct de vedere agricol este un diamant 
neșlefuit, care din cauza unor interese la nivel înalt este 
ținut neșlefuit pentru că țara noastră trebuie să rămână o 
piață de desfacere pentru alte țări.

– Mulți cenăzeni lucrează la firmele din 
Sânnicolau Mare, iar alții în străinătate. Cine mai 
lucrează în agricultură?

– Din păcate răspunsul vine din întrebarea 
dumneavoastră „cine mai lucrează în agricultură?” 
Problema cea mare a României cred că e exodul în masă 
la care asistăm cu toții. Pe lângă faptul că ne-au plecat 
valorile, au plecat și meseriașii, iar acum pleacă și oamenii 
de rând în pribegie prin alte țări în căutarea unui trai mai 
bun. Datorită acestor realități, în momentul de față în 
agricultură au rămas să lucreze doar bătrânii. Cenadul nu 
face excepție. Același lucru se întâmplă și la noi în sat, 
forța de muncă este o problema mare. Efectiv nu avem cu 
cine lucra pământul, astfel că suntem obligați să apelăm la 
tehnică, la utilaje care înlocuiesc mâna omului.

– Când mergi la un market, vezi produse agricole 
elementare aduse din toate colțurile lumii. Foarte rar 
vezi produse românești. Ce este anormal în agricultură 
românească?

(Continuare în pag. 24)
Convorbire realizată de: Dușan Baiski

Interviu
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„Există profesori... și există dascăli – aceasta este diferența”
Interviu cu lt. col. (r) dr. ing. Laurențiu Călin

– Stimate domnule 
Laurențiu Călin, citindu-
vă curriculum-vitae, am 
ajuns la concluzia sunteți o 
adevărată enciclopedie și un 
interviu cu dumneavoastră 
s-ar putea transforma într-o 
carte. Mi-a fost foarte greu 
să aleg un domeniu care vă 
este bine cunoscut și care să-i 
intereseze și pe destinatarii 
interviului, respectiv cenă-
zenii. Dar mai întâi, cum ați 
ajuns la Cenad?

– Soția mea este din Cenad. Aici ne-am căsătorit, 
aici au fost crescuți cei doi copii, la bunica. M-am atașat de 
aceste locuri, prietenii și vecinii foarte buni m-au ajutat să 
mă integrez foarte repede. Cred că am fost asimilat, aparțin 
acestor locuri și particip în limita posibilităților la viața 
socială a comunității.

– De la bun început ați optat pentru cariera 
militară. Ce anume v-a determinat pentru acest pas, 
la o vârstă la care, de regulă, băieții sunt foarte rebeli?

– Nu am știut foarte bine la vremea respectivă, la 14 
ani, dacă era ceea ce îmi doream, mi-a plăcut uniforma de 
cantemirist. Asemenea oricărui băiat am îndrăgit armata 
și ceea ce însemna ea, m-am visat elev al Liceului Militar 
„Dimitrie Cantemir” din Breaza. Rebel eram și eu, la 
vremea respectivă jucam handbal de performanță, dar 
nu m-am gândit că viața într-un liceu militar presupune 
atâtea sacrificii. Regimul era foarte strict, cred că 
privațiunile acestea m-au călit pentru mai târziu. După 
absolvirea Liceului Militar am decis să urmez cursurile 
Școlii Militare de Ofițeri Activi de Artilerie Antiaeriană 
și Rachete „Leontin Sălăjan” din Brașov. Am avut șansa 
ca în toate ciclurile educaționale pe care le-am parcurs să 
întâlnesc profesori extraordinari, dascăli, care mi-au sădit 
această dorința pentru cunoaștere, educatori, modele care 
m-au ajutat în întreagă carieră profesională.

– În 1999 ați început cea de-a două facultate 
fiindcă v-ar fi ajutat în profesie sau ați dorit să vă 
asigurați o nouă carieră în contextul restructurărilor 
din Ministerul Apărării Naționale?

– În 1998 s-a demarat programul de restructurare a 
Armatei, proces complex, derulat pe parcursul mai multor 
ani, care viza desființarea, transformare sau redislocarea 
mai multor unități militare. Știam că va urma și unitatea 

militară din care făceam și eu parte, eram destul de 
tânăr, aveam 40 de ani, trebuia să iau o decizie privind 
reconversia profesională, lucru destul de dificil de spus, dar 
și mai greu de realizat. Am reușit să conving 22 de colegi, 
ofițeri din Garnizoana Timișoara că ar fi bine pentru noi să 
ne completăm studiile în cadrul Universității „Politehnica” 
din Timișoara, cursuri de zi. Nu a fost deloc ușor, noi 
eram o pată de culoare în acel peisaj, greu poate de tolerat 
pentru unii dintre colegii studenți de atunci. Cu toate 
aceste mici probleme, ne-am adaptat ușor la standardele 
învățământului universitar, toți având educație de formație 
tehnică. În 2004 am abolvit Facultatea de Mecanică, iar 
în toamnă m-am angajat ca inginer proiectant la Institul 
Național de Cercetare Dezvoltare Mașini Agricole și Utilaj 
Tehnologic (I.N.M.A.), Filiala Timișoara.

– Revenind la CV-ul dvs., constat că aveți un 
adevărat cult pentru învățătură. Spuneți-le tinerilor de 
acum ce v-a motivat să obțineți ulterior două masterate 
și un doctorat?

– Am avut câteva șanse în viață, am reușit să fiu 
pe lângă oameni valoroși, care au crezut în mine, care au 
văzut că am potențial. La I.N.M.A., Filiala Timișoara am 
găsit un colectiv extraordinar, care cu răbdare și încredere 
m-au angrenat din primele zile la foarte multe activități. 
Conducerea Filialei mi-a sugerat continuarea studiilor, în 
perspectiva promovării profesionale, printr-un master de 
Inginerie Integrată în cadrul Universității Politehnica din 
Timișoara și un alt master de Management Organizațional 
la Universitatea de Vest Timișoara. Prin integrarea mea în 
cadrul echipelor de proiect la diferite instalații complexe, 
lucrări de punere în funcțiune, mentenanță, s-a urmărit 
o nouă etapă în pregătirea mea profesională specifică 
managementului de vârf din cadrul Filialei I.N.M.A. 
Timișoara. Cu acest prilej, am fost recomandat pentru 
susținerea examenului privind continuarea studiilor 
universitare, la Școală Doctorală, din cadrul Universității 
Politehnică din Timișoara. Am avut șansă să fiu îndrumat 
pentru elaborarea tezei de doctorat de reputatul prof. dr. 
ing. Mihai Jădăneanț, personalitate marcantă a școlii 
termotehnice românești, participant activ la înființarea 
specializărilor Autovehicule rutiere și Energologia 
Mașinilor Termice. La Facultatea de Mecanică am avut 
șansa să fac parte din colectivul catedrei Termotehnică 
Motoare Termice și Autovehicule Rutiere. Este una 
din catedrele care se confundă cu istoria Universității 
Politehnică Timișoara. Prin disponibilitatea la efort și la 
rezolvarea problemelor din cadrul colectivului, loialitate, 

Interviu
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organizarea și bună desfășurare a activităților cu studenții, 
a evenimentelor științifice organizate la nivelul facultății, 
precum și prin publicarea unui număr consistent și valoros 
de lucrări științifice, am reușit să îmi atrag respectul și 
prestigiul în colectivul din catedră. În 2008, după susținerea 
publică a tezei de doctorat, am fost propus în cadrul 
catedrei pe funcția de asistent de cercetare. Cu această 
ocazie, am reușit ca împreună cu echipele de management 
de proiect să îmbunătățim și să completăm baza materială 
a loboratoarelor din catedră și să înființăm Laboratorul 
de Analize de Combustibili, Investigații Ecologice și 
Dispersia Noxelor (LACEDiN).

– După intrarea României în Uniunea Euro-
peană, mulți dintre cei mai buni specialiști și-au părăsit 
căminul pentru a căuta o viață mai bună peste hotare. 
Inclusiv din Cenad. Desigur, este dreptul lor. Însă nu 
cumva pierde România prea mult școlarizând gratuit 
forța de muncă, roadele culegându-le însă gratuit 
țările care nu au investit nimic în educația lor? Cum 
comentați acest lucru, până la urmă total incorect din 
partea statelor bogate.

– Principiul liberei circulații ne-a adus unele 
beneficii materiale la nivel național, dar era de așteptat să 
apară și neajunsuri. Este adevărat, ne pleacă oameni bine 
pregătiți, instruiți în România și lucrează în Occident, unii 
chiar sub nivelul pregătirii, dar pe salarii foarte bune. Într-
adevăr statul român a investit în educația acestor tineri, 
majoritatea, cei cu studii superioare absolvind o facultate 
de stat, la zi.  Se pare că statul nu le oferă și după absolvire 
un loc de muncă remunerat decent, iar tinerii de azi nu mai 
sunt dispuși să aștepte încă 30 de ani, așa cum am făcut-o 
noi. Unele politici de fidelizare, pachete salariale atractive, 
perspectiva unei cariere de succes și sentimentul că sunt 
utili, mai pot reduce acest fenomen de migrație. Din 
păcate, absolvenții facultăților particulare și formelor de 
educație la distanță sunt agreați azi de angajatorii bugetari, 
pe criterii cel puțin discutabile. Pleacă și tineri cu pregătire 
medie sau fără pregătire, care se integrează foarte bine în 
comunitățile de români din diaspora.

– Cenadul a devenit în ultimii ani un fel de 
cartier-dormitor pentru cei care lucrează la companiile 
din orașul vecin, Sânnicolau Mare. Ce i-ați sfătui să 
facă pentru a-și asigura viitorul în caz de vreo nedorită 
criză economică, de închidere sau relocare a uneia sau 
mai multor firme?

– Nu numai Cenadul este în această situație, sunt 
și alte localități. Nu sunt în măsură să dau asemenea 
sfaturi, nu pot face previziuni, totul este într-o foarte mare 
dinamică, sunt lucruri foarte greu de controlat.

– Educația din România pare că e la pământ, 
cel puțin dacă judecăm după notele foarte mici de 

la examenul de capacitate sau de la bacalaureat. 
Universitățile scot pe bandă rulantă mai mult diplome 
decât profesioniști. Ce e de făcut?

– Educația este în concordanță cu societatea 
românească. Să nu blamăm numai rezultatele elevilor, ci 
să observăm și rezultatele examenelor de titularizare ale 
cadrelor didactice. Există profesori... și există dascăli 
– aceasta este diferența. După 1989 a crescut numărul 
instituțiilor de învățământ superior, unele dintre ele nici 
azi nu sunt acreditate. Trebuie admis și faptul că a scăzut 
interesul pentru studiu – nu o spun eu, sunt observații 
ale specialiștilor. Deși avem tineri care performează, 
medaliați în țară și străinătate, sunt foarte multe motive 
să fim îngrijorați de calitatea învățământului la nivel 
național. Rezultatele unui învățământ sănătos sunt greu 
de cuantificat, o scădere a interesului pentru școală poate 
produce efecte majore, pe termen îndelungat. Au ajuns 
oameni de succes, cetățeni cărora școala nu le-a fost 
prieten, dar prin tot felul de „inginerii” sunt promovați, 
mediatizați. Nu cumva s-a schimbat scara valorilor în 
România?

– Iată că, urmărind firul CV-ului dvs., am ajuns 
la ecologie. Ați lucrat într-un proiect generic numit 
„Energie pentru un oraș curat”. Cum caracterizați 
Cenadul din acest punct de vedere?

– Am lucrat în cadrul unui proiect foarte 
atractiv, într-un parteneriat de excepție, în folosul 
comunității dinTimișoara. Universitatea Politehnică 
din Timișoara a reușit asimilarea unor procedee și 
tehnologii moderne privind identificarea unor soluții 
inovative a sursele de energie primară utilizate cu 
pondere spre resursele regenerabile. De asemenea, 
s-au căutat soluții privind reducerea impactului 
prin managementul corect de deșeuri și generarea 
de energie curată prin valorificarea lor. Rezultatele 
proiectului au fost diseminate cu succes în țară și în 
străinătate. Nu știu care ar fi potențialul Cenadului 
privind utilizarea energiilor regenerabile, probabil un 
studiu ar putea răspunde unei asemenea cereri.

– Locuind la Cenad, simțiți lipsa orașului în care 
ați locuit multă vreme, Timișoara?

– Nu. Atât Cenadul, cât și localitățile din zonă, 
inclusiv cele din țară vecină Ungaria, ne asigură un confort 
și tot ceea ce este necesar bunului trai. Din când în când 
fugim la Timișoara, la o piesă de teatru, un concert, o 
expoziție, sau la câte o întâlnire cu foștii colegi de muncă.

– Ce credeți că-i lipsește Cenadului pe plan 
cultural și sportiv?

Convorbire realizată de: Dușan Baiski
(Continuare în pag. 17)

Interviu
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„Atunci când încercăm să ne instruim copiii despre totul din viață,
 ei ne învață ce este viața”

Interviu cu Luciana Angeru, doctor în filologie

– Locuitorii din 
Cenad o cunosc pe doam-
na Luciana Angeru atât 
prin activitatea didactică 
la școala din localitate, cât 
și prin calitatea de admi-
nistrator la Cofetăria 
„Maya”. Așadar… o viață 
printre copii și printre 
bunătăți. Vă rugăm să 
vă prezentați, doamnă 
Luciana Angeru, pentru 
cei care nu vă cunosc.

