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 Hotărârea nr. 50 din 13.11.2019 privind rec-
tificarea bugetului local Varianta a IV-a;

 Hotărârea nr. 51 din 13.11.2019 pentru aprobarea 
proiectului de rețea școlară la nivelul comunei Cenad din 
cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad pentru anul şcolar 
2020-2021;
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Hotărâri ale Consiliului Local 
al comunei Cenad

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

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

Miroslav Marianuț

 Hotărârea nr. 52 din 13.11.2019 privind rec-
tificarea suprafeței imobilului înscris în Cartea funciară 
nr. 400295 Cenad și repoziționarea parcelei cu număr 
cadastral DS 36;

 Hotărârea nr. 53 din 13.11.2019 privind aprobarea 
valorii de investiție a proiectului intitulat „Amenajare 
drumuri de exploatație agricolă în comuna Cenad, județul 
Timiș”;

 Hotărârea nr. 54 din 13.11.2019 privind plata 
cotizației majorate aferente anului 2019 către ADID Timiș 
și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
de Deșeuri Timiș să deruleze procedurile necesare pentru 
încheierea contractului de consultanță;

 Hotărârea nr. 55 din 13.11.2019 de modificare a 
art. 2 din H.C.L. nr. 41 din 23.09.2019 privind trecerea 
unor imobile din domeniul privat în domeniul public al 
comunei Cenad, județul Timiș.

Cenadul, iarna. Foto: Elena Rusu

Turul I – 10 noiembrie 2019.
Alegerile prezidențiale s-au desfășurat în două secții 

de votare, respectiv secția 349 și 359. Aceste secții de 
votare au funcționat în clădirea mică a Școlii Gimnaziale 
din Cenad.

Președinții și locțiitorii la cele două secții au fost: Secția 
349 – Marianuț Miroslav și Isacov Emil; Secția 350 – Voicu 
Sanda și Ilisia Aurica. De asemenea, în fiecare secție a fost 
un operator la sistemul informatic instalat de către Serviciul 
de Telefonie Specială, respectiv Harkay Apollonia și Petrea 
Ana Maria. Fiecare secție de votare a fost completată cu 7 
reprezentanți din partea formațiunilor politice, însemnând că 
în fiecare secție au fost câte 10 persoane. În listele electorale 
permanente sunt înscrise 3.885 de persoane.

– Numărul total al alegătorilor: 1.097
– Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la 

vot, îscriși pe listele electorale permanente: 954
– Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la 

vot înscriși pe lista electorală suplimentară: 143
– Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând 

urna specială: 0
– Numărul total al voturilor valabil exprimate: 1.080
– Numărul total al voturilor nule: 17
Voturi valabil exprimate, obținute de fiecare candidat:

Alegerile prezidențiale, la Cenad
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– KLAUS WERNER JOHANNIS – 498 – 45,4%
– THEODOR PALEOLOGU – 19 – 1,73%
– ILIE DAN BARNA – 223 – 20,33%
– HUNOR KELEMEN – 44 – 4,01 %
– VASILICA VIORICA DĂNCILĂ – 132 – 12,03 %
– CĂTĂLIN SORIN IVAN – 3 –  0,27%
– NINEL PEIA  – 3 – 0,27%
– SEBASTIAN CONSTANTIN POPESCU – 6 – 

0,55%

– JOHN ION BANU – 3 – 0,27%
– MIRCEA DIACONU – 63 – 5,74 %
– BOGDAN DRAGOȘ AURELIU MARIAN STA-

NOEVICI – 3 – 0,27%
– RAMONA IOANA BRUYNSEELS – 47 – 4,28%
– VIOREL CATARAMĂ – 9 – 0,82 %
– ALEXANDRU CUMPĂNAȘU – 27 – 2,46 %

Turul II – 24 noiembrie 2019:
1. Numărul total al alegătorilor înscriși pe listele 

permanente: 3.884
2. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat 

la vot: 1.227
3. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat 

la vot înscriși în listele electorale permanente: 1.074
4. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat 

la vot și nu sunt cuprinși în lista electorală permanentă – 
153

5. Numărul total al alegătorilor care au votat 
utilizând urna specială – 0

6. Numărul total al voturilor valabil exprimate – 
1.210

7. KLAUS WERNER JOHANNIS  –  933  –  76,03%
8. VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ  – 277 –  

22,58%

Cenad – Istorie și cultură*
Sâmbătă, 9 noiembrie 2019, în localitatea Cenad 

din județul Timiș s-au derulat câteva evenimente sub 
semnul sărbătorii Zilei Asociației Culturale „Concordia”.

Ziua a debutat cu un cuvânt de bun venit din partea 
gazdelor și, în special, din partea primarului Nicolae 
Crăciun, apoi  istoricul Ioan Hațegan a preluat conducerea 
simpozionului, care s-a desfășurat pe două secțiuni: sesiune 
de comunicări pe teme istorice și sesiune de comunicări pe 
teme literare.

Între materialele prezentate amintim: preot dr. 
Valentin Bugariu s-a referit la „Anul comemorativ al 
patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu”; 
muzeograful Ion Traia l-a readus în memoria bănățenilor 

* Acest text a fost publicat și pe site-ul Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România – www.uzp.org.ro. Autoarea, Gabriela 
Șerban, este directoarea Bibliotecii Orășenești „Tata Oancea” 
din Bocșa, directoarea revistei de cultură „Bocșa culturală” și, 
totdată, membră a colegiului de redacție al revistei „Morisena”

Dolma, la Cenad. Foto: Elena Rusu.
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pe „Generalul Nicolae Petală”; Gabriela Șerban s-a oprit 
asupra celor două reviste bocșene aniversate în acest an 
„Revista «Vasiova» – 90 de ani de la prima apariție” și 
„«Bocșa Culturală» – 20 de ani de apariție”; prof. Simion 

Dănilă a stârnit curiozitatea publicului cu o prezentare 
interesantă „Despre capcanele istoriografiei”, oprindu-se 
asupra etimologiei numelor comunelor „Belinț” și „Beba”; 

bine prezentat și foarte interesant s-a dovedit a fi materialul 
pregătit de Sorin Forțiu despre „Fortificațiile medievale de 
la Chama și Chery”; dr. Alexandru Kósa s-a oprit asupra 
„Organizării militare în Banatul medieval sec. XIV-XVI”; 
dr. Cristian Scarlat a vorbit cu profesionalism, dar și multă 
emoție, despre  cei „100 de ani de la înființarea Societății 
Mormintelor Eroilor Căzuți în Război, 1919-2019”, iar dr. 
Constantin-Tufan Stan a adus un real omagiu „Corului de 
la Chizătău – simbol identitar românesc”.

Trecerea de la sesiunea de comunicări la prezentările 
de cărți și reviste a făcut-o Florica Vaida Albu printr-un 
recital de poezie în grai bănățean-cenăzean.

Cea de-a doua parte a evenimentului a debutat cu 
prezentarea proiectului editorial al Primăriei Cenad, proiect Bibliolog Gabriela Șerban

impresionant, care numără, până în prezent, 31 de titluri. 
Lăudabilă este și apariția celor două periodice susținute 
de Primăria și Consiliul Local Cenad: „Cenăzeanul”, 
periodic de opinie și informare socio-culturală, aflat în cel 
de-al XXVII-lea an de apariție (editor Dușan Baiski) și 
„Morisena”, revistă de cultură istorică, aflată în anul IV de 
apariție (editor și redactor-șef Dușan Baiski). 

Jurnalistul și scriitorul Dușan Baiski și-a prezentat 
cea mai recentă carte dedicată localității sale natale: 
„Cenad. documente de arhivă” (Timișoara: ArtPress, 
2019), un volum impresionant atât ca mărime și volum, 
cât și ca informație și documentare. „Cartea de față este 
rodul a peste 12 ani de căutare, studiere și fotografiere la 
Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale cu sediul la 
Timișoara. Cu greu am ales seria de documente reproduse 
în volumul de față dintr-un număr notabil de materiale 
fotografiate (peste 120.000), majoritatea lor aflându-se 
la baza cărților scrise și publicate de mine în ultimii ani.” 
precizează autorul în prezentarea sa.

Un volum deosebit de util și interesant a pregătit 
pentru acest eveniment și istoricul Ioan Hațegan: „Cetatea 
Morisena-Cenad” (Editura Banatul, Timișoara, 2019), 
pornind de la considerentul că „existența fortificației de 
la Morisena-Cenad poate fi documentată din primii ani ai 
cuceririi romane a Banatului de azi, adică anii 105 ai erei 
creștine și până în anul 1701, atunci când zidurile cetății 
sunt dărâmate sub supravegherea unei comisii mixte 
otomano-habsburgice.”

Evenimentul – desfășurat într-un cadru deosebit de 
frumos, găzduit fiind de Pensiunea „Anka” din Cenad –  
dedicat  sărbătorii Zilei Asociației Culturale „Concordia” 
s-a încheiat cu un moment artistic susținut de Ansamblul 
de dansuri populare „Mlădițe cenăzene” din Cenad, tineri 
talentați, purtători ai frumoaselor straie tradiționale. 
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S-a născut la 17 
decembrie 1949, la Cenad. 
A urmat cursurile școlii ge-
nerale din comuna sa natală 
și la Sânnicolau Mare.  A 
absolvit  Liceul „Mihai 
Eminescu” din Sânnicolau 
Mare.