– Pe scurt, numele 
meu este Luciana Angeru, am 32 de ani, locuiesc în 
comuna Cenad și în prezent administrez o cofetărie.

– Ce anume v-a îndemnat pașii spre Facultatea 
de Litere ?

– Îndemnul spre Facultatea de Litere a venit din 
partea doamnei diriginte Ecaterina Babușcov prin clasa 
a XI-a. Dumneaei, fiind profesor de limba și literatura 
română, a știut foarte bine cum să-mi canalizeze atenția 
spre magia literaturii. Acesta a fost și începutul unei 
frumoase prietenii pe care și astăzi o avem…  

– De regulă foștii studenți își amintesc cu plăcere 
de unul sau mai mulți dascăli din facultate, care i-au 
impresionat. Puteți să evocați dascăli sau discipline 
care v-au marcat?

– Cu mare drag îmi amintesc de domnul profesor 
Iosif Cheie. Avea un dar aparte de a povesti în special 
despre Eminescu. Prin felul lui unic parcă reușea să facă 
întregul amfiteatru să simtă fiecare poezie, fiecare vers al 
lui Eminescu.

– În mod firesc, studiul literaturii și al limbilor 
are legătură cu pasiunea pentru lectură. Puteți să 
ne spuneți ce anume v-a impresionat din literatura 
română?

– Eram în liceu… m-a impresinat foarte mult poezia 
blagiană. Lucru pe care am încercat să-l materializez atât 
în lucrarea de licență, cât și în lucrarea de disertație.

– Câți ani ați practicat profesia de dascăl?
– Șapte  ani.
– Puteți să ne spuneți ce anume v-a plăcut în 

această meserie?
– Cred că fiecare adult are în adâncul sufletului o 

doză de copilărie. Meseria de dascăl este singura care îți 
permite să mai fii uneori, din nou, copil.

– Treceți adeseori prin fața școlii ? De bunăseamă, 
ați trăit moment plăcute la școala din Cenad. Puteți 
să evocați un astfel de moment și să ne spuneți câteva 
cuvinte despre elevii dumneavoastră?

– Au fost foarte multe momente plăcute în școala 
din Cenad. De exemplu, acum câțiva ani, elevii mei mi-au 
făcut un tort de ziua mea. A fost foarte gustos. Majoritatea 
copiilor pe care i-am cunoscut în această școală au reușit 
să mă surprindă într-un mod plăcut.

– În acest an, 2018, ați devenit doctor în litere. 
Puteți să ne spuneți ce anume v-a determinat să vă 
înscrieți la școala doctorală?

– A fost o provocare într-un moment nu tocmai roz 
din viața mea…

– Câteva cuvinte despre tema pe care ați ales-o…
– Titlul tezei mele de doctorat este Ioan Alexandru 

– poezia arhetipului și ritualul imnic. Am încercat să 
urmăresc, să evidențiez două aspecte mai importante ale 
operei poetului Ioan Alexandru: unul vizând problemele 
legate de tradiție, de arhetip și, celălalt, încercând să 
descifreze semnificația imnelor.

– Dacă s-ar studia la școală, credeți că poezia lui 
Ion Alexandru ar avea un impact pozitiv asupra elevilor?

– Cred că Ioan Alexandru nu poate fi înțeles printr-o 
singură poezie de-a lui. Trebuie să-i citești întreaga operă 
pentru a putea percepe totul la nivelul la care el a vrut 
să transmită și să fie înțeles. Autorul reușește să-și pună 
sufletul pe tavă în fața cititorilor săi.

– Ce ați simțit atunci când comisia a dat verdictul 
și ați devenit doctor în filologie?

– Am fost copleșită de emoții și m-am gândit că, în 
sfârșit, seara voi putea adormi liniștită.

– Susținerea tezei de doctorat nu este un demers 
ușor pentru nimeni. Dumneavoastră ați trecut acest 
prag cu brio. Ce anume v-a dat puteri în acele ore în 
care vă susțineați teza?

– Fiica mea Maya. Înainte de a începe susținerea 
tezei mi-a zis: ,,Mami, știi că noi două suntem puternice și 
trebuie să trecem împreună peste orice… ca întotdeauna!” 
Și așa a fost… ca întotdeauna. 

A consemnat: prof. Iancu C. Berceanu

(Continuare în pag. 17)

Interviu
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Legislație

Curier juridic

Începând cu acest nu-
măr voi încerca să vă prezint 
caracteristicile principalelor 
contracte civile reglementate 
de Codul civil român.

Începem cu cea mai 
cunoscută convenție ce se 
încheie și anume contractul de 
vânzare-cumpărare. Contrac-
tul de vânzare-cumpărare este 
un contract prin care o parte 
denumită vânzător, transmite 
către cealaltă parte denumită 

cumpărător, proprietatea unui bun în schimbul unui preț. 
Dar pentru ca o persoană să poată vinde sau cumpăra  un 
bun, trebuie îndeplinite anumite condiții ale vânzătorului, 
cumpărătorului și ale bunului vândut. Astfel, de regulă 
oricine poate vinde sau cumpăra un bun, cu condiția ca acest 
drept să nu fie interzis de lege, iar legea prevede anumite 
persoane care nu pot vinde sau cumpăra anumite bunuri. 
O primă dispoziție legală prevede că pot încheia singure 
contracte de vânzare-cumpărare doar persoanele care au 
capacitate deplină de exercițiu, adică sunt persoane majore. 
Minorii pot încheia și ei anumite contracte de vânzare-
cumpărare doar cu încuviințarea părinților sau a instanței de 
tutelă, ori doar pentru cumpărături de mică însemnătate, cum 
sunt cumpărăturile din magazine. De asemenea, persoanele 
puse sub interdicție judecătorească nu pot încheia contracte 
de vânzare-cumpărare. O altă interdicție prevăzută de codul 
civil este că judecătorii, procurorii, grefierii, executorii, 
avocații, notarii publici, consilierii juridici și practicienii 
în insolvență nu pot cumpăra, direct sau indirect, drepturi 
litigioase, adică drepturi care fac obiectul unui proces, care 
sunt de competența instanței judecătorești în circumscripția 
căreia își desfășoară activitatea. Tot așa, mandatarul nu 
poate cumpăra bunurile pentru care a fost împuternicit să 
le vândă, părinții, curatorii, administratorii și tutorii nu 
pot cumpăra bunurile persoanelor pe care le reprezintă, 
funcționarii publici, executorii nu pot cumpăra bunurile care 
le administrează sau supraveghează.

Pe de altă parte, poate fi vândut orice bun, dacă 
vânzarea acestuia nu este interzisă prin lege, convenție 
sau testament. Legea permite inclusiv vânzarea unui bun 
viitor, care nu există în momentul încheierii contractului, 
dar va exista în momentul predării lui. Contraprestația 
predării bunului în cazul contractului de vânzare-
cumpărare este plata prețului de către cumpărător. 
Prețul constă într-o sumă de bani și trebuie să fie serios 

și determinat sau determinabil. Prețul trebuie să fie 
serios, adică să nu fie derizoriu sau fictiv, și determinat 
în contractul de vânzare-cumpărare sau cel puțin părțile 
trebuie să stabilească modul de determinare a prețului 
ulterior. Dacă părțile nu au convenit altfel, cheltuielile 
de cântărire și predare a bunului revin vânzătorului, iar 
cheltuielile de transport si pentru încheierea contractului 
de vânzare-cumpărare se suportă de către cumpărător.

Contractul de vânzare-cumpărare dă naștere unor 
obligații colaterale atât vânzătorului, cât și cumpărătorului. 
Obligațiile principale ale vânzătorului sunt transmiterea 
dreptului asupra bunului vândut, predarea acestuia și 
garantarea cumpărătorului împotriva evicțiunii și a viciilor. 
Deci vânzătorul are obligația de a transmite proprietatea 
bunului vândut adică transferul drepturilor și acțiunilor 
privind bunul către cumpărător, iar transmiterea dreptului 
de proprietate se transferă de la vânzător la cumpărător în 
momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, 
chiar dacă bunul și prețul se predau ulterior. În cazul vânzării 
imobilelor, transmiterea dreptului de proprietate de la vânzător 
la cumpărător are loc doar în momentul în care vânzarea 
este înregistrată în cartea funciară. Tot în cazul imobilelor, 
vânzătorul trebuie să radieze din cartea funciară a imobilului 
toate sarcinile și drepturile înscrise asupra imobilului vândut, 
imobilul fiind vândut liber de orice sarcini.

În cazul vânzării unor bunuri pe încercate, 
dacă nu a fost stabilit un termen de probă, perioada de 
încercare este de 30 de zile în care cumpărătorul poate 
declara bunul ca fiind necorespunzător.

O altă obligație a vânzătorului este predarea 
bunului vândut, iar predarea se face prin punerea bunului 
vândut la dispoziția cumpărătorului. Vânzătorul trebuie 
să pună la dispoziția cumpărătorului bunul împreună cu 
accesoriile necesare folosinței sale precum și documentele 
privitoare la proprietatea lui. Predarea bunului imobil se 
face prin punerea acestuia la dispoziția cumpărătorului, 
iar predarea bunurilor mobile se face prin remiterea 
materială a bunului. Bunul trebuie predat la locul unde 
se află în momentul încheierii contractului și în starea în 
care se află în momentul încheierii contractului.

Cumpărătorul trebuie să garanteze pe cumpărător 
împotriva evicțiunii care l-ar impiedica total sau parțial 
în stăpânirea bunului, ceea ce înseamnă că vânzătorul 
garantează că este proprietarul bunului și că nici o altă 
persoană nu poate invoca un drept total sau parțial asupra 
bunului. Cumpărătorul poate cere rezoluțiunea contractului 
dacă a fost evins de bun în totalitate sau parțial, caz în care 
vânzătorul este obligat să restituie prețul încasat.

(Continuare în pag. 17)

Avocat Dan Muntean
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„Există profesori...”
(Urmare din pag. 14)

– Cenadul trebuie să își propună mai mult, cred că-i 
lipsește ambiția, dorința de a performa. Să valorifice mai 
bine resursa umană și ceea ce se face bine și să caute noi 
oportunități. Să implice mai mult tinerii, să-i sprijine și 
să-i responsabilizeze. Să propună și să elaboreze direcții 
prioritare de dezvoltare în funcție de realitățile actuale, de 
nevoile cetățenilor.

– Ați participat pe 17 noiembrie a.c. la un 
eveniment local prilejuit de aniversarea Asociației 
Culturale „Concordia”. Ce credeți că s-ar mai putea 
face la Cenad?

– Da, am avut și un invitat, un reputat istoric militar 
care a răspuns invitației organizatorilor și care dorește o 
relație mai strânsă cu membrii asociației. Pentru Cenad 
m-am gândit la două propuneri de proiect, a căror utilitate 
și posibilități de finanțare pot fi analizate de conducerea 
Primăriei Cenad. Un program after-school pentru copiii 
ai căror părinți lucrează după amiaza sau sunt plecați în 
străinătate – aici există deja un număr suficient de exemple, 
sunt modele de succes, nu trebuie să inventăm noi nimic. 
Cel de al doilea ar putea fi identificarea și amenajarea unor 
spații pentru socializare a persoanelor de vârsta a III-a, 
cu perspectiva de a dezvolta o locație pentru îngrijirea 
persoanelor în vârstă.

– La final, un gând bun pentru cenăzeni?
– Multă sănătate cenazenilor, celor din țară și celor din 

diaspora, bucurii, realizări și împliniri în tot ceea ce întreprind. 
Înțelepciune și mai mult interes în identificarea și rezolvarea 
problemelor comunității în care locuim. La mulți ani!

„Atunci când...”
(Urmare din pag. 15)

– De asemenea, la mine a ajuns o carte scrisă de 
dumnavoastră despre Lucian Blaga. Desigur, nu este 
nici primul și nici ultimul studiu făcut despre opera 
lui. Credeți că atmosfera poetică și filosofia blagiană au 
vreo legătură anume cu locul în care ne aflăm, aici, în 
spațiul transilvano-banatic?

– Opera blagiană este atât de vastă încât putem găsi, 
dacă dorim, conexiuni cu orice… Fragmentul care m-a 
marcat și m-a determinat să-i studiez îndeaproape opera 
este: ,,Oprește trecerea. Știu că unde nu e moarte, nu e nici 
iubire, - și totuși, te rog: oprește, Doamne, ceasornicul cu 
care ne măsori destrămarea.”

– Acum lucrați în alt domeniu, care nu are 
nimic în comun cu doctoratul dumnavoastră. Vă 
place ceea ce faceți? 

– Plecarea din învățământ a coincis cu un moment în 
care am avut nevoie să schimb totul. Am vrut să pornesc, 
să zicem, pe un alt drum. Cofetăria a fost ideea fetei mele 
și îmi place ceea ce fac.

– În plan profesional, planurile dumneavoastră 
de viitor tind mai mult spre activitatea comercială sau 
vă gândiți că ați putea să vă întoarceți la catedră?

– Deocamdată mai am un proiect în plan pe care 
sper să reușesc să-l finalizez. În privința catedrei... nu se 
știe niciodată ce ne rezervă viitorul.

– În final, ați dori să transmiteți ceva apropiaților 
dumneavoastră și cititorilor cenăzeni?

– Cititorilor cenăzeni le transmit multă sănătate și 
fericire alături de cei dragi! La final, aș vrea să-i mulțumesc 
Mayei pentru că mi-a demonstrat că ,,atunci când încercăm 
să ne instruim copiii despre totul din viață, ei ne învață ce 
este viața.”

Vânzătorul trebuie să garanteze pe cumpărător și 
împotriva viciilor ascunse ale bunului vândut, adică acele 
defecțiuni care fac ca bunul să fie  impropriu întrebuințării 
pentru care este destinat sau care îi micșorează valoarea, 
astfel încât dacă le-ar fi cunoscut cumpărătorul nu ar 
fi încheiat contractul sau ar fi plătit un preț mai mic. 
Un viciu este ascuns dacă la data predării nu putea fi 
descoperit de către cumpărător.

Cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale 
lucrului este obligat să le aducă la cunoștința vânzătorului 
într-un termen rezonabil. În temeiul obligației  de garanție 
contra viciilor, în cazul descoperirii viciilor ascunse, 
cumpărătorul poate solicita înlăturarea viciilor de către 
vânzător pe cheltuiala sa, înlocuirea bunului vândut cu un 
bun de același fel, reducerea corespunzătoare a prețului 
sau rezoluțiunea vânzării. Vânzătorul mai garantează 
cumpărătorul și pentru buna funcționare a bunului vândut 
pentru un termen determinat, iar în termenul de garanție, 
trebuie să repare bunul pe cheltuiala sa sau dacă reparația 
este imposibilă vânzătorul este obligat să înlocuiască bunul.

Cumpărătorul are obligația de a prelua bunul 
cumpărat și de a plăti prețul convenit. De la data dobândirii 
proprietații bunului, cumpărătorul datorează dobânzi  
asupra prețului până la plata efectivă a prețului. Dacă 
cumpărătorul nu achită prețul vânzătorul poate să ceară 
executarea silită a obligației de plată, fie rezoluțiunea 
contractului. Atunci când vânzarea s-a făcut fără termen  
de plată, iar cumpărătorul nu a făcut plata, vânzătorul 
poate, în termen de 15 zile, să declare rezoluțiunea 
vânzării și să ceară restituirea bunului. 

Curier...
(Urmare din pag. 16)

Amalgam
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Documentar

Uniunea Europeană
 – Scurtă istorie (XXII)

Controalele la frontierele 
externe ale Uniunii Europene (8)

Anexa VI – Dispoziţii 
speciale

Frontiere terestre
În vederea asigurării efi-

cienței verificărilor asupra per-
soanelor, asigurând în același timp 
siguranța și fluidizarea traficului 
rutier, circulația la punctele de 
trecere a frontierei se reglementează 
în mod corespuzător. În cazul în 

care este necesar, statele membre pot încheia acorduri bilaterale 
în vederea canalizării și blocării traficului. Respectivele state 
informează Comisia în acest sens.

La frontierele terestre, statele membre pot amenaja 
culoare separate la anumite puncte de trecere a frontierei în 
conformitate cu articolul 10 din Codul Frontierelor Schengen, în 
cazul în care consideră adecvat și dacă circumstanțele o permit. 
Statele membre pot coopera cu țările vecine pentru amenajarea 
culoarelor separate la punctele de trecere a frontierelor externe. 
Utilizarea culoarelor separate poate fi suspendată în orice 
moment de autoritățile competente ale statelor membre, în 
circumstanțe excepționale și în cazul în care situația traficului 
și starea infrastructurilor impun acest lucru.

Persoanele care călătoresc cu autoturismele pot, în 
general, să rămână în interiorul acestora în timpul verificărilor. 
Cu toate acestea, în cazul în care circumstanțele o impun, 
acestor persoane li se poate solicita să coboare din autoturism. 
Verificarea amănunțită are loc în cazul în care circumstanțele 
locale permit acest lucru, în locurile special amenajate în acest 
scop. Din motive de siguranță a personalului, verificările se 
efectuează de doi polițiști de frontieră, în cazul în care acest 
lucru este posibil.

Punctele comune de trecere a frontierei
Statele membre pot încheia sau menține acorduri 

bilaterale cu țările terțe vecine în ceea ce privește stabilirea 
punctelor comune de trecere a frontierei în care polițiștii de 
frontieră ai statului membru și polițiștii de frontieră ai țării terțe 
desfășoară unul după celălalt controale la ieșire și la intrare în 
conformitate cu dreptul lor intern pe teritoriul celeilalte părți. 
Punctele comune de trecere a frontierei pot fi localizate atât pe 
teritoriul unui stat membru, cât și pe teritoriul unei țări terțe.

Punctele comune de trecere a frontierei aflate pe 
teritoriul statelor membre: acordurile bilaterale care stabilesc 
punctele comune de trecere a frontierei aflate pe teritoriul 
statelor membre cuprind o autorizație pentru polițiștii de 

frontieră din țările terțe să își exercite atribuțiile pe teritoriul 
statului membru în cauză, respectând următoarele principii:

- Protecția internațională: resortisantului unei țări 
terțe care solicită protecție internațională pe teritoriul unui 
stat membru i se asigură accesul la procedurile relevante ale 
statului membru în cauză în conformitate cu acquis-ul Uniunii 
în materie de azil.

- Arestarea unei persoane sau confiscarea bunurilor: în 
cazul în care polițiștii de frontieră ai țărilor terțe iau cunoștință 
de elemente care justifică arestarea sau punerea sub protecție 
a unei persoane sau confiscarea bunurilor, aceștia informează 
autoritățile statului membru în cauză cu privire la elementele 
respective, iar autoritățile statului membru asigură luarea de 
măsuri de urmare adecvate în conformitate cu dreptul lor 
intern, cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional, indiferent 
de cetățenia persoanei în cauză.

- Persoanele care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație în temeiul dreptului Uniunii și care intră pe teritoriul 
Uniunii: polițiștii de frontieră ai țărilor terțe nu trebuie să 
împiedice intrarea pe teritoriul Uniunii a persoanelor care 
beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului 
Uniunii. În cazul în care există motive care justifică refuzul 
ieșirii din țara terță în cauză, polițiștii de frontieră ai țării terțe 
respective informează autoritățile statului membru cu privire 
la aceste motive, iar acestea din urmă asigură luarea de măsuri 
ulterioare corespunzătoare în conformitate cu dreptul intern, 
cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional.

Punctele comune de trecere a frontierei aflate pe 
teritoriul țărilor terțe: acordurile bilaterale care stabilesc 
punctele comune de trecere a frontierei aflate pe teritoriul 
țărilor terțe cuprind o autorizație pentru polițiștii de frontieră 
ai statului membru să își exercite atribuțiile pe teritoriul țării 
terțe. În sensul prezentului regulament, orice control efectuat 
de polițiștii de frontieră ai unui stat membru într-un punct 
comun de trecere a frontierei aflat pe teritoriul unei țări terțe se 
consideră a fi efectuat pe teritoriul statului membru în cauză.

Înainte de a încheia sau de a modifica un acord 
bilateral cu o țară terță vecină privind punctele comune de 
trecere a frontierei, statul membru în cauză consultă Comisia 
cu privire la compatibilitatea acordului cu dreptul Uniunii. În 
cazul în care consideră că acordul este incompatibil cu dreptul 
Uniunii, Comisia notifică statul membru în cauză. Statul 
membru adoptă toate măsurile necesare pentru modificarea 
acordului într-un termen rezonabil, astfel încât să elimine 
toate incompatibilitățile identificate.

Verificarea traficului feroviar
Verificările se efectuează atât asupra pasagerilor 

din trenuri, cât și asupra personalului feroviar de la bordul 
trenurilor care trec frontierele externe, inclusiv de la bordul 
trenurilor de mărfuri și al trenurilor goale. Statele membre 
pot încheia acorduri bilaterale sau multilaterale privind 
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modalitățile de desfășurare a verificărilor. Verificările se 
efectuează într-unul din următoarele moduri:

- în prima gară de sosire sau în ultima gară de plecare 
de pe teritoriul unui stat membru;

- la bordul trenului, în timpul tranzitului, între ultima 
gară de plecare dintr-o țară terță și prima gară de sosire de pe 
teritoriul unui stat membru sau viceversa;

- în ultima gară de plecare sau în prima gară de sosire 
de pe teritoriul unei țări terțe.

De asemenea, în vederea facilitării traficului trenurilor 
de călători de mare viteză, statele membre de pe itinerarul 
acestor trenuri care sosesc din țări terțe pot, de asemenea, 
decide, de comun acord cu țările terțe în cauză, să efectueze 
verificări la intrare asupra resortisanților țărilor terțe din 
trenurile care sosesc din țări terțe, într-unul din modurile 
următoare:

- în gările din țările terțe din care se urcă persoanele 
respective în tren;

- în gările de pe teritoriul statelor membre în care 
coboară persoanele respective;

- la bordul trenului, în timpul tranzitului, între gările 
situate pe teritoriul unei țări terțe și gările situate pe teritoriul 
statelor membre, cu condiția ca persoanele respective să 
rămână la bordul trenului.

 În cazul în care operatorul de transport feroviar are 
posibilitatea ca, pentru trenurile de mare viteză provenind 
din țări terțe și care fac mai multe opriri pe teritoriul statelor 
membre, să îmbarce pasageri pentru restul traseului situat 
exclusiv pe teritoriul statelor membre, respectivii pasageri fac 
obiectul unor verificări de intrare, fie la bordul trenului, fie în 
gara de destinație, cu excepția cazului în care au fost efectuate 
verificări în prima gară de sosire sau în ultima gară de plecare 
de pe teritoriul unui stat membru sau în gările din țările terțe 
din care se urcă persoanele respective în tren.

Polițistul de frontieră poate ordona ca spațiile goale 
din vagoane să fie inspectate, în cazul în care este necesar, 
cu asistența șefului de tren, pentru a se asigura că persoanele 
sau obiectele care fac obiectul verificării la frontiere nu s-au 
ascuns în respectivele spații.

În cazul în care există motive să se considere că 
persoanele semnalate sau suspectate de comiterea unei 
infracțiuni sau resortisanți ai unor țări terțe care au intenția de 
a intra ilegal se ascund în tren, polițistul de frontieră, în cazul 
în care nu poate acționa în conformitate cu dispozițiile de 
drept intern, informează statele membre către teritoriul cărora 
sau pe teritoriul cărora circulă trenul.

Regulamentul (U.E.) 2017/458 al Parlamentului 
European şi al Consiliului,  din 15 martie 2017; de 
modificare a Regulamentului (U.E.) 2016/399 în ceea 
ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea 
bazelor de date relevante la frontierele externe.

Tiberiu-Ioan Bociat

Dușan Baiski

Cronologie după „Cenăzeanul“ 
(XII)*

(2013 – Urmare din numărul trecut)

Pe 6 septembrie, la amenajarea piscicolă „Anka“ a 
avut loc un nou concurs de pescuit, la care au luat parte 30 
de seniori și 10 juniori.

Timișoara a fost gazda celei de-a III-a ediții a 
Simpozionului internațional dedicat Zilei Naționale a 
României, sub genericul „95 de ani de la Marea Unire 
de la 1 Decembrie 1918“, organizat de Consiliul Județean 
Timiș, în colaborare cu diverse instituții aflate în subordine. 
Cu acest prilej, Dușan Baiski a prezentat cartea sa „Cenad 
- Studii monografice“.

Cu prilejul  Zilei Asociaței Culturale „Concordia“, 
s-a desfășurat cea dintâi ediție a „Simpozionului 
internațional pe teme istorice“.

Duminică, 21 decembrie 2014, Cenadul a fost 
gazda „Concertului de colinde și datini românești“ - 
ediția a V-a, organizat de Parohia Ortodoxă Română. 
Au participat coruri din Cenad, Comloșul Mare, 
Sânnicolau Mare și Nerău.

2015
Consiliul Local al comunei Cenad a adoptat, la 

23 martie, Hotărârea nr. 9 privind transmiterea spre 
administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și a terenurilor 
aferente acestora, care fac parte din bunurile proprietate 
publică a comunei Cenad, către „Aquatim“ S.A.

Este adoptată Hotărârea nr. 13 din 25 mai 2015 
privind asocierea comunei Cenad, prin Consiliul Local 
Cenad, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
A.T.U. Rural Timiș Vest, şi aprobarea Actului 
Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei.

Sărbătoarea de Rusalii sau Pogorârea Sfântului Duh 
este totodată și prilej de bucurie pentru cenăzeni: hramul 
Bisericii ortodoxe române. Tinerii din Cenad au pregătit un 
scurt program artistic, îndrumaţi de profesorii lor, Marioara 
Clișic, Oana și Zoran Erdei. După încheierea programului 
artistic, a sosit momentul soliștilor vocali Ciprian Pop și 
Milena Țăran, acompaniați de formația „Pro Datina“, să 
întrețină atmosfera.

Ziua Pescarilor Cenăzeni s-a sărbătorit luni, 1 iunie, 
și a constat dintr-o slujbă religioasă oficiată de preotul 
ortodox român, Gheorghe Covaci, și de cel ortodox sârb, 

* Din monografia Dușan Baiski –„«Cenăzeanul» - 25 de 
ani“, Ed. Artpress, Timișoara, 2017.
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Radislav Stoianov. Întâlnirea pescarilor a avut loc la ora 
17, la Biserica ortodoxă română din Cenad, fiecare pescar 
având una sau mai multe undițe asupra lui, care au fost 
binecuvântate în cadrul ceremoniei religioase. După 
terminarea programului religios, pescarii s-au deplasat 
la Casa Germană, unde s-a servit o masă cu preparate 
exclusiv din pește.