Este licențiat în istorie 
al Facultății de Istorie-Filo-
sofie, Universitatea „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca.

Din 1991, este cerce-
tător științific I la Academia Română, Filiala Timișoara, și 
doctor în istorie din 1994.

Este membru în colegiile de redacție la: Studii de 
Istorie a Banatului, Serie Nouă 1/XV, (1992), (coredactor 
responsabil); Analele Banatului, Serie Nouă, vol. I, 
Timișoara, 1981; Banat-Media, Morisena.

 
Afilieri:
Vicepreședinte, Asociația Bibliotecarilor din Biblio-

tecile Publice din România,1990-1992; 
Membru, Asociația Națională de Istorie Urbană, 

1992 - prezent;
Membru, Asociația Istoricilor din Transilvania și 

Banat, 1992 - prezent;
Membru fondator și vicepreședinte, Asociația 

Muzeografilor din Banat, 1990 - prezent;
Membru, Fundația culturală „Memoria”;
Membru, Asociația Națională „Cultul eroilor”;
Membru, Asociația Ziariștilor din România, 1990;
Președinte fondator, Societatea Culturală „Banatul”;
Membru fondator, Fundația „Orient Latin”;
BANAT - JA, München, Germania;
Wartburg geselschaft, Wartburg, Germania.
 
Referent științific și membru în colegiul de redacție 

la Studii de Istorie a Banatului.
Cofondator, alături de Dușan Baiski, membru în 

colegiul de redacție și referent științific la revista digitală 
pe Internet Banat Media (22 numere/volume).

Referent științific și membru în colegiul de redacție 
la Tibiscus, vol.V.

Bibliotheca Banatica – serie a Editurii Banatul, 
Timișoara, consilier editorial și referent științific la 
volumul Camera de Comerț, Industrie și agricultură 
Timișoara 1850-2000, Timișoara, 2000.

Idem, volumul Contribuții la Monografia Fabricii 

Dr. Ioan Hațegan – 70 de ani de Țigarete Timișoara, Edit. Banatul, Timișoara, 1998.
Idem, volumul Drumuri Municipale Timișoara, 

Edit. Banatul, Timișoara, 1999.
Idem, volumul An din patru primăveri, Edit. 

Banatul, Timișoara, 1998.
Idem, volumul A II-a Conferință națională de dru-

muri urbane, Edit. Banatul, 
Timișoara, 2000.

Referent științific, no-
te științifice și postfață la 
volumul J. N. Preyer, Mono-
grafia orașului liber crăiesc 
Timișoara, Edit. Amarcord, 
Timișoara, 1995.

Referent științific și 
cuvânt înainte la vol. Else 
von Schuster, Ein Rundgang 
durch Tememswar/O plim-
bare prin Timișoara, ed. I 
București, 1996, ed. a II-a, 
București 1999, ed. a III-a, 
București, 2001.

Referent științific la 
volumul Alexandru Cuțara, 
Timișoara/Temeswar, (ediție 
română și germană), Edit. 
Amarcord, Timișoara, 1999 
și volumul Idem, Timișoara – Timișoara (ediție în lb. 
engleză și franceză), Edit. Amarcord, Timișoara, 2000.

Referent științific la volumul Timișoara prezent 
continuu, Timișoara, 2002.

Referent științific și membru al colegiului de 
redacție la revista Timisiensis, Timișoara, nr. 1-2/1993.

Referent științific la volumul Gugulanii, vol. I, Edit. 
Mirton, Timișoara, 2002.

Referent științific la Cronologia Banatului, II/2, 
Edit. Banatul, Timișoara, 2005 și vol. II/I, Timișoara, 2006.

Referent științific la cele trei volume Arad. 
Economie și societate, Presa Universitară Clujeană, Cluj- 
Napoca, 2015-2017.

Referent științific la Cronologia Banatului, III/1 și 
2, Edit. Banatul, Timișoara, 2018.

Director de proiect, Banatul, spațiu istoric de 
interferențe și convergențe, Ministerul Educației și 
Cercetării, 1992-1993;

Director de proiect, Dicționar istoric al așezărilor 
din Banat (sec. XI-XX), Ministerul Cercetării și Tehnologiei, 
1999-2000.

Este autorul unic a 29 de cărți de istorie și coautor 

Dușan Baiski
(Urmare în pag. 21)

O nouă carte dedicată 
Cenadului, lansată cu 
prilejul Zilei Asociației 

Culturale „Concordia”, la 
9 noiembrie 2019.

Cultură



Cenăzeanul nr. 6/2019 6

Colind la Comloșu Mare

Mai stă magia Crăciunului în zăpezile înalte până la 
brâu, în care înotam să ne facem loc la ferestrele luminate 
întrebând: „Slobod gazdă a colinda?”. S-a mai pierdut din 
obicei, dar magia și spiritul Crăciunului revin în fiecare an, 
aducând emoție și drag de colinde fiecărui creștin. Colinde 
ce le cântăm și noi, corul Bisericii Ortodoxe Române 
din Cenad, an de an, când începe postul Crăciunului. Ne 
întâlnim, repetăm, uneori învățăm ceva nou, ca atunci când 
suntem invitați în alte localități să aducem starea de bine 
și de sărbătoare tuturor celor care ne ascultă. Nu suntem 
mulți, dar suntem buni.

Iată și echipa noastră:
loan Dogojie – dirijor
Alexandru Ciurte
Daniel Ciurte
Cristian Lepuș
Dorin Dronca
Vasile Bărăntici
Aurelia Baba
Erica Bara
Geta Cucu.
În această formație, am ajuns sâmbătă, 14 decembrie 

2019, la Comloșu Mare, județul Timiș, la concertul de 
colinde, unde s-au prezentat mai multe coruri și grupuri 
de colindători. A fost frumos și ne-am demonstrat încă o 
dată că datinile și obiceiurile rămân vii în mijlocul nostru, 
datorită acestor evenimente.

Colindele, adevărate poduri peste timp, ce ne 
amintesc de copilăria noastră, de magia Crăciunului!

Crăciun fericit!

Georgeta Cucu

În data de 22 noiembrie 2019, la Cenad a avut loc 
prima ediție a manifestării Ziua Culturii Sârbe, eveniment 
desfășurat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local 
Cenad și al Uniunii Sârbilor din România. Evenimentul 
a fost organizat din dorința de a bucura sufletele celor 
prezenți cu graiul sârbesc, cântecele și dansurile populare 
specifice etniei sârbe.

Cenadul se mândrește cu un trecut cultural bogat 
și cu oameni minunați care și-au pus amprenta asupra 
minorității sârbe.

Astfel, s-a vorbit cu emoție și cu deosebit respect 
despre modul în care școala și biserica, prin reprezentanții 
săi, au colaborat și au atras tineri și vârstnici, deopotrivă, 
pentru a transmite copiilor obiceiurile și tradițiile specifice 
acestei etnii.

A fost amintit preotul Giura Gheorghe Plavsity, 

Ziua Culturii Sârbe
la Cenad

„Mlădițe cenăzene” (grupa mică).

Cultură
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dar și învățătorul Zlata Pavlovici, doi oameni 
apropiați de semenii lor, care s-au implicat cu sufletul 
în activitatea culturală. 

Mai târziu, preotul Ognean Plavsity s-a dedicat 
cu multă pasiune și dăruire dansului popular sârbesc, 
mobilizând în jurul său un număr însemnat de tineri.

De asemenea nu se putea să nu amintim de un 
mare pătimaș al tamburiței, renumit instrument muzical 
tradițional, cel care a fost și este domnul Tomislav Giurici, 
sau cica Toma, așa cum îl cunosc toți cenăzenii,  cel care a 
reușit să ducă numele Cenadului peste granițele țării. 

Se știe despre Cenad că este o localitate cu resurse 
culturale bogate și cu oameni talentați artistic, dovadă fiind 
și următoarele persoane care, deși au activat puțin timp în 
localitatea natală, nu au uitat niciodată că sunt cenăzeni. 
Amintim pe câțiva dintre aceștia:

1.  Milenco Luchin  senior
2.  Milenco Luchin  junior 

3.  Gheorghe Galetin 
4.  Deian Galetin 
5.  Dorel Popăț 

Le prețuim memoria celor care nu mai sunt printre 
noi și le mulțumim celor care au preluat obiceiurile și 
tradițiile și ni le-au predat nouă, fie scris, fie prin viu grai, 
spre a le putea transmite, și noi, copiilor noștri.

La ceas de sărbătoare, ne-au fost alături reprezentantul 
Primăriei Cenad, dl primar Nicolae Crăciun, precum și 
Consiliul Local Cenad, reprezentantul minorității sârbe 
în Parlamentul României, dl deputat Slavoliub Adnagi, 
precum și reprezentantul Uniunii Sârbilor din România, dl  
Borco Iorgovan.

În programul artistic au evoluat tinerii actori, 
dansatori și instrumentiști ai comunei noastre. Și anume; 
s-au prezentat piesele de teatru  Cine-i cel mai bun??? 
(Ko je naibolji???) și Cocoana și servitoarele (Gospođa i 
slušjkinje), grupa mică de dansatori a prezentat un dans din 
zona Banat, grupa mijlocie, un dans din zona Šumadija, iar 
grupa mare, un dans din zona Leskovac. 