Tamburașii și echipa de dansuri a comunei 
Cenad au fost invitați de către Asociația „Per 
Bambini“, a firmei „Zoppas Industries România“, 
să sărbătorească prin muzică și dans Ziua Copilului, 
pe scena special amenajată pentru susținerea 
spectacolului, în Parcul Copiilor „Ion Creangă“ din 
Timișoara.

Cei mai buni elevi matematicieni din cadrul Școlii 
Gimnaziale din Cenad au participat sâmbătă, 23 mai 
2015, la Școala Gimnazială Nr. 1 „Theodor Bucurescu“ 
din Sânnicolau Mare, alături de 57 de colegi de la alte 
unități școlare, la concursul zonal de matematică „În 
lumea lui Mate“, ediția I. Ei au fost însoțiți de învățătorii 
Rozalia Velciov și Ioan Zoran Erdei.

Consiliul Local adoptă:  Hotărârea nr. 19 din 27 
iulie 2015 privind aderarea comunei Cenad la Asociaţia 
Comunelor din România; Hotărârea nr. 20 din 27 iulie 
2015 privind apobarea însuşirii Acordului de cooperare 
cu A.C.O.R. Filiala Timiş, cu privire la angajarea 
unei persoane în domeniul amenajării teritoriului şi 
urbanismului.

În ziua de 27 septembrie, în organizarea Asociației 
Culturale „Concordia“ Cenad și cu sprijinul Primăriei 
Cenad, la pescăria „Anka“ din localitate s-a desfășurat 
un nou concurs de pescuit, la care au luat parte 30 de 
concurenți seniori și 13 juniori. Arbitri de stand au fost 
Zoran Erdei, Iosim, George Ivașcu.

Șvabii cenăzenii s-au întâlnit în 10 octombrie 
2015, la Nürnberg (Germania) pentru a celebra, pentru 
prima dată în acest oraș german, serbarea de Kirchweih. 
Porturile șvăbești au încântat ochii celor prezenți. În 
fruntea paradei au mers Adolf Wunder și Franziska Rabe, 
urmați îndeaproape de 18 perechi în tradiționalul port 
șvăbesc și acompaniați de formația „Blech-Klang“. 

21 noiembrie 2015: o nouă sărbătoare a Zilei 
Asociației Culturale „Concordia“ din Cenad, care a 
prilejuit cea de-a II-a ediție a Sesiunii internaționale de 
comunicări pe teme istorice.

La finalul turului de campionat, echipa de fotbal a 
Cenadului se află pe locul patru.

2016
Miercuri, 2 martie 2016, în cadrul celei de a LI-a 

(51) ediții a manifestării cu genericul „Sara bănățană“, 

care se organizează într-un cadru mai puțin formal: 
berăria „Bierhaus“ din Timișoara, are loc lansarea 
revistei trimestriale de istorie „Morisena“, inițiată de 
Dușan Baiski. Participă un grup consistent de cenăzeni. 
Vor vorbi despre publicație: primarul Nicolae Crăciun, 
Dușan Baiski, istoricul Ioan Hațegan și alții.

Școala Gimnazială nr. 1 „Th. Bucurescu“ din 
Sânnicolau Mare a găzduit Serbarea de Crăciun, la care 
au luat parte și elevi din Cenad, de la clasa pregătitoare A, 
îndrumată de înv. Oana Erdei; clasa a IV-a A, îndrumată 
de înv. Elena Zăvoianu; clasa a IV-a B, din Cenad, 
instruită și ajutată de înv. Zoran Erdei. 

Consiliul Local adoptă Hotărârea nr. 17 din 29 
februarie 2016 privind implementarea proiectului 
„Modernizarea infrastructurii rutiere în localitatea 
Cenad, comuna Cenad, județul Timiș“, precum și 
Hotărârea nr. 28 din 21 martie 2016 privind aprobarea 
participării comunei Cenad în cadrul parteneriatului 
- GAL TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIAŢIA GAL 
TRIPLEX CONFINIUM) în vederea depunerii pentru 
selecţie şi în vederea implementării STRATEGIEI 
DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI 
PENTRU PERIOADA 2014-2020.

Site-ul oficial al comunei Cenad, respectiv www.
cenad.ro, a fost refăcut pe o platformă web mai performantă 
(Drupal 7).

Urmare a votului cenăzenilor în cadrul alegerilor 
locale din 5 iunie, la care a fost reales, pentru un nou 
mandat, în calitate de primar, Nicolae Crăciun, la ședința 
din 24 iunie 2016 a Consiliului Local Cenad a fost ales ca 
viceprimar Vasa Stefanovici.

Două fete din clasa a VIII-a, care în ultimii patru ani 
au terminat cu media anuală zece, respectiv Miriana Disici şi 
Codruţa Terlai, încheie clasa a VIII-a cu media 10.

Un nou concurs de pescuit organizat de către 
Asociația Culturală „Concordia“ Cenad are loc pe 11 iunie, 
la pescăria „Anka“, la care participă 21 de concurenți, din 
care 12 seniori și nouă juniori.

A doua zi de Rusalii este intrată deja în tradiție ca 
fiind Ziua Pescarilor Cenăzeni, în 2016 ajungându-se pe 
20 iunie la ediția a IV-a. Manifestarea a fost organizată 
de Asociația Culturală „Concordia“ Cenad și de Primăria 
Cenad și a avut loc la Casa Germană.

Potrivit Raportului privind punerea în aplicare 
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la sfârşitul 
semestrului I 2016, încadrarea pe grade de handicap a fost 
următoarea: la gradul de handicap grav – 46 persoane; la 
gradul de handicap accentuat – 55 persoane; la gradul de 
handicap mediu – 7 persoane; la gradul de handicap ușor  
– 1 persoană.
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Plante medicinale,
remedii miraculoase (XXI)

Farmacie

IZMĂ BUNĂ
(Mentha piperita)

Izmă de grădina, mentă

Legenda spune că nimfa Minthe s-a îndrăgostit de 
zeul Hades și a stârnit gelozia Persephonei. Ca să o scape de 
mânia soției sale, Hades a transformat-o pe nimfa Minhte 
într-o plantă parfumată, la fel de plăcută ca și chipul ei. Fiind 
un dar al zeilor sau al naturii, menta este o plantă terapeutică 
extrem de valoroasă.

Menta a fost utilizată atât de greci, cât și de romani, 
care o foloseau ca și condiment pentru vinuri și sosuri, 
pentru ornamentarea meselor festive, ea fiind un simbol 
al ospitalității și veseliei. La noi, menta se cultivă în 
scopuri industriale și farmaceutice pe suprafețe mari, în 
toate zonele agricole ale țării, dar producții de calitate se 
obțin în zona de pădure cu climă mai rece. Cele mai bune 
plante premergătoare pentru mentă sunt borceagurile, 
leguminoasele pentru boabe, cerealele de toamnă și culturile 
prășitoare îngrășate natural. 

Menta preferă soluri fertile, umede, profunde și 
curate de buruieni. Înmulțirea se face pe cale vegetativă, 
prin stoloni, perioada optimă fiind toamna.

Menta este o specie perenă cu rizomi și stoloni. 
În primul an dezvoltă o rădăcina principală care înspre 
toamnă este înlocuită de rădăcinile adventive provenite 
din partea inferioară a tulpinii ce va deveni rizomul 
plantei. Din nodurile rizomului pornesc stoloni subterani 
și aerieni. Tulpina, înaltă până la 100 cm, este în patru 
muchii, verde la unele soiuri, roșiatic-violetă până la 
brun-violetă la altele, cu ramurile și nervurile frunzelor 
de aceași culoare ca și tulpina. 

Frunzele au formă ovată sau lanceolată, cu pețiol scurt, 
vârful ascuțit, dințate pe margini. Influorescența este formată 
din totalitatea verticilelor suprapuse și creează impresia unui 
spic. Florile, grupate în vârful tulpinilor, sunt de culoare 
violetă sau roz. Înflorește din iunie până în septembrie. 
Plantele au miros caracteristic, pătrunzător, iar gustul este 
aromatic, lăsând senzație de rece. În scopuri medicinale se 
recoltează în perioada de înflorire frunzele, care se usucă 
în strat subțire, în încăperi bine aerisite. Principiile active 
conținute de frunze sunt uleiul volatil bogat în mentol, acetat 
și valerianat de metil, taninuri, flavonoide, polifenoli și un 
principiu amar. Datorită uleiului volatil, frunzele de mentă 
au proprietăți stimulente, stomahice, coleretice, antispastice 
și antiseptice, iar datorită taninurilor și polifenolilor au 
proprietăți colagoge și spasmolitice. Produsele obținute din 
mentă se utilizează în grețuri, balonări, reglarea tranzitul 
intestinal, dureri de stomac și bilă, revigorează sistemul 
nervos, combat palpitatile și anxietatea, au efect sedativ, 
îmbunătățesc funcția ficatului și secreția bilei. Mentolul 
cu miros caracteristic și gust răcoritor produce pe piele 
senzația de rece în urma excitării receptorilor respectivi; 
în locurile unde predomină receptorii termici (pleoape, 
abdomen) manifestă senzație inversă (senzație de cald). 
Mentolul influențează secrețiile mucoaselor și glandelor 
exocrine. Sub acțiunea lui se mărește secreția glandelor 
din cavitatea bucală precum și a bilei, dar scade cea nazală 
și stomacală. Mentolul și ceilalți componenți ai uleiului 
volatil prezintă totodată acțiune anestezică locală, ușor 
spasmolitica, antibacteriană și antiinflamatoare. Uleiul 
volatil și mentolul sunt folosite în dermatologie și în otorino-
laringologie sub formă de pulberi, unguente, badijonări, 
instilări nazale, eventual în combinație cu alte substanțe 
medicamentuase, pentru diminuarea secreției mucoaselor, 
în vederea diminuării senzației de prurit (mâncărime), 
de calmare a durerilor. Uleiul de mentă are efect rapid în 
combaterea durerilor. Se aplică prin masare combinat cu 
alte ingrediente la locul dureros, fiind eficace inclusiv în 
durerile de cap. Infuzia obținută dintr-o linguriță de mentă 
la o cană de apă clocotită se administrează de două-trei ori 
pe zi în diaree, dispepsii, greață, spasme pilorice și gastro-
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intestinale, dischinezii biliare. Infuzia de mentă combinată 
cu angelica 1:1 consumată câte trei căni pe zi este un bun 
calmant. Preparatele din mentă sunt contraindicate în ulcer 
gastroduodenal. 

Menta se găsește în farmacii în diferite forme 
farmaceutice: Trachisept mentă și eucalipt comprimate 
de supt, este o combinație de ingrediente naturale, pe 
bază de uleiuri aromate: uleiul de eucalipt și uleiul de 

mentă au proprietăți balsamice, ameliorează durerea și 
decongestionează mucoasa nazală; Tantum Verde, mentă 
drops este utilizat în tratamentul analgezic, antiinflamator, 
în afecțiunile cavitații bucale și gâtului; Faringosept 
Mentă, comprimate de supt, este un medicament antiseptic 
și aparține grupului de medicamente pentru zona oro-
faringiană. Se utilizează la adulți, adolescenți și copii cu 
vârstă peste 14 ani ca adjuvant în infecții acute cu poartă de 
intrare sau localizare la nivelul cavității bucale și faringelui: 
gingivite, faringite amigdalite și după amigdalectomie 
(îndepărtarea amigdalelor pe cale chirurgicală); luEnd 
Extreme comprimate și sirop ajută la calmarea gâtului iritat 
și inflamat. Mentolul și uleiul de mentă din compoziția 
acestor produse susțin funcționarea normală a sistemului 
respirator superior și au acțiune calmantă la nivelul gâtului. 
Mentolul ajută la decongestionarea nazală;

Vitamina C contribuie la funcționarea normală 
a sistemului imunitar și la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ. Extractul de soc ajută 
la fluidificarea secrețiilor bronșice și la funcționarea 
normală a căilor respiratorii superioare. Uleiul de 
eucalipt are acțiune calmantă și emolientă la nivelul 
mucoasei orofaringiene. Extractele de nalbă și tei au 
acțiune emolientă la nivelul gâtului.

Strepsils Mentol comprimate oferă calmare rapidă 
(în 5 minute) și de lungă durată (până la 2 ore) a durerii în 
gât. Medicamentul acționează încă de la primele semne ale 
durerii în gât și conține o combinație de două antiseptice 

(amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4-diclorbenzilic 1,2 
mg pentru o pastilă) pentru a lupta împotriva infecțiilor 
bacteriene. Datorită conținutului de levomentol, Strepsils 
Mentol ajută la decongestia nazală.

Septosol cu albastru de metilen comprimate 
ameliorează durerile în gât și are efect antiseptic. 
Împrospătează respirația. Menține sănătatea căilor 
respiratorii superioare. Contribuie la funcționarea normală 
a sistemului imunitar.

FaringoNatur are efect calmant în cazul gâtului iritat, 
precum și acțiune expectorantă de fluidificare a secrețiilor 
din bronhii și de calmare a tusei.        

Tinctura de Mentă este folosită în diaree, colici, stări 
de vomă, balonări. 

Spray nazal cu ulei esențial de Mentă și Cimbru, apă 
de mare, eucalipt, și propolis. Descongestionează mucoasa 
nazală, facilitează evacuarea mucozităților, ameliorează 
confortul respirator și ajută organismul în lupta împotriva 
agresiunilor.

Calmant gastric mentă capsule neutralizează efectele 
hiperacidității, respectiv pirozis, balonare, senzație de 
jenă sau greutate în epigastru; degajează tractul digestiv și 
ameliorează durerile stomacale; are efect emolient asupra 
mucoasei gastrice și duodenale;

Ulei esențial de mentă, flacoane de 10-20 ml, este 
revigorant, tonic general și stimulator, este cunoscut 
pentru eficacitatea sa în caz de migrene, nevralgii, 
dureri reumatismale, greaţă, rău de mişcare. Are efect 
răcoritor, decongestionant, antiprurit şi antalgic. 
Împrospătează aerul. Este foarte important la utilizarea 
uleiului esențial să se țină seama de următorele 
recomandări: este un produs ce nu se folosește ca atare 
pe piele, doar ca ingredient în preparate farmaceutice 
și cosmetice, compoziții pentru aromaterapie; dozaj 
uzual recomandat în compoziţii aplicate pe piele 0,5-
2%; nu se aplică pur pe piele; în emulsii şi compoziţii 
care se prepară prin încălzire, se adaugă la final, la rece; 
se utilizează ca ingredient pentru prepararea de creme, 
loțiuni, geluri, balsamuri, alifii, geluri de duș, șampoane, 
pastă de dinți; diluat cu ulei vegetal, aplicat prin masaj 
pe zonele dureroase; difuzat în încăperi, în amestec cu 
alte uleiuri esențiale; o picătură pe batistă pentru greață, 
rău de mișcare; 1-2 picături pentru comprese reci.

Apa de mentă împrospătează și tonifică pielea, 
ameliorează aspectul porilor, revitalizează tenul tern sau 
obosit, este răcoritor pentru piele, reduce mâncărimile. 
Este folosită și ca ingredient în deodorante, apă de gură 
sau pastă de dinți. Menta este utilizată tot mai mult în 
restaurante la asezonarea unor preparate, de asemenea în 
cofetării și patiserii.

Farmacie
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Asociația Crescătorilor de Păsări de Rasă și 
Ornament și Animale de Blană „Nako” din Sânnicolau 
Mare a organizat expoziția aniversară de zece ani în 
perioada 15-18 noiembrie 2018, la hala agroalimentară 
din piața orașului. Aici au fost expuse aproximativ 
1.200 de exemplare de porumbei, găini, iepuri și păsări 
exotice. Organizarea și aranjamentul din sală au fost 
impecabile, ambientul – la fel, dar pentru mine, în 
calitate de columbofil, nu m-au mulțumit nici numărul 

și nici calitatea 
p o r u m b e i l o r 
expuși.

Dacă la găini 
se putea acorda 
nota 10, la iepuri și 
păsări exotice nota 
9, la porumbei cu 
greu se poate da 
o notă de trecere. 
După ce au fost 
exemplare puține, 
cele mai multe 
au avut o calitate 

îndoielnică, păsări care nu-și aveau locul nici măcar în 
cotețele crescătorilor darămite într-o expoziție.

Cinste „găinarilor” (crescătorii de găini), care au 
expus păsări, și multe și de calitate, și spun cu toată 
responsabilitatea că rar mi-a fost dat să văd o asemenea 
„adunătură” de găini și de un asemenea nivel.

Și „iepurarii”, la rândul lor, au expus animale 
multe și de calitate, ceea ce denotă preocupare din 
partea acestora pentru ameliorarea fondului genetic și 
chiar prin rase noi ce până în prezent nu se găseau prin 
părțile noastre. 

Revin la durerea mea, adică la columbofilie, unde 
s-a împuținat numărul crescătorilor și chiar a scăzut mult 
calitatea lor. În afară de lotul de Kim 6, Voltați, Texani și 
ceva rase de Gușați, restul era de o calitate slabă. 

Participarea columbofililor din Timișoarași Lugoj 
a fost blocată de expoziția din aceeași perioadă de la 
Lugoj și, evident, crescătorii mari ai Banatului au 
participat acolo, fiindcă au fost și crescători din Ungaria 
și Serbia și normal că Sânnicolau Mare nu putea rivaliza 
cu clubul lugojan, ce la anul împlinește 90 de ani de 
existență. Suprapunerea celor două expoziții se putea 
evita printr-o înțelegere între asociații și, astfel, ne-
am fi ales cu două expoziții mari, mai calitative și cu o 
participare mai numeroasă.

Cupa Banatului ediția a X-a Cu un ochi plâng și cu celălalt râd, deoarece 
columbofilia se află în regres, iar secțiile de iepuri și găini se 
întăresc și poate unii dintre aceștia vor trece la columbofilie 
și, pe lângă iepuri și găini, vor crește și porumbei.

Râd, fiindcă printre crescătorii de iepuri și găini 
sunt mulți tineri. Lucru îmbucurător în condițiile actuale 
când asemenea pasiuni aproape că au devenit un apanaj 
al bătrânilor. Asociația din Sânnicolau Mare are peste 
100 de membri din tot Banatul, dar mai mult de prin 
împrejurimi și chiar de la Vinga, deci devine cunoscută 
și aceasta mulțumită administrației locale, care ajută 
această organizație foarte mult prin spațiul acordat 

pentru expoziție, 
dar și prin oferirea 
gratuită a locului 
pentru sediul aso-
ciației, ori așa ceva 
nu prea cred că se 
întâmplă des în 
România. 

T i m i ș o a r a 
nu a putut organiza 
anul trecut expoziția 
propusă din lipsa 
banilor (o sală de 
e x p o z i ț i e  c o s t ă 

10.000-12.000 de lei, bani mulți pentru aproximativ 50 
de crescători existenți în oraș și împrejurimi).

Faptul că sectorul columbofil este tot mai slab 
reprezentat m-a făcut să arunc prosopul și să pun capăt 
unei cariere de 50 de ani de participare la expoziții 
mici, mari, naționale și internaționale. Evident, însă, 
voi crește în continuare porumbei doar pentru mine. 
Dacă ani de zile mă plângeam că satul nostru, Cenad, 
nu are tineri crescători, avem acum unul, care a și 
câștigat un titlu de campion. El este Silvius Regep, 
promițător și cu drag de porumbei (să o țină tot așa). 
De asemenea, Ioan Radu, un fiu al Cenadului stabilit 
la Sânnicolau Mare ca urmare a căsătoriei, este și el 
campion. Tot un tânăr crescător cu rădăcini cenăzene 
este și Zlata Pavlovici, ajuns acum la al doilea titlu 
de campion în scurta sa carieră care sperăm să fie cât 
mai rodnică.

Gheorghe Anuichi

Fotbal: „Porumbeii păcii”
Conform unei celebre legi, un lucru ce începe 

prost se termină și mai prost, ori această axiomă este 
valabilă și în cazul fotbalului cenăzean. În prima 
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etapă, în deplasarea de la Timișoara, în meciul cu 
nou promovata „Universitatea de Vest”, s-a încasat o 
grămadă de goluri, opt la număr, și mă gândeam că e 
doar un accident și e primul meci, fără relații de joc 
cu jucătorii noi și că, pe parcurs, lucrurile vor intra în 
făgașul lor normal.

Media de trei goluri primite pe meci denotă că 
este o echipă fragilă în apărare, cu toate că atacul are 
1,85 de goluri marcate pe meci.

Ai noștri au fost umiliți acasă de echipe care 
ani de zile erau jaloane în fața cenăzenilor și care nici 
măcar nu visau să câștige la Cenad. Fără intenția de a 
supăra pe cineva, afirm cu toată responsabilitatea că o 
așa echipă de slabă atât din punct de vedere numeric, 
cât mai ales ca valoare, de ani de zile nu am mai avut. 

În ritmul acesta și fără ceva întăriri, la anul, în 
aceeași perioadă, nu vom mai avea grijile retrogradării, 
deoarece din Liga 6 (promoție) nu retrogradează nimeni.

Dacă ani de zile am comentat pe tema podiumului 
clasamentului, acum dacă-l dăm pe invers suntem pe 
locul 3, loc retrogradabil  și rușinos pentru Cenad și 
jucătorii săi. 

S-a încheiat campionatul fără un portar adevărat și 
asta a contat foarte mult. Echipa a jucat cu teamă, știind că 
în poartă nu are acea siguranță ce ți-o conferă un portar bun.

Sper din suflet ca după ceva achiziții și cu o 
bună pregătire de iarnă echipa noastră să iasă din pasa 
neagră în care se află și să scape de retrogradare. Un 
lucru negativ este și lipsa spectatorilor, fără de care 
e ca și o nuntă fără lăutari și eu unul, care am jucat 
fotbal la viața mea, nu-mi pot imagina cum e să joci 
fără aplauze ori huiduieli. Lipsa spectatorilor este un 
fenomen general în România, când în meciuri de Liga 
I sunt doar 150 de spectatori. Pe când în Anglia, la 

– Așa cum vă spuneam, România din producător s-a 
transformat în consumator – lucru ce le convine de minune 
celorlalte țări dezvoltate din Uniunea Europeană. Lupta 
produselor autohtone a fost pierdută în momentul în care 
în România au apărut hipermarketurile, care au adus cu 
ele o serie de produse de pe meleagurile de unde au venit, 
unde costurile de producție sunt mici datorită implicării 
statelor respective (subvenții mai mari etc.), iar noi trebuie 
să vindem produsele noastre la un preț mai mare ca să 
putem cel puțin echivala investiția. Astfel, deși de multe 
ori produsele noastre sunt mai bune și gustoase, ele sunt 
mai scumpe. Sper că pe viitor consumatorul român să 
învețe să aprecieze calitatea în detrimentul cantității, iar 
statul să pună umărul la promovarea produselor autohtone.

– Având în vedere ceea ce profesați, agricultura, 
nu vă rămâne prea mult timp liber, mai cu seamă în 
timpul campaniilor de sezon. Și, totuși, care sunt 
hobby-urile dvs.?

– Aveți  dreptate în ceea ce spuneți că nu prea îmi 
rămâne foarte mult timp liber, dar atât cât îmi rămâne îl 
împart între familie și pasiunea mea pentru pescuit.

– O întrebare de final: ce le doriți cenăzenilor 
acum, la început de an nou?

– Cenăzenilor le doresc un an plin de împliniri, 
rodnic în ce privește partea materială a vieții de zi cu zi, iar 
pe partea spirituală le doresc liniște în suflet și le propun 
să facă un exercițiu și să deschidă mai des ușa Bisericii ca 
să îl caute pe Dumnezeu, pentru că doar cu ajutorul Său 
vom putea merge înainte în pace și liniște și atunci toate 
celelalte se vor adăuga de la sine.

„România...”
(Urmare din pag. 12)

derbiul Ligii a III-a au fost 20.000 de spectatori, cifră 
mai mare decât în toate cele 40 de meciuri ale Ligii a 
III-a din România.

A dispărut dragostea românilor pentru fotbal sau 
televizorul este principalul vinovat, dar și englezii și 
nemții au meciuri televizate și, totuși, cele mai multe 
meciuri se joacă cu casa închisă.

Și acum un exemplu de asistență la o partidă la 
Cenad, când echipa noastră a jucat meciul de baraj cu 
cei din Făget: atunci au fost pe stadion aproape 800 
de spectatori. Evident, iubitori ai fotbalului și din 
împrejurimi, veniți cu bicicletele chiar și de la Beba 
Veche, Dudeștii Vechi sau Sânnicolau Mare.

„O, tempora!” Vremuri ce rămân în amintiri și nu 
se vor mai întoarce.

Gheorghe Anuichi

Amalgam
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Chiar dacă luna decembrie înseamnă abundență de 
carne din toate felurile, uneori simțim nevoia de a rupe 
monotonia bucatelor gătite cu grăsime și afumături.  Supa 
de ceapă este o astfel de mâncare, o specialitate franțuzească 
servită cu pâine prăjită sau crutoane și cașcaval deasupra, 
fiind perfectă pentru a ne încălzi și delecta papilele 
gustative. Iar atunci când ne dorim ceva proaspăt și rapid 
de preparat, avem la îndemână diferite salate pentru care 
găsim toate ingredientele chiar și în această perioadă.

Supă de ceapă

Ingrediente
• 1 lingură de unt
• 1 lingură de ulei
• 3 cepe galbene, tăiate solzi 
• 1 linguriță de zahăr alb  
• 1 lingură de făină
• 625 ml de apă
• 125 ml de vin roșu 
• 500 ml de supă de vită 
• 4 felii de pâine
• 225 g de cașcaval Emmentaler 
• sare

Puneți untul și uleiul într-o cratiță de 4 litri. 
Adăugați zahărul și cepele, gătindu-le la foc mediu 
pentru 10 minute sau până ceapa devine brun-aurie.  
Adăugați făina și amestecați până se încorporează bine. 
Adăugați apa, vinul și supa de vită, apoi fierbeți. Reduceți 
focul, acoperiți supa și fierbeți la foc mic pentru 10 minute.

Băgați cele 4 felii de pâine la cuptorul încins la 165 
de grade C până se rumenesc, aproximativ 5 minute.   Puneți 
supa în 4 boluri diferite. Puneți câte o felie de pâine deasupra 
bolului de supă și adăugați bucățele de brânză Emmentaler 
sau alt tip de cașcaval (puteți da și prin răzătoare).  
Puneți bolurile într-o tavă și băgați la cuptorul încins la 
220 grade C pentru 10 minute sau până se topește brânza. 
Dacă preferați supele cremă, puteți să pasați supa de ceapă 
înainte de a pune deasupra felia de pâine și brânza.