Surpriza frumoasă și mult așteptată a reprezentat-o 
prezența tamburașilor Lale sa Moriša. Ne-au încântat cu 
câteva piese atât instrumentale, sub conducerea lui cica 
Toma, cât și vocale, în interpretarea dnei Dușița Roșu. 

Din cauza lipsei unei săli de spectacol adecvate, 
numărul de invitați a fost extrem de redus. Se cunoaște 
faptul că acești copii minunați sunt sprijiniți și încurajați de 
către întreaga comunitate locală, dar oricât s-ar fi străduit 
patronii Pensiunii Anka să ne asigure un spațiu mai bun, 
am fost conștienți că nu se poate. Pe viitor încercăm să 
găsim soluții mai bune.

Text: Oana Erdei
Foto: Liliana Berciu

Dușița Roșu și „Lale sa Moriša”.

Orchestra de tamburași „Lale sa Moriša”.

Borco Iorgovan (stânga) și deputatul Slavoliub Adnagi 
(dreapta), reprezentanți ai Uniunii Sârbilor din România.

Cultură
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Revista trimestrială de cultură istorică „Morisena”, 
al cărui tipar este finanțat de Primăria și Consiliul Local 
Cenad, are de acum un domeniu și un site propriu: www.
morisena.ro. Se poate considera a fi un cadou cu prilejul 
împlinirii a patru ani de apariție neîntreruptă, însă adevărul 
este altul. Site-ul a fost impus de condițiile care se cer 
oricărei publicații ce se dorește a fi indexată în rețelele 
academice internaționale.

O a doua condiție este regularitatea aparițiilor pe 
perioada ultimilor doi ani. Și, desigur, nu în ultimul rând, 
fiecare articol trebuie însoțit de un sumar și de cuvinte-
cheie, totul tradus într-o limbă de circulație internațională, 
acest lucru ajutând enorm de mult, în întreaga lume, la 
promovarea revistei și a textelor publicate. Numai că, 
din punct de vedere al pregătirii publicației pentru tipar, 
traducerea reprezintă un oarecare handicap. Nu toți 
autorii stăpânesc foarte bine o limbă străină (engleză, 
franceză, germană etc.), astfel că nu se poate începe din 
timp tehnoredactarea până nu se adună toate rezumatele și 
cuvintele-cheie și nu se traduc.

Site-ul are câteva capitole importante, care permit 
căutarea lucrărilor în funcție de numele autorilor și 
de numărul apariției. Textele sunt preluate din revista 
tipărită, fiind astfel foarte bine corectate. Meniul este în 
limbile română și engleză, pentru a le permite străinilor 
să identifice mai ușor ceea ce-i interesează. De asemenea, 
fiecare membru al colegiului de redacție dispune de o 
pagină proprie, de prezentare. Iar capitolul „Cărți/Boock” 
conține deocamdată aproape treizeci de cărți integrale, 
publicate de autori, „Morisena” fiind astfel, implicit, și o 
veritabilă bibliotecă digitală on-line. 

Variaș

Sâmbătă, 26 octombrie 2019, la Școala Gimnazială 
din Variaș a avut loc ediția a XIV-a a Simpozionului 
județean „Oameni, evenimente, tradiții din Banatul de 
Câmpie”, organizată și moderată de un prieten statornic al 
Cenadului: prof. dr. Florin Zamfir.

Evenimentul a prilejuit o nouă promovare a revistei 
de cultură istorică „Morisena”, împărțită gratuit celor 
prezenți. De asemenea, Dușan Baiski a prezentat, în afara 
tematicii simpozionului, lucrarea „Casa galbenă și mafia 
internațională de organe umane”, subiect fierbinte, la 
ordinea zilei.

Volumul cu lucrările prezentate nu a putut fi lansat, 
întrucât, așa cum se întâmplă și la Cenad, mulți autori 
preferând sau limitându-se la a prezenta texte sumare, 
însoțite de videoproiecții. Însă pe la mijlocul lunii 
decembrie am aflat că, totuși, până la urmă, tipărirea cărții 
a fost posibilă.

Giarmata-Vii

Căminul Cultural din localitatea Giarmata-Vii a 
fost, pe 7 noiembrie 2019, gazda manifestării sub genericul 
„Întâlnirea cu monografiștii satelor bănățene”, organizată de 
Muzeul Satului Bănățean. În cadrul acesteia, D. Baiski a vorbit 
despre greutățile și volumul de muncă imens pe care trebuie 
să-l depună autorii, dar și despre lipsa tot mai vizibilă de 
interes pentru istorie manifestată de societatea contemporană.  
Totodată, a prezentat, pe scurt, revistele cenăzene „Morisena” 
și „Cenăzeanul”.

Cultură

„Morisena” la ...

Aspect de la manifestare. Foto: Miroslav Rosici.

Indexarea revistei „Morisena”

Prima pagină a site-ului www.morisena.ro.



9 Cenăzeanul nr. 6/2019

columbofilia, el participând la zeci și zeci de concursuri 
și obținând, la fel, zeci și zeci de diplome și medalii pe 
plan regional, național și internațional. A fost maestru 
emerit al sportului columbofil.

În nr. 3/2019 al „Cenăzeanului”, Gheorghe Anuichi 
avea să scrie un articol comemorativ în memoria preotului 
Daniel Groza. Iar în nr. 4/2019, un alt articol comemorativ, 
de data aceasta în memoria lui Ion Savu, intitulat „Dor de 
Nero” și încheiat cu o frază absolut cutremurătoare și parcă 
prevestitoare în ceea ce-l privește: „Iartă-mă, prietene, poate 
într-o altă viață ne vom întâlni și vom continua discuțiile 
despre sport și vom asculta 
muzică retro.” A fost acest 
număr de revistă și ultimul în 
care avea să publice un text 
dedicat fotbalului cenăzean 
și echipei sale de suflet, 
„Mureșul”. E greu de crezut că 
se va găsi prea repede cineva 
care să preia această sarcină 
deloc ușoară.

A lăsat în urmă un gol 
imens pentru cei care l-au 
cunoscut și l-au apreciat la 
adevărata sa valoare. Cenadul 
nu a pierdut doar un cetățean, ci și un istoric al sportului 
local și, nu în ultimul rând, un colecționar pătimaș care a 
dus faima Cenadului și peste hotare. 

Poate acolo, undeva, în rai, s-au regăsit primii 
cenăzeniști: Gheorghe Doran, Ion Strungariu, Ion Savu, 
Daniel Groza și, acum, iată, și Gheorghe Anuichi. Și, 
poate, cine știe, scriu la o nouă revistă. 

S-a stins din 
viață, la 19 noiembrie 
2019, încă un cenăze-
nist: Gheorghe Anuichi. 
Nea Ghiță, cum îi 
spuneau unii. S-a stins 
și ultimul redactor din 
grupul care a pus bazele 
revistei „Cenăzeanul”. 
Al treilea într-un singur 
an: 2019, după Ion Savu 
și Daniel Groza. E deja 
prea mult, Doamne!

A văzut lumina 
zilei la Cenad, la 23 
august 1945, fiu al lui 
Ion și Sofia Anuichi, 

rădăcinile strămoșilor săi pe linie parternă fiind undeva în 
Munții Meglenului. După absolvirea școlii din localitatea 
natală, se califică la Arad în meseria de tâmplar de 

mobilă. Lucrează o perioadă la I.P.R.O.F.I.L. „Gheorghe 
Doja“, iar în paralel urmează cursurile serale ale Liceului 
„Moise Nicoară“ din Arad, pe care îl absolvă în 1966. 

O scurtă perioadă este contabil la fosta Gospodărie 
Agricolă de Stat (G.A.S.) din localitatea Pordeanu. Pleacă la 
Școala Tehnică C.F.R. din Timișoara, unde dobândește titlul 
de impiegat de mișcare, care îi permite să activeze la stațiile 
C.F.R. din Sânnicolau Mare, Dudeștii Vechi, Tomnatic. 

În 1969 se întoarce definitiv la Cenad, la stația 
C.F.R., unde va activa până la pensionare, în calitate 
de șef de gară (1 octombrie 1995). În tinerețe, a 
jucat fotbal, formându-se ca atare la U.T.A., însă 
reîntoarcerea în satul natal nu-i va mai permite să intre 
în echipa mare a clubului, dar va continua să practice 
acest sport la Sânnicolau Mare și Cenad. De altfel, în 
noua sa calitate, de redactor la revista „Cenăzeanul“, 
va scrie zeci și zeci de pagini dedicate fotbalului. 
Marile sale pasiuni au fost și filatelia, numismatica și 

Adio, Gheorghe Anuichi!

In memoriam

Dușan Baiski
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Albumul cu amintiri

Școala Generală Cenad...
Vă oferim în această pagină o fotografie și o filă 

de catalog. Școala Generală Cenad – Clasa I A (română), 
1962/1963. Învățător: Kahles Francisc.

Lista elevilor (potrivit catalogului):
1. Baischi Dușan
2. Barantici Maria
3. Bulgovici Etel
4. Busuioc Ion
5. Călinescu Mărioara
6. Cimpoieru Iuleana
7. Colompar Dușan
8. Colompar Pavel
9. Cornut Teodor
10. Crăciun Ileana
11. Daroți Ioan
12. Dumitru Damian
13. Dumitru Ștefan
14. Farcaș Rodica
15. Funar Viorel
16. Galetar Emilia
17. Gligor Ioan
18. Gruia Ecaterina

19. Iovănuț Maria
20. Jivan Persida
21. Lăcătuș Magdalena
22. Nagacevschi Nicolae
23. Onea Delia
24. Pali Maria
25. Popon Gheorghe
26. Radai Ana
27. Rațiu Ștefan
28. Rusu Ana
29. Sașiș Livia
30. Simedru Florica
31. Socol Victoria
32. Stanciu Doina
33. Șipoș Maria
34. Șerbănescu Ramiro
35. Unteanu Ioan
36. Mitrov Florica

În imagine, doar 22 din cei 36 de elevi. 
La vremea aceea, clasa I A a funcționat în actuala 

clădire a Parohiei greco-catolice din Cenad. Tot acolo a 
locuit și învățătorul Traian Pescariu, bunicul lui Șerbănescu 
Ramiro (poziția 34).                                         D. Baiski
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La 9 iunie 1946, învățătorul Traian Pescariu 
întocmește un tabel1 nominal cu văduvele de război din 
Cenadul Mare, cu prilejul colectei de bani din 14 aprilie 
1946. Suma strânsă, de 738.900 de lei, a fost destinată 
cumpărării de bumbac și pânză pentru orfanii de război 
și a fost distribuită văduvelor, în funcție de numărul 
de copii. Notăm în continuare numele văduvelor și al 
orfanilor (în paranteze), fără a mai pomeni și sumele 
primite, acestea neavând vreo anume relevanță în 
contextul de față): Bugian Floare (un copil); Vlașcici 
Darinca (doi copii), Nedelcov Zorca (un copil), Tűszer 
Ana (patru copii), Iancov Istirca (doi copii), Galetariu 
Floare (doi copii), Obercnez Dafina (un copil), Malița 
Iuliana (un copil), Pavel Vilhelmina (trei copii), Stanciu 
Elița (trei copii), Ugleșin Maria (un copil), Skollar (nume 
probabil, corectura de pe document nefiind clară) Rozalia 
(un copil). Pe tabel era și orfana Micu Eva. Lista e pe 
departe a fi completă. 

Potrivit tabelului nominal redactat la 4 iunie 
1946, de Biroul I.O.V.R. din Cenadul Mare, la acea dată 
existau 44 de invalizi și văduve de război din cel de-al 
Doilea Război Mondial, respectiv 62 din Primul Război 
Mondial. (dosar nr. 1/1942-1946, f. 17-18).

Un alt tabel, nedatat, conține numele a 15 invalizi, 
37 de văduve de război și 3 orfani de ambii părinți. 

În procesul-verbal2 încheiat la 28 mai 1945, de către 
Biroul I.O.V.R. al comunei Cenadul Mare, se propune 
Comandamentului 7 Teritorial Craiova clasarea lui 
Damian Ioan (contingentul 1912), fiul lui Mihai și Iuliana, 
căsătorit cu Damian (fostă Jivu) Elena, ca accidentat de 
război, aceasta în baza art. 22 din Legea nr. 794/1941, 
care prevede că toți cetățenii români pot fi considerați 
accidentați de război, fără vină, din cauza mijloacelor de 
luptă. „Luând în cercetare cerere(a) făcută de Dl Damian 
Ioan, domiciliat în comuna Cenadul-Mare, nr. 754, jud. 
Timiș-Tor(ontal). Înregistrată la nr. 1525/1945, de a 
fi declarat accidentat de război și înscris la pensie, în 
urma rănirii sale în timpul luptelor date pentru scoaterea 
inamicului din țară, cari lupte s-au dat pe teritoriul 
comunei, în zilele de 4-8 octombrie 1944. Constatăm că 
susnumitul, în timpul luptelor date în interiorul comunei, 
a stat tot timpul în adăpostul de la subsolul casei (în 
pivniță) cu întreaga familie, și a fost rănit prin împușcare 
fără vina sa, la retragerea inamicului.” În grija soților 
Ioan și Elena au rămas fiica lor, Iuliana și nepotul în vârstă 

1 Fond nr. 942, inv. nr. 1388, Primăria Cenad, dosar nr. 
1/1942-1946, f. 13).

2  Fond nr. 942, inv. nr. 1388, Primăria Cenad, dosar nr. 
2/1943-1948, f. 104).

Invalizi, văduve, orfani de război de trei ani, Iuliana fiind văduva lui Flueraș Gh. Nicolae, 
dispărut pe front.

Iată și lista3, incompletă, a invalizilor de război:

Anuichi Ioan – Invalid de război. Regimentul 93 
Infanterie. Rănit pe Frontul de Est. Gradul de invaliditate 
20% – anchiloza piciorului stâng. Căsătorit, cu un copil. 
(Dosarele nr. 2/1943-1948, f. 215; nr. 1/1942-1946, f. 2; 
nr. 1/1942-1946, f. n.).

Blaj Ioan – Invalid de război din cel de-al Doilea 
Război Mondial. Fiul lui Blaj Elisabeta, soldat la Regi-
mentul 93 Infanterie, invalid din 30 octombrie 1942, Rănit 
pe Frontul de Est. Gradul de invaliditate 20% – cicatrice 
coapsa stângă. Căsătorit, cu un copil. (Dosarele nr. 2/1943-
1948, f. 18; nr. 1/1942-1946, f. 2; nr. 1/1942-1946, f. n.).

Colompar Dimitrie – Invalid de război. (Dosar nr. 
2/1943-1948, f. 217).

Crainic Toma – Invalid de război. Născut la 15 mai 
1913, la Vârfuri, jud. Timiș-Torontal, fiul lui Ioan și Ana. 
Regimentul 1 Artilerie. Rănit pe Frontul de Est. Gradul de 
invaliditate 20% – calus vicios drept (la mâna dreaptă, prin 
sudura defectuoasă a unei fracturi). Căsătorit, fără copii. 
(Dosarele nr. 2/1943-1948, f. 205; nr. 1/1942-1946, f. 
2,;nr. 1/1942-1946, f. n.).

Damian Ioan – Invalid de război. Batalionul 1 Pionieri 
de Munte. Rănit pe Frontul de Est. Gradul de invaliditate 20% 
– calus gamba stângă. Căsătorit, cu un copil. (Dosarele nr. 
1/1942-1946, f. 2; nr. 1/1942-1946, f. n.).

Gornic Tolomei – Invalid de război. Batalionul 18 
Vânători de Munte. Rănit pe Frontul de Est. Gradul de 
invaliditate 20% – cicatrice la coapsa stângă. Brevet de 
cârciumar. Căsătorit, tată a trei copii. (Dosarele nr. 2/1943-
1948, f. 142; nr. 1/1942-1946, f. 2; nr. 1/1942-1946, f. n.).

Huller Anton – Invalid de război. (Dosar nr. 2/1943-
1948, f. 164). 

Ivașcu Ioan – Invalid de război. Regimentul 5 
Vânători, accidentat în țară, cu grad de invaliditate 20% – 
atrofia coapsei drepte. Funcționar public. Căsătorit, cu un 
copil. (Dosarele nr. 1/1942-1946, f. 2; nr. 1/1942-1946, f. n.).

Jivin Gheorghe – Invalid de război. Regimentul 93 
Infanterie. Rănit pe Frontul de Est. Gradul de invaliditate 
20% – cicatrice piciorul drept. Căsătorit, fără copii. 
(Dosarele nr. 1/1942-1946, f. 2; nr. 1/1942-1946, f. n.).

Melnic Andronic – Invalid de război. Căsătorit. 
Tatăl a cinci copii. (Dosar nr. 2/1943-1948, f. 145).

Militar Gheorghe – Invalid de război. Căsătorit, cu 
un copil. (Dosar nr. 2/1943-1948, f. 179).

Niculescu Iulian Invalid de război. (Dosar nr. 

3 Pentru evitarea trimiterilor la note de subsol, la fiecare 
nume am specificat numărul dosarului/dosarelor de la Serviciul 
Județean Timiș al Arhivelor Naționale, Fond nr. 942, inv. nr. 
1388, Primăria Cenad.
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2/1943-1948, f. 125).
Oncea Traian – Invalid de război. Născut la 12 

martie 1921, la Cenadul Mare. Fiul lui Oncea Gheorghe 
și Ana. Soldat la Regimentul 92 Infanterie, contingentul 
1943. Rănit pe Frontul de Est. Gradul de invaliditate 
40% – anchiloza piciorului drept. Căsătorit, cu un copil. 
(Dosarele nr. 1/1942-1946, f. 41 și f.n.; nr. 2/1943-1948, 
f. 63, 204).

Oprean Mihai – Fiul lui Dimitrie și Maria, 
Regimentul 5 Vânători, invalid de război din data de 10 
iunie 1942. Regimentul 5 Vânători. Rănit pe Frontul de 
Est. Gradul de invaliditate 20% – lipsă os la parietalul 
stâng. Căsătorit, cu un copil. Brevet de cârciumă. 
(Dosarele nr. 2/1943-1948, f. 17; nr. 1/1942-1946, f. 2; 
nr. 1/1942-1946, f. n.).