Salată de avocado cu ton

Ingrediente:
• 1 avocado
• 2 linguri ulei de măsline extra virgin
• 2 linguri zeamă de lămâie
• coriandru tăiat mărunt
• 1 lingură de ceapă verde tăiată felii
• 500 grame roșii tăiate felii

• sare
• 1 conservă de ton
• piper măcinat
Se curăță avocado și se taie cubulețe. Se pune într-

un bol și se amestecă cu o lingură de zeamă de lămâie. 
Se asezonează cu sare. Roșiile se vor tăia felii și se vor 
pune alături de avocado într-un bol. Se desface conserva 
de ton, se scurge de ulei și se pune carnea în bolul cu 
avocado. Se adaugă ceapa și coriandrul. Se amestecă 
totul cu atenție pentru a nu zdrobi fructul de avocado. 
Într-un borcănel se amestecă 2 linguri de zeamă de lămâie 
și 2 linguri de ulei de măsline. Se toarnă dressingul obținut 
peste salată, se macină piper și se servește imediat.

Salată de bureți de fag

Ingrediente:
• 500 grame  bureți de fag (pleurotus)
• 1 lingură de unt
• 2 linguri de zeamă de lămâie
• sare
• piper

Untul se topește într-o tigaie. Bureții de fag se rup în 
bucăți mai mici și se pun în untul topit. Se gătesc ciupercile 
aproximativ 6 minute, se sărează, iar după ce se iau de pe 
foc se adaugă piper negru măcinat. Se stropește cu zeama 
de lămâie și se servește caldă, imediat.

Salată Tabouleh – libaneză

Ingrediente:
• 200 grame de pătrunjel verde
• o legătură de ceapă verde
• 2-3 roșii tăiate cuburi
• sare, piper
• 100 de grame de couscous sau bulgur
• zeamă de lămâie
• 3 linguri ulei de măsline
• mentă, după gust
Bulgurul sau couscousul se găsește fie în magazinele 

naturiste, fie la raionul de paste din supermarket. Nu este 
un aliment special, ci grâu dur măcinat  mai grosier decât 
grișul. Este un aliment deosebit de sănătos. Nu trebuie 
fiert, ajunge dacă înmuiem o cană de bulgur într-o cană de 
apă fierbinte. După ce s-a înmuiat (cam într-o jumătate de 
oră) bulgurul se stoarce de apa rămasă și se amestecă pe 
rând cu celelalte ingrediente. Se potrivește gustul de sare  
și piper. Se poate servi și pe post de garnitură pe lângă 
preparatele de carne.

Pagină realizată de Cornelia Varga

Rețete de bucătărie

Supă și salate
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Oaspeții noștri

Iluca Panciovan 
(Vârșeț, Serbia)

Lumea românilor din Banatul 
Sârbesc a fost, pentru cele câteva 
decenii de titoism (la ei) și ceaușism 
(la noi), aproape ruptă de evoluțiile 
urmate de partea nostră de graniță. 
Totuși, chiar în absența unui sprijin 
politic sau economic serios din partea 
statului român, bănățenii noștri rămași 
în Serbia continuă să-și perpetueze 
gena culturală prin diverse activități. 
În acest număr vă prezentăm o doamnă 
profesoară din Vârșeț, care, pe lângă 
munca obișnuită de la catedră, are timp 
să scrie poezii în grai bănățean și chiar 
să urmeze cursurile Școlii doctorale de 
geografie din cadrul UVT. Am păstrat 
prezentarea autobiografică făcută de 
domnia-sa tocmai pentru oralitatea 
stilului în care a fost scrisă. La poezia 
în grai imperfecțiunile gramaticale 
inerente nu știrbesc, ci chiar potențează 
savoarea unei creații lirice săvârșite de 
un român „de dincolo”. 

Prof. Iancu C. Berceanu

Sunt născută pe data de 
24 iulie 1960, la Zrenjanin, Serbia. 
Şcoala generală am terminat-o în 
limba maternă (română) în satul meu 
natal Uzdin. Am urmat, apoi, clasa 
a IX-a şi a X-a tot limba română, la 
liceul „Dr. Ivan Ribar” din Zrenjanin, 
pe care l-am terminat. Următorii doi 

ani de şcoală, clasele XI şi XII, le-am 
terminat la şcoala de economie din 
Panciova, profilul turistic, unde am 
susţinut şi  bacalaureatul.

După terminarea şcolii medii, 
m-am înscris la Şcoala Superioară 
de Învăţători „Živa Jovanović” din 
Vârşeţ, la cursurile cu predare în 
limba română, pe care am absolvit-o 
cu nota 10. 

Facultatea de geografie, din 
cadrul Universităţii din Belgrad, am 
absolvit-o în anul 2002, obţinând 
titlul de Geograf licenţiat. Această 
diplomă este echivalentă cu actualul 
titlu Master în geografie. 

De la absolvirea facultăţi şi 
până astăzi,  lucrez în învăţământ, 
pe post de profesor de geografie în 
trei şcoli: Liceul „Borislav Petrov - 
Braca” din Vârşeţ, Şcoala generală 
„Olga Petrov-Radišić” din Vârşeţ şi 
la Şcoala „1 Maj” din Vladimirovac. 
La toate aceste şcoli, care sunt 
bilingve, eu predau geografia la 
clasele cu frecvenţă în limba română. 
În total am cumulat 25 de ani de 
serviciu, în învăţământ, la clasele cu 
predare în limba română.

În septembrie 2016 am 
absolvit studiile post-universitare, 
Magistratura, tot la Facultatea de 
geografie din Belgrad, la catedra 
Mediul înconjurător, primind titlul de 
Magistru în geografie, gradul VII2. 

Actualmente sunt înscrisă 
la studiile doctorale dе geografie, 
anul întâi, în cadrul Universităţii de 
Vest  din Timişoara, România, tot în 
domeniul Mediului înconjurător.

Activitatea mea culturală 
în folosul românilor din Banat 
este amplă, fiind membră activă în 
asociaţiile româneşti, precum este 
„Tibiscus” din Uzdin, în frunte cu 
Vasile Barbu, Asociaţia Scriitorilor 
din Torac. Pe lângă altele, scriu şi 
poezii în limba română, în graiul 
bănăţean, participând la mai multe 
festivaluri de poezie şi umor, de 
muzică populară şi uşoară, în limba 

română. Am participat cu elevii la 
mai multe tabere în România, la mare 
şi la munte, organizate de Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni. 

Ci-am visat mămică dragă

Ci-am visat, mămică dragă,
Ci-am visat dă mulcie ori,
C-o fost vara tarie caldă,
În grăgină, întră flori.
Ci-am visat că udz liliacu,
Lângă ușa dân grăgină,
Ungie mă-nvățași cu acu
Ca să fac „Lucru dă mână”.
Ci-am visat că ți-ai șcers fruncia,
Șî cum cie gângeai la minie
Cum veneam dân drum atunșia
Să mă joc în flori cu cinie ...
Ci-am visat lângă mușcatlă
Cum cie rogi la Dumnezău
Pântru minie, a ta fată
Șî pântru nărocu mieu ...
Ci-am visat la drum cu tata 
Că șăgeț șî așcieptaț
Dân tren să vin io, fata,
Aveaț ochii - nlăcrimaț ...
Pominită m-am tras rochia 
Șî să mă ivesc la voi,
Dar m-o fost strâcată „Nochia”
Șî nu-s legături la noi ...

Voivodinț, 16.09.2017
  

În avlie la Mărie

În avlie la Mărie 
Stă un cânie rupt la labă
Stă legat lângă coșie
Cu ață dă manilă albă.
Îi bătrân șă nu mai poacie
Niși să mânșie carnie moalie
Stă culcat, așa, pră spacie
Șî visadză oasă goalie
Când li-o ros făr greutacie
Ș-o sărit gardu dîn fugă
Acuma-i dus dă spacie
Șî-i lînos, poacie să-l tungă
L-o umplut păduchii iară
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Rânia-l pașcie șî-i cemut 
Nu mai latră când însară 
Cum o lătrat măi dămult ...
Doi purșei sparg în grăgină
Râmuie așa dă rău
Unu-o luat napoi să vină 
Ș-o cădzut așia-n tău ...
Scroafa marie o fost culcată 
În grăgină întră ciapă
Unge o măi stat o dată 
Când s-o tăiat într-o sapă.
Bierbiecu-ăla, marie-n coarnie
Stă la stogu dă tulei
Mâncă ași, că-i tarie foamie
Lângă oaia cu doi miei.
Capra s-o suit pră șopru 
Roagie crienjie șî să plimbă 
Un mârtan stă ca un lotru
C-o furat șî-i ars la limbă. 
Un cocoș cu gușa goală 
Stă șî cântă pră bucliuc 
Îi mărieț că nu-i în oală 
Cântă la umbră sub nuc.
Găinile-s răsfiracie
Pră bucliuc șî în grăgină 
Două cloță stau pră spacie 
Că li-o bătut o vecină.
Un vițăl ieșît afară 
Tot fujind pră după ștal 
Săre-n sus șî tarie zbiară 
Că l-o lovit ieri un cal. 
Un ciurcan stă ca dă gardă 
În grăgină lângă tău
Prăstă obor să uită să vadă
Ăla al șie umblă rău.
Iel să uită prăstă toacie 
Șie să-ntâmplă în obor 
Atunși să umflă cât poacie
Șî să-ntoarșie-n-tr-un pișior.
L-o călcat mândzu asară
Când sări prăstă picină
Aci răsturnând o scară 
O căzut lângă fântână.
O țăpat atât dă tarie 
Prăstă iaăl când o cădzut
O scăpat cu noroc marie 
Da-i slăbit șî-i tarie slut.
Două vași viniră-n fugă, 
Când îi zâua pră triecut, 
Să gia la vițăi să sugă
Că d-asară n-or măi supt.
Mărie închige-n grabă

Ușa mică dân obor 
Ș-o grăbit dă marie treabă
Șî s-o rupt la un pișior.
Atunși s-o băgat în sobă 
Lapcili ca să-l închiegie
Pita s-o scoată dîn tobă
Șî la pișior să să liegie ...    

Moda nouă 

Ce vă spun acuma voauă
Iaca am ajuns moda noauă,
Șî-n tot satul nostru mic 
Rușînie nu-i mai nimic.
Fiăciă mari umblă prîn sat
La doisprășiă amânat
Fărbuice prî la ochi 
C-unghii mai să nu lie giochi.
Păpuși mari șî sucna scurtă
Umieri goi, goală la burtă 
Cu țîgarie fașie fum
Cîinii lie latră pră drum.
Copiii îs tunși dă tot 
Șî în nas iniele port.
Vin aici cu limuzini
Mari, adusă dîn străini
Alții vin dî la cafici
Sî să bat pră drum pr-aici
Să duc giriăpt la podrum
La sală șî stau în fum.
Să frîng toț, bat dîn pișiare
Când ascultă vro cântare.
Băutură câtă vrei 
Iestă acolo păntru ei.
Măi vin șî dîn altă parce 
Copilaș plini dă păcace 
Pră fiece le strâng în brațe
Parcă ar fi d-ale năroage
Măi să duc șî în natură 
Că-s copii d-ai „cu cultură” 
Nu-s iei ca șî ăla „BULĂ”.
Șî-ș pietriec pî-n amânat
Pî-n să mînă marva-n sat... 

Mult aș vrea să fiu cu voi 

Mult aș vrea să fiu cu voi 
Dzîua să miergiem la oi
Să mîn oilie-n sălaș
Pîntru muls șî să mînc caș.

Mult aș vrea, șî-mi placie mie
Să prind pieșcie-n pescărie
Șî să-l frijiem pră țăruș
Lîngă Ana lu Țăpuș.

Mult aș vrea să șiciesc cărț
Bătrânie, roasă dă hîrț
Să lie scutur dă pământ, 
Doina noastră ca s-o cânt.

Mult aș vrea cu frațîî mei
Să fac focuri dă tulei
Cum făciam prî la Florii
La colț, când eram copii.

Mult aș vrea să mierg la scaldă 
La Cimiș, la apa caldă
Vara acolo să-mi treacă 
Tot la umbră lângă apă.

Aș fi vrut cu voi să fiu 
Mulcie poezii să scriu
Dî la „Corzo” dă supt cei:
- Unge vi-s, priecenii mei ? ... 

Voivodinț, 02.06.2006

Tata mieu 

Tata mieu a fost odat
Al dântâi ficior dân sat
Dar dă cie s-o fi grăbit
Că tarie o-mbătrânit
Păru-n cap tot i-o albit 
Vântu-l bace că-i slăbit
Dzâua stă pră scaun în colț
Că l-o părăsât cu toț
Copiii s-or dus dăparcie
Când sî când îi scriu o carcie
Să li fie bini lor
Ș-or lăsat părinț cu dor.
Iăl să lucrie nu măi poacie
Dzâua i să-nparie noapce
Noapcea stă așa, șî-n-gând
Chiamă copiii pră rând.
Să-i stângă focu dîn piept
Șî să-i facă foc în cliet
Că-i biciag șî nu măi poace
D-atâta sângurătace. 

Oaspeții noștri



Cenăzeanul nr. 6/2018 28

Geo Galetaru

Copacul speranței (IV)

Eseuri

12.
Singurătatea, ca un lux nedezminţit al unei 

înţelepciuni câştigate cu timpul? Sau acel dat de fiecare zi, 
de fiecare clipă, în care ne regăsim chipul cu care înfruntăm 
mirajele obosite ale vieţii? Oricum, valul rămâne val chiar 
dacă trupul meu nu se scaldă în el, cerul e la fel de îndepărtat 
de ochii mei ca şi oglinda lacului care-l conţine, într-o suavă 
şi inextricabilă simbioză. Toate acestea, şi multe altele, sunt 
departe de mine, sunt în afara mea. Doar o falsă complicitate 
cu exultanţa aparentă a cuvintelor mă poate face să le cred 
ca aparţinându-mi, într-un moment de glorie perisabilă 
şi impudică. Oh, creierul meu încă se încăpăţânează să-
şi anexeze domenii care-i sunt străine!... E un proprietar 
ipocrit şi indecent. Căcă el se imaginează a fi centrul a tot şi a 
toate, depozitarul unor realităţi care frizează nebunia acestei 
existenţe în derivă. Dar este el, oare, arhivarul misterelor care 
umilesc neputinţa şi ignoranţa mea, este el acel paznic care 
stă pe mal şi culege semnale din lumea largă, din vastitatea 
orizonturilor ce întind dinaintea mea, ca o promisiune 
neîmplinită? Ştiu că e greu să te împărtăşeşti din ceea ce 
doar se presimte în preajma ta, ca o briză a necunoscutului 
care-ţi înfioară epiderma şi-ţi împovărează sufletul. Poate că 
n-am fost niciodată stăpân cu adevărat pe senzaţiile mele, 
poate că ele aparţineau unei fiinţe necunoscute, ce locuia 
provizoriu în mine şi-mi dicta direcţiile pe care să mă mişc. 
Şi, în felul acesta, supliciul ambiguităţii celei mai adânci şi 
mai răvăşitoare îmi ţinea loc de certitudine, fiindcă visam în 
loc să trăiesc şi treceam mut prin viaţă atunci când credeam 
că produc în jurul meu o gălăgie mustind de simboluri. Şi 
nu era nimeni lângă mine, să mă tragă de mânecă şi să-
mi spună cu fermitate: Trezeşte-te, ai alunecat afară din 
existenţă şi rişti să nu-ţi mai găseşti calea...Dar cine să-şi 
asume o asemenea responsabilitate, când totul se reducea la 
o reţea invizibilă de drumuri paralele, de linii fără puncte de 
contact între ele, când fratele sau prietenul cel mai apropiat 
se afla la mii de ani lumină distanţă...

Singurătatea, osmoza fragilă a destinelor care 
plutesc unele lângă altele, fără să se întâlnească, fără să se 
contamineze de suflul aluvionar al comunicării. Singurătatea 
este mater dolorosa noastră, umbra eternă şi impecabilă a 
exaltărilor fără orizont şi a prăbuşirilor maiestuoase.

13.
Uneori sunt extrem de încântat de mine însumi. 

Da, acesta este adevărul: sunt încântat de ceea ce spun 
şi de ceea ce fac, dar mai ales de ceea ce spun.. E ca şi 

cum vorbele pe care le rostesc ar clădi o altă imagine 
a mea, m-ar proiecta pe mine, neînsemnatul, într-un 
orizont convenabil şi aureolat de mitul pregnant au unei 
notorietăţi subite. Priviţi-mă, acesta sunt eu, îmi vine să le 
strig unor martori nevăzuţi, pentru a le semnala prezenţa  
unei fiinţe providenţiale. De unde această înclinaţie 
(firească? morbidă?) de a-ţi prelungi eul în afara ta prin 
incantaţia sonoră a frazelor, prin stratagema sclipitoare a 
cuvintelor abil strecurate? Suntem, la urma urmelor, fiinţe, 
comunităţi, societăţi alcătuite din acest mortar înşelător şi 
orgolios care este cuvântul. Şi doar arareori simţim frisonul 
duplicităţii în care ne bălăcim, încântaţi peste poate, cum 
suntem, de închisorile de vorbe în care ne abandonăm cu 
atâta culpabilă voluptate!

Va veni, oare, un moment când lumea se va 
plictisi de cuvinte şi se va debarasa de ele? De tot acest 
torent fără sfârşit, care ne antrenează în sacra nebunie a 
civilizaţiei, conferindu-ne statutul de mici şi insignifiante 
rotiţe vorbitoare? Această exasperare am început deja 
s-o resimt, iar întoarcerea la copilărie nu e altceva decât 
o încercare de a salva ceea ce se mai poate salva. Un 
antidot la pierderea de sine. Un elogiu tăcut şi implacabil 
al simplităţii, al acelei perioade privilegiate când a privi şi 
a simţi însemnau mai mult decât a vorbi. Când nerostitul 
şi inaudibilul erau efigiile unei vitalităţi libere de orice 
condiţionări constrângătoare!

14.
Pare o absurditate că te-ai născut ca să mori? Că 

singura certitudine a unei vieţi, oricum nesigure şi lipsite 
de importanţă, este că se va sfârşi în moarte? Dar nu numai 
această teribilă pecete peste un conglomerat de uitări şi 
trădări este de natură să-mi stârnească perplexitatea. Dacă 
e aşa, şi nu altfel, de ce pauza dintre cele două extremităţi 
este atât de înşelătoare, atât de imprecisă în a da semnale 
despre inevitabilul care ne aşteaptă? Căci uluitorul şi 
durerosul paradox acesta este: de ce, dacă ştim că murim 
(şi simţim asta în fiecare clipă), nu trăim întreaga viaţă 
copleşiţi de această neagră revelaţie? Ah, da, uităm sau, 
mai bine zis, ne facem că uităm, de dragul încântătoarelor 
aparenţe care ne arată, din când în când, un chip convenabil 
şi un surâs liniştitor. Altfel, cum am mai putea suporta 
frigul din noi (şi nu al iernii care-şi dispută puritatea 
extravagantă cu insondabilul cer de deasupra)? Cum am 
mai putea crede că subiectivismele drăgălaşe ale vieţii sunt 
corolarul a ceea ce ni se oferă din mâna generoasă a unui 
Destin nevăzut?

Ne mişcăm printr-o pădure de contradicţii, dar nu ne 
dăm seama cât de simplu ar fi să tăiem insuportabilul nod 
gordian şi să ieşim, astfel, la drumul mare, în întâmpinarea 

(Continuare în pag. 31)
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Florica Vaida Albu

Am să încerc să fac o retrospectivă mai 
neobișnuită a centenarului Marii Uniri: prin ochii 
mamei mele, Floare Albu.

S-a născut în 18 decembrie 1919, la un an și 
câteva zile după Marea Unire. A crescut în plină criză 
economică, imediat după terminarea Primului Război 
Mondial, într-o comună din județul Arad și anume 
Șiclău. Familia ei, asemenea altor atâția țărani, a trecut 
printr-o sărăcie cruntă. Cu trei copii mici, măcinați de 
atâtea lipsuri și boli, mama ei a murit când ea avea 
șase ani. A rămas la mila vecinilor din sat, a început 
clasa I, dar cei care aveau „grijă” de ea o trimiteau să 
păzească pe izlaz gâștele. De bine, de rău, a crescut și 
a ajuns o mândrețe de fată.

Îmi povestea cum de Ziua Regelui, cum era 
cunoscută în popor, de fapt Ziua Independenței, 
mergea la defilare în onoarea regelui Mihai, pe care 
l-a și văzut o dată. Spune că a fost cea mai frumoasă 
zi din copilăria ei.

La 19 ani a venit la Cenad și de atunci, deci 
de 80 de ani, a rămas aici, s-a înrădăcinat în această 
comună. S-a căsătorit cu un băiat localnic și a născut 
o fetiță. Al Doilea Război Mondial a căzut ca o 
năpastă peste familia sa. Soțul i-a fost mobilizat. În 
1942 a primit o carte poștală prin care a fost anunțată 
că soțul ei a murit la Stalingrad. Cu un copil mic de 
crescut, săracă lipită pământului, a încercat să meargă 
mai departe. Torcea noaptea la lumina lunii, împletea 
ciorapi, nu avea bani nici să cumpere petrol pentru 
lampă. Cu puținii bani câștigați încerca să-și câștige 
traiul său și al fetiței sale. În sărăcia de după război, 
simțită mai ales de cei săraci, lucra cu ziua la nemții 
din sat pentru mâncare și câțiva bănuți. S-a recăsătorit 
cu tată meu și și-a întemeiat astfel o nouă familie, tot 
săracă și aceasta. În 1954, o altă încercare s-a abătut 
asupra ei: a murit Anuța, sora mea, în urma unei 
banale răceli, netratată la timp din lipsă de bani. 

A venit și colectivizarea, bucuria celor fără 
pământ, când mama a început s-o ducă mai bine. Am 
deschis ochii în lume eu și fratele meu, Toni. În 1961 
a murit și tatăl meu. Altă lovitură, iar mama din nou 
văduvă. Din nou sărăcie, muncă până la epuizare, 
obraji îmbătrâniți înainte de vreme, întotdeauna cu 

Despre mama mea
un surâs stins în colțul buzelor. Nu s-a dat bătută, a 
încercat să ne crească decent. De la cinci ani, deși o 
durea inima, l-a dat spre creștere pe fratele meu surorii 
sale de la Teremia, care nu avea copii. Pe mine m-a 
crescut cum a putut ea mai bine. Am făcut grădinița, 
școala primară, liceul la Sânnicolau Mare. Nimic nu 
a îngenunchiat-o. A crescut nepoți, a ținut casa, așa 
cum a putut ea, femeia semianalfabetă, care semna în 
carnetul de note al fiicei sale cu două litere: A.F. 

Acum, la 99 de ani, deși bolnavă, țintuită la pat 
de șase ani, încă nu cedează în fața sfârșitului ce se 
apropie cu pași din ce în ce mai repezi.

Aș vrea, măicuța mea, să-ți sărbătorim și ție 
centenarul anul viitor!

Pot spune, fără să greșesc prea mult, că mama 
mea s-a identificat cu România, au trecut împreună 
prin atâtea rele și bune, care le-au marcat pe amândouă 
pentru întotdeauna.

La mulți ani, România!
La mulți ani, măicuța mea!

Memorialistică
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în care El avea să fie descoperit lui Ioan și, prin acesta, lui 
Israel, ca Fiului lui Dumnezeu și ca Mesia.

7 ianuarie 2019 – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, 

în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama să, era 
descendentă a seminției lui Aaron. Nașterea Sfântului Ioan 
Botezătorul a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, 
în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare 
celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până 
la punerea numelui fiului său.

Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti 
poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi și a-L 
face cunoscut lui Israel.

Din Evanghelie cunoaștem că Irod, la un ospăț 
prilejuit de sărbătorirea zilei de naștere, a tăiat capul 
Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea 
vreme, Sfântul Ioan era întemnițat în castelul lui Irod de la 
Maherus. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit 
cu Irodiada, care era soția fratelui sau. În ura ei de moarte, 
Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase și 
plăcuse oaspeților și îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta 
capul Botezatorului ca răsplată. arhiereilor Anna și Caiafa, 
a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în 
pustie (Luca 3, 1-2).

Biserica a închinat lui Ioan șase sărbători: zămislirea lui 
(23 septembrie), nașterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), 
tăierea capului (29 august), prima și a două aflare a capului lui 
(24 februarie) și a treia aflare a capului său (25 mai).

30 ianuarie 2019 – Sfinții Trei Ierarhi
Spre sfârșitul secolului al XI-lea, la Constantinopol 

se iscase o mare dispută legată de cei trei ierarhi, pe care 
îi prăznuim pe 30 ianuarie, oamenii întrebându-se care 
este mai mare: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie 
Teologul sau Sfântul Ioan Gură de Aur. După câțiva ani de 
la declanșarea neînțelegerilor, cei trei sfinți au început să i se 
arate, unul câte unul, episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan 
Mauropous. În cele din urmă, în anul 1084, într-o vedenie, 
fericitului i-au apărut cei trei sfinți împreună. Cuvintele pe 
care cei trei ierarhi i le-au adresat Sfântului Ioan ne arată 
modul în care sfinții conlucrează – cu Dumnezeu și între 
ei –, așa cum și noi trebuie să ne unim, în cuvânt și în 
lucrare: „După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și 
nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul 
său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru 
mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa 
am învățat. Nu este între noi unul întâi și altul al doilea. De 

chemi pe unul, vin și ceilalți doi. Drept aceea, sculându-
te, poruncește, celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe 
pentru noi. Că nevoință noastră, cât am fost în viață și după 
moarte, a fost să împăcăm pe oameni și să aducem în lume 
pace și unire. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic 
la câte trei într-o singură zi, și înștiințează cu aceasta pe 
creștini, că noi în fața lui Dumnezeu, una suntem.”

În urmă acestei vedenii, Sfântul Ioan a ales ziua de 
30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi, 
stingându-se astfel și disputele din capitală, lumea unindu-
se în sărbătorirea împreună a Sfântului Ierarh Vasile cel 
Mare, a Sfântului Grigorie Teologul și a Sfântului Ioan 
Gură de Aur. Pentru a recunoaște valoarea teologică a 
Sfinților Trei Ierarhi, prin hotărârea luată la Atena, la primul 
Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfinții 
Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituțiilor de 
învățământ teologic ortodox din întreaga lume.