Oprean Vasilie – Invalid de război. Batalionul 15 
Vânători de Munte. Rănit pe Frontul de Est. Gradul de 
invaliditate 100% – lipsa coapsei drepte. Căsătorit, cu un 
copil (Dosarele nr. 2/1943-1948, f. 125; nr. 1/1942-1946, 
f. 2; nr. 1/1942-1946, f. n.).

Pecican Iulian – Invalid de război. Născut la 13 
septembrie 1914, la Cenadul Mare, fiul lui Pecican Pavel și 
Socol Floare. Sergent la Batalionul 18 Pionieri de Munte. 
Rănit pe Frontul de Est. Gradul de invaliditate 20% – lipsă 
de falange la mâna stângă. Căsătorit cu Pecican Sida, tatăl 
a doi copii. Muncitor agricol (în alt document apare ca 
având brevet de cârciumă). (Dosar nr. 1/1942-1946, f. 2, 
f. n., 51).

Rotariu Mihai – Invalid de război. Necăsătorit. 
(Dosar nr. 2/1943-1948, f. 206).

Schmeltzer Petru – Invalid de război. Regimentul 
1 Roșiori. Rănit pe Frontul de Est. Gradul de invaliditate 
20% – glonț în fesa stângă. Căsătorit, cu trei copii. 
(Dosarele nr. 1/1942-1946, f. 2; nr. 1/1942-1946, f. n.).

Spătariu Lazăr – Invalid de război. Tată a unui 
copil. (Dosar nr. 2/1943-1948, f. 144).

Toșici Ștefan – Invalid de război. Căsătorit, cu un 
copil. (Dosar nr. 2/1943-1948, f. 202).

Văcariu Lazar – Invalid de război. Născut la 
12 august 1908, la Cenadul Mare, fiul lui Gheorghe 
și Elena, muncitor agricol, soldat la Regimentul 33 
Dorobanți, contingentul 1931, rănit pe câmpul de luptă 
pe 24 februarie 1944, pe Frontul de Est. Gradul de 
invaliditate 80% – lipsa coapsei drepte. Căsătorit cu 
Văcariu Victoria. Tatăl a doi copii. Brevet de cârciumă. 
(Dosarele nr. 1/1942-1946, f. 44; nr. 1/1942-1946, f. 2; 
nr. 1/1942-1946, f. n.).

Wittmann Anton – Invalid de război. (Dosar nr. 
1/1942-1946, f. 2).

Wolf Petru – Invalid de război. (Dosar nr. 2/1943-
1948, f. 125).

KISLÉGHI NAGY Gyula s-a născut în 1861, la 
Valkóvár (Vukovar – astăzi în Croația). A studiat dreptul 
la Budapesta, apoi agronomia la Magyaróvár. S-a 
stabilit în Banat. Multă vreme, a lucrat ca administrator 
la ducesa Mileva de San Marco, efectuând în paralel 
și săpături arheologice. A fost membru al Societății 
Istorice și Arheologice din Ungaria de Sud. A avut 
relații excelente cu savanții de la Budapesta ai vremii, 
precum Joseph Hampel, Aurél Török, Tivadar Kormos, 
Lajos Bartucz și Lajos Bella.

Cel mai bun re-
zultat al activității sale 
de arheolog amator este 
cel de-al doilea jurnal 
arheologic, care conține 
o  desc r i e re  foa r t e 
exactă a săpăturilor sa-
le ce s-au concentrat pe 
nordul și nord-vestul 
Banatului. Doar o mică 
parte din descoperirile 
arheologice pe care 
le-a descoperit au fost 
identificate la „Mu-
zeul Banatului” din Ti-
mișoara.

Zona sa de cer-
cetare au constituit-o, 
în principal în perioada 
1893-1911, localitățile 

Beșenova Veche, Teremia Mare și Comloșu Mare, dar 
și Cenad. Cea mai mare parte a lucrării sale „Excursie 
arheologică la Cenad”, în traducerea av. Cornelia Varga, 
a apărut în revista „Cenăzeanul” nr. 4/2015, 5/2015/, 
6/2015, 1/2016, 2/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 1/2017, 
3/2017, 4/2017, 5/2017, dar și în volumul „Cenad. File de 
istorie” (coordonator: Dușan Baiski), Editura Artpress, 
Timișoara, 2018. Originalul în limba maghiară, cu 
titlul Archaeologiai kirándulás Csanádra a apărut în 
vol. VIII al cărții „Archaeologiai közlemények a hazai 
müemlékek ismeretének elómozditására“ („Publicații 
arheologice“), sub egida Academiei Maghiare de 
Științe, în anul 1871.

Erwin Gáll și Daniela Tănase i-au dedicate studiul 
„EGY BÁNSÁGI RÉGÉSZ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
KISLÉGHI NAGY GYULA 10–11. SZÁZADI 
BÁNSÁGI ÁSATÁSAIRÓL1 NÉHÁNY GONDOLAT” 
(http://real.mtak.hu/34607/1/Gall_Tanase.pdf).

Kisléghi Nagy Gyula și Cenadul

Kisléghi Nagy Gyula (în 
cămașă albă, în centrul 
fotografiei), în timpul 

săpăturilor arheologice.

Dușan Baiski
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Legislație

Curier juridic

Există multe persoane 
care folosesc imobile fără 
nici un act de proprietate sau 
doar pe baza unor înscrisuri 
sub semnătură privată (așa 
numitele „acte de mână“) 
încheiate cu proprietarul sau 
cu terți, iar uzucapiunea este un  
instrument  pentru dobândirea 
dreptului de proprietate asupra 
acestor imobile.

Uzucapiunea sau 
prescripția achizitivă este 
un mod de dobândire a 
dreptului de proprietate și 

a dezmembrămintelor dreptului de proprietate (de regulă, 
servituțile mai pot fi dobândite prin uzucapiune) asupra 
imobilelor care se întemeiază în principal pe  starea de fapt 
a posesiei neîntrerupte și de lungă durată.

În momentul de față, în România sunt aplicabile 
trei legi care reglementează uzucapiunea și acest fapt este 
determinat de aceea că uzucapiunea este guvernată de 
legea care era în vigoare la data începerii posesiei.

În cea mai mare parte a României, cu excepția 
Banatului, a Bucovinei și a unei părți din Transilvania, 
începând cu anul 1865 și până la data de 1 octombrie 
2011 uzucapiunea a fost reglementată de dispozițiile 
Codului civil din 1864 și se aplica în aceste zone unde 
nu exista carte funciară și o evidență a proprietăților prin 
înscrierea proprietarilor în aceste cărți funciare, ci erau 
doar niște registre de transcripțiuni. Practic, în acel sistem 
de evidență dreptul de proprietate se dovedea doar cu 
actul de dobândire a imobilului și nu cu dovada înscrierii 
dreptului de proprietate într-o carte funciară. Codul civil 
din 1864 prevede două moduri de dobândire a dreptului de 
proprietate prin uzucapiune.

Primul mod de dobândire prin uzucapiune se 
bazează pe o posesie continuă, neîntreruptă,  publică și sub 
nume de proprietar pe o perioadă de 30 de ani. Posesia 
care poate duce la obținerea dreptului prin uzucapiune 
înseamnă a deține sau folosi, încontinuu, adică neîntrerupt 
timp de 30 de ani. Totodată, această posesie trebuie să fie 
netulburată, adică să nu se întemeieze sau să fie obținută 
sau păstrată prin acte de violență. Posesia mai trebuie 
să fie și publică și sub nume de proprietar, adică să nu 
fie exercitată clandestin sau în secret și posesorul să fie 
asimilat proprietarului imobilului astfel ca nici o altă 
persoană să nu poată invoca un drept asupra imobilului. 
Deci oricine a început să posede, în condițiile arătate mai 
sus, poate solicita unei instanțe de judecată constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.

Al doilea mod de dobândire prin uzucapiune 
reglementat de Codul civil din 1864 prevede că cel 

ce posedă, cu bună credință și printr-o justă cauză, un 
imobil timp de zece ani, dacă adevăratul  proprietar 
locuiește în județul unde se află imobilul sau 20 de 
ani dacă adevăratul proprietar locuiește în altă parte, 
dobândește dreptul de proprietate.

Față de uzucapiunea de 30 de ani, la cea de 10-
20 de ani este necesară dovedirea justului titlu și a bunei 
credințe. Justul titlu reprezintă un act valabil de dobândire 
a dreptului de proprietate (vânzare-cumpărare, donație, 
schimb, întreținere), dar care să nu provină de la adevăratul 
proprietar și totodată trebuie să existe buna credință a 
dobânditorului adică acesta să aibe convingerea că cel de 
la care a dobândit dreptul este proprietar, chiar dacă în 
realitate proprietar este o altă persoană.

În Bucovina, o parte din Transilvania și în Banat, 
zona noastră de interes, de-a lungul timpului au fost în 
vigoare mai multe legi privind uzucapiunea.

Anterior anului 1938, în Banat uzucapiunea era 
reglementată de codul civil austriac, dar în acest moment 
nu mai poate fi invocată posesia anterioară acestui an în 
principal deoarece nu mai poate fi dovedită, în condițiile 
în care sunt puține persoane în viață care erau adulți 
în acel moment atât pentru a uzucapa, cât și pentru a 
depune mărturie.