2 februarie 2019 – Întâmpinarea Domnului
Întâmpinarea Domnului este prăznuită la 40 de zile 

de la nașterea lui Hristos, pe 2 februarie. Mântuitorul este 
dus la Templu de Fecioara Maria și dreptul Iosif pentru 
împlinirea Legii, care prevedea că orice întâi născut de 
parte bărbătească să fie închinat lui Dumnezeu în a 40 a zi 
de la naștere. În acest moment se făcea și curățirea mamei. 
În Templu sunt întâmpinați de dreptul Simeon și prorocița 
Ana. Potrivit Tradiției, dreptul Simeon a făcut parte din 
traducătorii Pentateuhului din limba ebraică în greacă. În 
momentul în care a ajuns la textul „Iată Fecioara va lua 
în pântece și va naște fiu“, a înlocuit termenul „fecioara” 
cu „femeie”. Pentru necredința sa, Dumnezeu i-a făgăduit 
că nu o să moară până nu va vedea pe Mesia născut din 
Fecioară (Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, reprezintă așteptarea 
împlinirii profețiilor. În momentul în care acesta Îl ia în 
brațe pe Hristos, rostește: „Acum slobozește (eliberează) 
pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că 
văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea 
feței tuturor popoarelor, lumina spre descoperirea 
neamurilor și slavă poporului Tău, Israel“ (Luca 2, 29-
32). Simeon cere a fi eliberat nu pentru că era plictisit 
sau obosit, ci pentru că era împlinit. Din cântările 
specifice acestei sărbători aflăm că el pleacă spre a vești 
și morților că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat. Prorocița 
Ana simbolizează Legea și Proorocii, cele care se vor 
împlini în persoana lui Hristos. 

 Cu această sărbătoare se încheie șirul sărbătorilor 
importante din cele două luni pe care mi-am propus să le 
aduc înaintea dumneavoastră, cu  toate  că, dacă veți cerceta 
calendarul rânduit de Biserica Ortodoxă, veți observa că în 
fiecare zi e sărbătoare și vă îndemn să mergeți la Sfânta 
Biserică  de câte ori puteți.

Sărbătorile...
(Urmare din pag. 2)
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Amalgam

Copacul...
(Urmare din pag. 28)
revelaţiei care ne-ar salva din ghearele prefăcătoriei. 
Chiar în momentul când fac această afirmaţie, mă umileşte 
grandilocvenţa cu care încerc să mobilizez la luptă armatele 
derizorii ale spiritului meu obosit.

Trăim cu obsesia de a respecta inflexibilele reguli 
ale vieţii. Uitând că, în imperiul negru al inutilităţii. aceste 
reguli îşi disipează forţa coercitivă pe care o exercită asupra 
noastră. Uitând că, la urma urmei, nu există decât inflexibila 
regulă a morţii.

15.
Deosebirea cea mai evidentă (şi cea mai banală, ca 

formulare) dintre viaţă şi moarte ar fi aceasta: viaţa este 
efemeră, pe când moartea este eternă. Şi atunci, nu este un 
nonsens strigător la cer că, pe tot parcursul vieţii, nu visăm 
la altceva decât la eternitatea care ni se refuză în fiecare 
clipă? Şi că, în apropierea morţii, în loc să exultăm de 
fericire, suntem striviți de disperare şi de angoase? De ce 
ne înspăimântăm, din moment ce moartea ne oferă exact 
ceea ce ne refuză viaţa? Şi dacă moartea nu este decât o 
(altă) ficţiune a vieţii, mai deplină şi mai explicită, de ce să 
fugim din calea ei?

16.
O plimbare prin oraş, pe lângă faptul că este o plăcere, 

este şi o luptă continuă cu un duşman invizibil: distanţa, 
necunoscutul. Ai mereu senzaţia că fiecare pas pe care-l faci 
este o etapă indispensabilă în această bătălie surdă, cu un 
final imprevizibil.

Să laşi în urmă exaltările şi spaimele, eşecurile şi 
incertitudinile unei existenţe duse între patru pereţi, fără a şti 
însă ce te aşteaptă în faţă. Ce abis dezolant sau ce stindard 
al unei victorii nesperate! Călătoriile sunt prilejuri de a-ţi 
verifica laşitatea sau curajul. Căci, ce este mai tentant şi, 
în acelaşi timp, mai înşelător, decât să-ţi consumi până la 
capăt, cu orice risc, rezerva de curiozitate sau de nebunie 
care îţi dictează această aventură a trupului şi a minţii? Să 
nu ştii unde te pot duce paşii, ce perspectivă stranie sau 
înfricoşătoare ţi se poate deschide înainte, aceasta este 
suprema provocare pentru un suflet prins în menghina 
mediocrităţii şi a rutinei.

Mă abandonez plimbărilor, cu sentimentul că, în acest 
fel, mai pot salva ceva din fiinţa mea condamnată. Că, măcar 
aşa, o parte din mine rămâne în ecoul străzilor pe care le 
străbat, în peisajele care-mi transmit fabuloasa lor statornicie, 
în visele care însoţesc aceste peregrinări, ca o terapeutică 
neaşteptată. Mă plimb ca şi cum m-aş lăsa pradă unei alte 
dimensiuni, ca şi cum eul meu ar căuta şi ar găsi în elementele 
străine din jur semnul încurajator al propriei sale supravieţuiri.

am cumpărat nu doar mâncare pentru micul dejun, dar şi 
câte ceva pentru acasă. O sticlă, două de snaps austriac 
să vedem şi noi cum se pricep ei să frigă răchia de mere 
şi de pere.  

Berwang este situat la altitudinea de 1336 m şi cu 
o populaţie de sub 600 de locuitori, având vedere spre 
vârfuri din Alpi de peste 2300-2400 m şi de unde pe timp 
de vară se pot face drumeţii pe jos sau cu bicicleta până 
la peste 1600 m altitudine, spre platouri care mi s-a spus 
că ar fi unele dintre cele mai frumoase din zona Tirol. Pe 
timp de iarnă, iubitorii de ski se pot bucura de peste 20 de 
pârtii de ski de diferite dificultăţi, de la cele albastre (mai 
uşoare), până la cele negre (cele mai abrupte şi mai dificil 
de parcurs), având cca 40 km de pârtii, dar care pot face 
legătura la mai multe pârtii din domeniul schiabil Tiroler 
Zugspitz Arena, care oferă peste 200 km de pârtii şi 90 
de instalaţii de cablu. Mai mult, iubitorii de ski fond au şi 
ei la dispoziţie un domeniu skiabil cu trasee de peste 25 
km, cei care iubesc patinajul au la dispoziţie un patinoar 
iar cei rămaşi să se dea cu săniuţa bineînţeles că au şi ei 
derdeluşul lor. Există şi pârtii iluminate pe care se poate 
schia atunci când s-a lăsat întunericul şi săptămânal se 
organizează diferite petreceri pe pârtii. 

În hotel, de altfel foarte frumos amenajat, pe 
lângă blănurile de vânat şi aranjamentele rustice cu 
lemn şi piatră, am avut ocazia să vedem într-una din 
camerele hotelului o adevărată colecţie de cupe, medalii 
şi fotografii, fratele doamnei care ne-a întâmpinat fiind 
un fost schior de performanţă, chiar antrenor al echipei 
naţionale feminine de ski alpin a Austriei.

Cu mare părere de rău am plecat de pe plaiurile 
de poveste ale Berwang-ului şi ne-am îndreptat spre 
Germania, mai axact spre Bavaria şi cele două minunate 
castele care ne aşteptau în următoarea aventură. Am scris 
acesta filă, hai să-i spunem intermediară, a jurnalului 
pentru simplul fapt că sătucul din Tirol mi-a rămas adânc 
întipărit în minte şi suflet, pentru că este un loc unde 
mi-am promis că o să mai ajung şi să petrec acolo mai 
multe zile, dar şi pentru faptul că viaţa de „excursionist” 
te poate duce în locuri de poveste, despre care nu ştiai şi 
nici nu le aveai pe „agendă” dar care te marchează şi îţi 
lasă amintiri de neuitat.

Pentru micul sătuc Berwang o să las fotografiile să 
vorbească de la sine, odată cu invitaţia de a trece Tirolul 
pe lista d-voastră de locuri de vizitat şi de ce nu, chiar 
micul sătuc de munte.

În următoarele file: Castelul Neuschwanstein şi 
Castelul Hohenschwangau, două minuni din Bavaria.

Jurnale...
(Urmare din pag. 32)
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Jurnale de călătorie – 10 Țări (IX)

Aşa cum pomeneam la finalul filei trecute a 
jurnalului de călătorie, am părăsit cu regret Ţara 
Cantoanelor şi ne-am îndreptat spre următoarea noastră 
gazdă, un sătuc din Alpii austrieci, unde aveam să 
petrecem o noapte pentru ca în ziua următoare să vizităm 
două castele emblematice ale Bavariei, unul dintre ele 
fiind dintre cele mai cunoscute şi frumoase castele din 
lume, nu numai din Europa. 

Locul unde urma să ne petrecem noaptea nu era o 
destinaţie în sine, ci s-ar fi vrut a fi numai un loc de a ne 
odihni peste noapte, aste pentru că în apropierea celor 
două faimoase castele 
nu am mai găsit locuri 
rezonabile de cazare, dat 
fiind faptul că eram în plin sezon estival şi noi eram 8 
persoane, dintre care 4 erau copii. Pentru că nu îmi place 
să las lucrurile la voia întâmplării, mai ales într-o excursie 
aşa de lungă şi pentru motivul de mai înainte spus, am 
rezervat cazarea într-un sătuc (care am aflat mai târziu că 
este staţiune de ski) pe numele său Berwang, în Austria, 
dar foarte aproape de frontiera cu Germania. Sigur că 

am ales locaţia după scorurile primite pe site-ul oficial 
unde îmi fac mai tot timpul rezervările, după fotografii şi 
bineînţeles după costurile pentru o noapte de cazare.

Am tot tăndălit pe drum, căscând ochii şi 
minunându-de ba de peisaje, ba de şosele, prin 
apropierea lacului Konstanz, pe la nord de micul stat 
Liechteinstein, dar ţinând capul compas pe Innsbruck. 
Am avut şi ghinionul să prindem un accident rutier care a 
blocat circulaţia pentru 1-2 ore şi care ne-a prins chiar în 
mijlocul unui tunel (lucru cred că mai puţin plăcut pentru 
claustrofobi),  încât ne-a prins întunericul atunci când 
a trebuit să părăsim autostrada şi să ne îndreptăm spre 
cazare (aşa cum am păţit şi în Franţa, cum altfel). 

Am văzut eu că temperatura exterioară măsurată 
la bordul maşinii scădea într-una şi altitudinea arătată pe 
GPS tot creştea, iar pe marginea şoselei, în farurile maşinii, 
erau păduri de brazi falnici, dar na, eram la munte mi-am 
spus eu, cât de sus poate fi? Gazda noastră, o austriacă 
foarte de treabă, puţin îngrijorată că nu mai ajungem, 
m-a sunat pe telefonul mobil să se asigure că suntem în 

regulă şi să îmi spună că nu este tocmai uşor de ajuns la 
hotel, astfel încât o să iasă în calea noastră la şoseaua 
principală cu un felinar sau o lanternă. I-am mulţumit 
pentru amabilitate şi am călcat cât am putu pedala de 
acceleraţie, în condiţiile date şi limitele legale de viteză. 
Am ajuns şi la hotelul cu pricina, întuneric beznă afară, 
nu foarte multe maşini în parcare. Din momentul în care 
am intrat în hotel s-a schimbat totul. Gazda, amabilă aşa 
cum am mai spus, ne-a aşteptat cu vin şi șnaps pentru noi 
şi sucuri pentru cei mici, dar şi cu o gustare tradiţională 
tiroleză. Apoi, ne-a condus să ne arate camerele. Iniţial 

am crezut că nefiind sezon, 
ne lasă să alegem. Da` de 
unde! Ce vedeam noi era 

un apartament, pe care îl aveam la dispoziţie pentru 
4 persoane, adică două dormitoare, living, două băi, 
bucătărie complet utilată şi balcon. Totul la un preţ 
la care puteam găsi şi în Sânnicolau o cameră de două 
locuri sau prin Timişoara, aşa, mai pe la periferie. Dar, 
repet nu era sezon de ski, iarna preţurile fiind de 2 ori şi 
ceva mai mari. 

Rupţi de oboseală am căzut repede la somn iar 
dimineaţa când ne-am trezit, am crezut că suntem 
teleportaţi într-o lume de basm. Abia atunci am văzut 
munţii, în toată spendoarea lor şi am văzut cum arăta 
sătucul unde ne-am cazat. Ca în poveşti! Case, hoteluri 
şi pensiuni din lemn sau zugrăvite în alb imaculat, având 
pereţii pictaţi cu scene de vânătoare şi peisaje tiroleze 
cum numai în Austria poţi vedea. Aici, mulţi cenăzeni 
ştiu despre ce vorbesc eu. Bineînţeles că toate balcoanele 
erau pline de muşcate tiroleze roşii, curgătoare, străzile 
impecabile, curăţenia la ea acasă şi tot bineînţeles că am 
cam uitat de planurile noastre şi am rămas să explorăm 
sătucul. Singurul punct mai slab a fost acela că nefiind 
sezon de iarnă nu aveau restaurantul hotelului deschis 
şi a trebuit să mergem să căutăm un magazin de unde 
să ne luam de mâncare pentru micul dejun. Nici asta nu 
am regretat până la urmă pentru că ne-a făcut curioşi şi 
aşa am prins gustul plimbării prin sat, pe lângă faptul că 