Deci în zona noastră, în perioada 1938-1943, 
precum și în perioada 1947-01.11.2011 se aplicau 
dispozițiile Decretului-lege nr. 115/1938 privind așa 
numita uzucapiune tabulară, deoarece în această zonă 
încă dinaintea anului 1900 evidența proprietăților se 
face în sistemul cărților funciare, care înseamnă că se 
ține evidența tuturor imobilelor în cărți funciare, iar 
proprietatea se dovedește cu cartea funciară. În sistemul 
de carte funciară, un contract de transfer al dreptului de 
proprietate nu transferă dreptul de proprietate până nu este 
înscris în cartea funciară.

Astfel, în condițiile Decretului-lege nr. 115/1938, 
condițiile dobândirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune sunt posesia continuă, neîntreruptă, publică și 
sub nume de proprietar pe o perioadă de 20 de ani de la data 
decesului proprietarului înscris în cartea funciară. Practic, 
cea mai importantă deosebire față de sistemul Codului civil 
este necesitatea dovedirii decesului proprietarului înscris 
în cartea funciară precum și posesia timp de 20 de ani de 
la decesul proprietarului tabular, iar proba decesului este 
uneori foarte greu de dovedit în cazul în care proprietarul 
a plecat din localitate sau chiar din țară.

Dar și în Banat, în perioada 1943-1947, s-au aplicat 
dispozițiile Codului civil din anul 1864, iar pentru posesiile 
începute în această perioadă uzucapiunea impune doar 
posesia de 30 de ani fără a mai fi necesară dovada decesului.

În activitatea mea de avocat am reușit să obțin 
pentru mulți clienți dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune începută în perioada 1943-1947, deoarece 
această perioadă a coincis cu partea finală a celui de al 
Doilea Război Mondial și migrările de populații de după 
război, fapt ce a determinat ca multe imobile să rămână 
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fără proprietari și a înlesnit intrarea în posesia acestor 
imobile rămase libere. Și proba începutului posesiei era 
facilă, deoarece martorii puteau foarte ușor plasa în timp 
începutul posesiei cu sfârșitul războiului. Din păcate, prin 
trecerea implacabilă a timpului, astfel de uzucapiuni sunt 
tot mai greu de dovedit, deoarece persoanele ce ar putea fi 
martori ar trebui ca în anul 1945 să fi avut cel puțin 15 ani 
pentru a-și aminti începutul posesiei, ori acum sunt puține 
persoane de peste 85 de ani ce pot depune mărturie.

Pentru posesiile începute după data de 01.10.2011, 
pe întreg teritoriul României se aplică unitar dispozițiile 
Noului Cod civil, care prevede două tipuri de uzucapiune, 
extratabulară și tabulară.

Uzucapiunea extratabulară intervine în situația în 
care se înscrie în cartea funcară dreptul de proprietate al 
celui care posedă timp de 10 ani un imobil, dacă proprietarul 
înscris în cartea funciară a decedat sau în cazul persoanelor 
juridice și-a încetat existența, dacă a fost înscrisă în cartea 
funciară declarația de renunțare la proprietate ori dacă 
imobilul nu a fost înscris într-o carte funciară.

Uzucapiunea tabulară intervine dacă un drept de 
proprietate fără cauză legitimă, adică greșit, a fost înscris 
într-o carte funciară coroborat cu o posesie de bună credință 
de 5 ani. Acest lucru înseamnă că dacă cel care folosește 
timp de 5 ani un imobil pentru care a reușit să-și înscrie în 
cartea funciară dreptul de proprietate, chiar dacă aceasta 
înscriere nu este valabilă, devine proprietar al imobilului, 
dar ca o părere personală în condițiile în care înscrierile 
în cartea funciară se fac foarte riguros după intrarea în 
vigoare a legii 7/1996 și mai ales după implementarea unui 
sistem informatic de evidență a cărților funciare, această 
uzucapiune tabulară va fi foarte greu aplicabilă.

La toate formele de uzucapiune prezentate mai 
sus se poate aplica o instituție juridică numită joncțiunea 
posesiilor. Acest lucru înseamnă că cel care solicită 
constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune poate face acest lucru chiar dacă personal 
nu are o posesie neîntreruptă de 5, 10, 10-20 sau 30 
de ani arătate mai sus, dacă își unește posesia sa cu 
posesia exercitata de cei de la care a preluat imobilul și 
posesia lui, de exemplu dacă cel ce solicită constatarea 
uzucapiunii a preluat posesia de la părinți, bunici și alte 
persoane pe care le putea moșteni sau dacă posesia s-a 
transmis în temeiul unui act translativ de posesie. Astfel, 
dacă posesorul anterior nu poate încheia un act notarial 
valabil de vânzare-cumpărare către noul posesor, dar de 
regulă pentru vânzarea acestor imobile părțile încheiau 
înscrisuri sub semnătură privată, așa zisele „acte de mână“ 
de vânzare a dreptului de proprietate sau posesie, acest act 
poate constitui un just titlu pentru joncțiunea posesiilor și 
invocarea uzucapiunii. În aceste condiții, unind posesia 
noastră cu cea a antecesorilor, părinți, bunici etc. sau 
cu posesia celui de la care am preluat imobilul, puteam 
cumula perioada prevăzută de lege pentru a uzucapa.

Trebuie să precizez un lucru important și anume că 
dreptul de proprietate nu poate fi obținut prin uzucapiune 

dacă folosința se exercită în temeiul unui contract de 
închiriere, arendă, concesiune, locațiune, încheiat cu 
proprietarul, deoarece în acestă situație nu suntem în 
prezența unei posesii ce face posibilă uzucaparea, ci a unei 
detenții precare.

Din punct de vedere procedural, cu intrarea în vigoare 
a Noului Cod de procedură civilă, pentru toate formele de 
uzucapiune invocate se aplică aceeași procedură. Astfel, cel 
care are îndeplinite condițiile de a uzucapa va formula o 
cerere la judecătoria în circumscripția căreia se află imobilul.

În cerere va trebui să indice imobilul în cauză, 
proprietarul acestuia, eventualii moștenitori dacă 
proprietarul este decedat.

La cerere se anexează, obligatoriu, o documentație 
cadastrală-topografică de identificare a imobilului efec-
tuată de un inginer topograf, extras de carte funciară dacă 
imobilul este întabulat, actul de deces al proprietarului 
sau de încetare a existenței persoanei juridice când este 
cazul, un certificat emis de Camera Notarilor Publici din 
care să rezulte dacă a fost dezbătută succesiunea de pe 
urma proprietarului decedat, cu indicarea eventualilor 
moștenitori, certificat fiscal al imobilului, o adeverință 
eliberată de primărie din care să rezulte că imobilul nu 
face parte din domeniul public al statului sau a unității 
administrativ teritoriale, un înscris constatator al actului 
juridic pe care se întemeiază posesia (dacă există un astfel 
de act nefiind obligatoriu), actul de identitate al petentului 
precum și indicarea numelui și adresei a doi martori cu 
care va dovedi posesia.

După sesizarea instanței, aceasta va dispune afișarea 
timp de 6 luni a unei somații pe ușa imobilului în cauză, la 
avizierul primăriei, la ușa instanței și la avizierul biroului 
de carte funciară,  perioadă în care orice persoană interesată 
va putea formula eventuale opoziții, iar după împlinirea 
celor 6 luni va pune cauza pe rol, va audia martorii și se va 
pronunța asupra cererii.

Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune 
devine completă în momentul întabulării acestui drept în 
cartea funciară în baza hotărârii judecătorești definitive.

Cenadul, toamna. Foto: Elena Rusu
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Sfaturi de sezon pentru
 gospodarii cenăzeni

Ing. George Ivașcu

Agricultură

Încep, din păcate, acest 
articol de final de an 2019 și 
început de 2020 cu o veste 
proastă pentru crescătorii 
de porci în gospodărie, 
care, prin ordinul nr. 538/
noiembrie 2019, dat de fostul 
ministru al Agriculturii, 
Petre Daea, au primit o 
grea lovitură. Ordinul sus-
amintit, intrat în vigoare la 8 
noiembrie 2019, prevede că 
micii crescători de porci cu 

efective de la 6 la 65 de capete trebuie să se înregistreze 
ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi familiale, 
asta desigur generând o supraimpozitare. Explicația 
apariției acestui act normativ este de-a dreptul aiuristică, 
fostul demnitar explicând efectele ordinului ca o limitare 
a răspândirii pestei porcine africane. Desigur că explicația 
nu are nicio logică pentru că, oricum, medicii veterinari 
monitorizează porcii din gospodării indiferent de numărul 
lor. Mai trist e faptul că ordinul a fost dat în condițiile în 
care pe piața internă carnea de porc provine în proporție 
de 60-70% din import și desigur că fiecare știe diferența 
de calitate între carnea provenită de la porcii crescuți în 
sistem gospodăresc și cei crescuți în sistem industrial. Ar 
trebui ca noul ministru al Agriculturii să anuleze ordinul, 
dar vom vedea ce se întâmplă.

Aflându-ne la finele anului 2019 și la începutul lui 
2020, putem semnala faptul că temperaturile înregistrate 
sunt cu mult mai mari decât mediile multianuale. Aceste 
temperaturi ridicate, asociate cu precipitațiile căzute în această 
toamnă, ce însumează în lunile septembrie-noiembrie peste 
70 l/mp, au dus la o răsărire uniformă și o creștere puternică a 
plantelor. Ceea ce, desigur, micșorează rezistența la îngheț la 
temperaturi scăzute (– 15-20° C), în condițiile în care nu sunt 
acoperite de un strat de zăpadă. Deocamdată nu sunt anunțate 
temperaturi mici pentru luna ianuarie.

Lucrările ce se desfășoară în această perioadă sunt 
mai puține decât în celelalte luni ale anului și se referă mai 
ales la pregătirea mașinilor și utilajelor pentru lucrările 
din campania de primăvară, dar și la aprovizionarea cu 
îngrășăminte chimice și semințe.

Una dintre lucrările caracteristice perioadei este 
fertilizarea fazială a culturilor de cereale păioase semănate 
în toamnă. Prețurile ce se practică la desfacerea cu 
amănuntul sunt următoarele: azotat de amoniu – 85 lei/

sac; uree – 102 lei/sac; complexe 15:15:15 – 115 lei/sac; 
complexe 20:20:20 – 112 lei/sac.

Tot în aceste luni de iarnă, ianuarie-februarie, se 
verifică periodic starea de vegetație a culturilor însămânțate 
în toamnă și, de asemenea, starea cerealelor depozitate 
în magazii. Dacă se semnalează prezența dăunătorilor se 
execută tratamente cu una din substanțele: Sumithion, 
K-Obiol sau Reldan. Tratamentul se execută astfel. O fiolă 
de 10 ml se dizolvă în 2 l de apă și cu soluția obținută se 
pot trata 20 mp sau 1 t de cereale.

La pomii fructiferi se poate executa tratament cu 
zeamă bordeleză (piatră vânătă + var pastă), în concentrație 
de 3%. Tratamentele se execută în zile însorite, cu o 
temperatură mai mare de 5° C. Reamintim cititorilor 
noștri cum se prepară zeama bordeleză în concentrație de 
3%: se pun 3 kg de piatră vânătă în 10 l de apă încălzită 
în prealabil (pentru o dizolvare mai rapidă) și se dizolvă 
treptat (piatra vânătă se poate pune de exemplu în ciorap) 
prin mișcări repetate. Pentru formarea soluției de lapte de 
var se vor dizolva 6 kg de var pastă în 15-20 l de apă călduță. 
Amestecarea soluțiilor se face în felul următor: se amestecă 
soluția de piatră vânătă cu 50 l de apă și apoi se adaugă 
laptele de var treptat și se amestecă în continuu. La urmă 
se completează cu apa necesară până la cantitatea totală de 
100 l. Soluția de var se filtrează prin sită la turnare pentru 
a se evita înfundarea diuzelor. Astfel, se obține o soluție 
neutră de zeamă bordeleză, care e bine să fie folosită în ziua 
preparării. Aplicarea la pomii fructiferi se face prin îmbăiere 
și se aplică și pe tulpină, știut fiind că zeama bordeleză are 
efect dezinfectant. Altă posibilitate este cumpărarea zemei 
bordeleze gata preparate, care are prețul de 40 lei/kg. 

Dacă timpul permite, se pot face gropi pentru 
eventualele plantări de primăvară. De asemenea, tot în 
funcție de vreme se pot începe tăierile de rodire mai întâi 
la sămânțoase, apoi la sâmburoase. Se încheie tăierile cu 
piersicul și nectarinul, specii care sunt mai sensibile la îngheț.

Important este ca în momentul când se execută 
tăierile să fie îndepărtate și fructele mumificate, care 
constituie o sursă de infecție pentru perioada de vegetație 
ce urmează.

În răsadnițe se execută semănatul răsadurilor pentru 
culturile timpurii: varză timpurie, conopidă timpurie, gulioare.

Pe măsura încălzirii vremii, în grădină se poate 
începe semănatul la: salată, spanac, mazăre, morcov, 
pătrunjel. Fertilizările în grădină este bine să se facă pe 
cât posibil cu îngrășăminte organice: mraniță sau gunoi de 
păsări. Un alt material de fertilizare este cenușa provenită 
de la arsul lemnelor, ce conține foarte mult potasiu. Nu se 
va folosi cenușa provenită de la arderea cărbunilor sau a 
altor reziduri minerale.
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Plante medicinale,
remedii miraculoase (XXVII)

Farmacie

Farmacist Rodica Pitic

MĂCEȘUL
(Rosa canina)

Datorită proprietăților sale, măceșul era folosit ca 
plantă medicinală încă din antichitate. Legendele spun 
de asemenea că primele rozarii au fost făcute cu măceșe 
înșirate pe ață, iar numele de rozariu provine de la 
denuminerea măceșelor în latină.

Măceșul, numit popular și răsură, este un arbust 
înalt până la 3 m, mult ramificat la bază, foarte răspândit 
în flora țării noastre, pe câmpii, la marginea pădurilor de 
foioase, până în zona pădurilor rășinoase, la marginea 
drumurilor. Pe tulpini și pe ramuri se găsesc numeroși 
spini curbați la bază și recurbați la vârf. Frunzele sunt 
alterne, imparipenat compuse, formate din 2-3 perechi 
de foliole ovale. Florile sunt roz (foarte rar albe) și sunt 
dispuse câte 2-3 în vârful ramurilor. Fructele (în realitate 
pseudofructe, rezultând din receptacolul care devine 
cărnos) sunt globuloase sau elipsoidale și au în interior 
numeroase achene de culoare verde la început, apoi 
portocalie, iar la maturitate roșu-cărămizie.

Din flora spontană a țării noastre s-au desprins 25 
de specii de Rosa, cele mai multe cu o serie de varietăți 
și forme. Cea mai valoroasă specie medicinală este Rosa 
vosagiaca, cu ramuri și frunze adesea brumate, ghimpi 
puternici, la bază dilatați; după înflorire sepalele formează 
un unghi drept cu axa longitudinală, pe când la Rosa 
canina ele sunt îndreptate în jos. Crește mai ales în zona 
dealurilor, formând tufe mari.

Fructele de măceș se recoltează în faza în care apare 
colorația vie, dar nu au început să devină încă moi.

Cel mai important principiu activ la pseudofructele 
de Rosa este vitamina C care se descompune repede sub 
acțiunea unor enzime din pulpa fructelor. Pentru a se 
obține un produs pentru care s-a păstrat o mare parte 
din conținutul de vitamina C se asigură o uscare rapidă 
sau congelare.

Fructele întregi nu pot fi uscate fără pierderi 
însemnate în conținutul de vitamina C din cauza că suprafața 
lor este acoperită de o cuticulă groasă prin care evaporarea 
apei este extrem de lentă. În consecință, în cursul uscării 
fructelor întregi la temperaturi moderate uscarea este atât 
de înceată încât acțiunea enzimelor se prelungește, ceea 
ce duce la descompunerea vitaminei C. Dacă uscarea se 
face la temperaturi mai ridicate, descompunera enzimatică 

este accelerată, iar fructele se înnegresc ușor. Singurul 
procedeu de uscare care asigură păstrarea conținutului de 
vitamina C este uscarea fructelor despicate sau fin mărunțite 
la temperatura de 80-90° C. Fructul uscat în condiții bune 
prezintă o culoare roșu mai închis decât înainte de uscare, 
dar nicidecum brună sau negricioasă. În caz de congelare 
fructele se păstrează bine, dar trebuie să fie prelucrate repede 
după încetarea decongelării.

Un factor important care trebuie luat în 
considerare atât în timpul prelucrării, cât și la prepararea 
medicamentelor este utilizarea uneltelor de metal care 
catalizează descompunerea enzimatică a vitaminei C 
(contraindicată). Toate ustensilele folosite la prepararea 
ceaiului de măceș trebuie să fie de sticlă, mase plastice 
sau pânză (pentru filtrare).

Cantitatea de vitamina C din fructele de măceș 
este foarte variabilă în funcție de poziția taxonomică, de 
altitudine, și de alți factori, fiind cuprinsă între 0.5-1.5 % 
la Rosa canina și între 1-5 % la Rosa vosagiaca.

Pe lângă vitamina C produsul conține și alte vitamine 
hidrosolubile, în primul rând bioflavonoide din grupa 
vitaminei P, substanțe care întăresc acțiunea vitaminei C și 
o protejează de o descompunere rapidă, vitaminele B1, B2, 
K, glucide, acizi organici, taninuri, compuși glicozidici, 
polifenoli, săruri minerale. Fructele mai conțin o serie de 
carotinoide dintre care unele se transformă în organism în 
vitamina A, dar aceasta nefiind solubilă în apă nu intră în 
compoziția ceaiului, se valorifică numai în cazul preparării 
siropurilor, gemurilor, dulceții.

Fructele de măceș reprezintă unul din cei mai bogați 
produși în vitamina C (chiar mai mare decât citricele), 
substanță necesară organismului pentru păstrarea sănătății 
în special în perioadele toamnă-iarnă-primăvară, la schim-
bările de anotimp, atunci când temperaturile variază foarte 
mult și organismul este mai sensibil, în stările febrile, 
mărind imunitatea în perioada de lehuzie și alăptare, în 
perioadele de efort. Vitamina C joacă un rol esențial în 
procesele metabolice fundamentale intervenind în reacțiile 
de oxido-reducere și în respirația celulară. Vitamina C 
ajută la absorbția fierului în organism și la fixarea calciului, 
de aceea când se utilizează pentru anemici produse cu 
conținut de fier trebuie asociat cu vitamina C.

Curele cu măceșe ajută organismul să se adapteze 
la condiții de stres, suprasolicitare, combat oboseala, 
stimulează pofta de mâncare și digestia, au acțiune benefică 
în afecțiuni hepatice și biliare.

Vitaminele din grupul B, vitamina C și bioflavonoidele 
ajută la adaptarea aparatului cardio vascular, la condițiile 
de stres, previn puseele de hipertensiune. 
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Rețete de bucătărie

Rețete de sărbători

Somon în crustă aromată la cuptor:
Vă propun o rețetă minunată de preparare a somonului 

sau a oricărui alt pește la cuptor. Este vorba despre niște 
rondele de somon învelite într-o crustă deosebit de aromată, 
care vor încânta pe orice mesean, oricât de pretențios. 
Condimentele sunt perfect echilibrate, învelișul crocant, iar 
somonul perfect gătit:

Ingrediente: 
• 1 somon de 1,6 kg (sau cum îl aveți, întreg sau 

rondele); 
• 1 lămâie (coaja și zeama, care va fi folosită 1/2 la 

prepararea peștelui și 1/2 pentru sos); 
• 5 linguri de pesmet; 
• 2 căței de usturoi; 
• rozmarin, pătrunjel, mentă; 
• câteva boabe de coriandru; 
• sare; 
• piper; 
• ulei de măsline. 
Pentru sos: 
• 4 linguri de iaurt; 
• 1 gălbenuș; 
• lămâie și ulei de măsline; 
• sare și piper.
Dacă aveți peștele întreg, îl decapitați, curățați de solzi și 

înotătoare. Peștele curățat se taie în rondele de 2 cm grosime, se 
sărează, piperează, condimentează cu puțin rozmarin, se așează 
într-un vas și deasupra se stoarce 1/2 de lămâie, se stropește cu 
puțin ulei de măsline și se lasă la frigider 1 oră. Se prepară între 
timp sosul, amestecând continuu, într-o crăticioară în bain-
marie, gălbenușul, zeama și coaja de la 1/2 lămâie, iaurtul, 1 
lingură de ulei de măsline, sare și piper (alb, de preferință).

Se lasă pe abur, amestecând, doar până se îngroașă 
(puțin mai gros decât smântâna pentru frișcă) după care se 
scoate imediat.

Se pregătește amestecul aromat pentru crustă.
Jumătate din coaja de lămâie, usturoiul, coriandrul, 

ierburile aromate, piperul, puțină sare și pesmetul se dau prin 
blender.

Peștele se scoate din frigider și se tăvălește în acest 
amestec, presând ușor cu palma ca să adere mai bine la 
suprafață.

Se așează feliile de somon într-o tavă acoperită cu 
hârtie de copt și se dau la cuptorul preîncins la 180 de grade, 
pentru 20 de minute. Somonul gata se servește cu o garnitură 
la alegere, cu puțin sos și lămâie.

Prăjitură cu pere și marțipan
Ingrediente: 
Pentru aluat: 

• 250 grame făină; 
• 100 grame nucă măcinată; 
• 150 grame unt; 
• 70 grame zahăr pudră;
• 1 ou mare; 
• 1 priză sare; 
• 1 lingură apă.
Pentru umplutură: 
• 400 grame marțipan; 
• 3 pere Wiliams; 
• 1 pachet zahăr vanilat; 
• 1 linguriță scorțișoară.
 Se amestecă făina cu sarea, se cerne prin sită, se 

adaugă untul și se fărâmițează. Se mai adaugă zahărul pudră, 
nuca, oul și se frământă repede un aluat. Dacă mai e nevoie, 
adăugăm o lingură de apă rece. Din aluat se ia cam 1/3, se 
împachetează în folie alimentară și se pune la frigider.

Restul de aluat se întinde și se tapetează o formă 
de tartă. Marțipanul se rade pe răzătoarea mare deasupra 
aluatului. Perele se curăță, se scoate mijlocul și se taie în 
felii mai groase. Se pun feliile peste stratul de marțipan, iar 
deasupra se presară zahăr vanilat cu scorțișoară.

Deasupra se întinde aluatul pus deoparte, se împunge 
din loc în loc și se dă la cuptor la 170° C pentru 40-45 de 
minute.  Se scoate din formă doar după răcirea completă.

Surpriză cu pui și ciuperci
Ingrediente: 
•	500 grame piept de pui
•	500 grame ciuperci
•	o ceapă mai mare
•	sare și piper
•	200+50 grame făină
•	150 ml vin
•	100 ml smântână lichidă
•	100 grame unt
•	1/2 pachet drojdie uscată
•	ulei
Pieptul de pui se taie în cubulețe, ciupercile se curăță și 

se taie felii. Se curăță ceapa și se taie rondele.
Într-o tigaie se pune ulei, apoi se prăjește ceapa, se 

adaugă ciupercile și pieptul de pui. Se lasă pe foc mediu 
până carnea de pui se pătrunde, se asezonează cu sare 
și piper. Se adaugă vinul roșu, apoi 50 grame de făină se 
amestecă cu smântâna și se toarnă în tigaie. Se amestecă 
totul, se mai lasă pe foc 1-2 minute, apoi se pune într-o 
formă termorezistentă rotundă. 

Din făină, sare, drojdie, unt și un pic de apă se face  
aluatul. Se întinde pe mărimea formei și se așează deasupra 
compoziției cu pui și ciuperci. Se împunge din loc în loc. Se 
dă la cuptor la 200° C aproximativ 25-30 minute.

Cornelia Varga
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Organizat în fiecare an de către Asociația 
„Concordia”, sprijinit și finanțat de Consiliul Local Cenad, 
sponzorizat de firma „La Esti” din localitate, concursul 

s-a desfășurat în data de 15 septembrie 2019 la balta 
„Buciuman” din Sânnicolau Mare. 

Dat fiind faptul că s-au înscris și copii, organizatorii 
au decis decis împărțirea competitorilor pe două categorii 
de vârstă și anume: 

a) juniori până la șaisprezece ani 
b) seniori de la șaisprezece ani împliniți în sus.
Desfășurarea concursului s-a făcut într-o singură 

manșă. La ora 7,30, s-a făcut tragerea la sorți pentru 
locurile de pescuit. Iar între orele 8-15 a avut loc acțiunea 
propriu-zisă. 

La competiție au participat 28 seniori și 3 juniori. 
Arbitri au fost Nicolae Buta Jr., Cristian Sopon și Dorin 
Dronca.

Iată și clasamentul:
Juniori:
Premiul I – Iasen Lavenschi – 5,7 kg;
Premiul II – Sașa Danci – 0,745 kg.
Cea mai mare captură la această categorie i-a revenit 

lui Iasen Lavenschi –5,7 kg.
Seniori:
Premiul I – Vasile Bălan – 6,6 kg;
Premiu II – Costel Danci – 4,52 kg;
Premiul III – Dragoș Rusu – 3,945 kg.
Cea mai mare captură la seniori a fost a lui Vasile 

Bălan – 6,6 kg.
Alte capturi notabile le-au revenit următorilor 

concurenți: Mircea Merza – 3,865 kg, Bogdan Velciov 

Amalgam

Concurs de pescuit
– ediția de toamnă –

– 3,045 kg, Adrian Păcurar– 3,6 kg, Nicolae Buta – 3,3 
kg, Radu Merza – 2,7 kg, Cristian Sinitean – 1,7 kg, Kojo 
Tiberiu – 1,98 kg, Gabriel Harkai – 1,475 kg, Sebastian 
Perian – 1,1 kg, Florin Gligor – 0,7 kg.

Mulțumim Consiliului Local Cenad pentru fi-
nanțare și pentru sprijinul acordat, iar firmei „La Esti” 
pentru sponzorizare (care a constat în ustensile de pescuit 
date ca și consolare pescarilor care nu au obținut premii). 
Eu, personal, mulțumesc lui Cristian Sopon pentru spon-
zorizare, iar pentru ajutor și lui Tiberiu Cojo.

Poliţia de Frontieră 
Română, instituţie aflată 
în slujba cetăţeanului, din 
dorinţa de a se apropia şi 
mai mult de populaţie, 
a creat o nouă facilitate 
persoanelor care doresc 
să călătorească în afară 
hotarelor ţării, instalând 
un post telefonic de in-
formare.

Astfel, începând din 
anul 2003, toţi cei care apelează numărul de telefon 021.9590 
pot primi informaţii utile privind trecerea frontierei de 
stat, respectiv documentele necesare, condiţiile prevăzute 
de legislaţia în vigoare în funcţie de scopul călătoriei etc.

Un alt avantaj al acestui post telefonic îl reprezintă 
operativitatea cu care poliţiștii de frontieră pot interveni 
în situaţia în care cetăţenii semnalează acte ilegale 
înregistrate în zona noastră de competenţă, incidente 
neplăcute survenite în traficul transfrontalier, înregistrarea 
unor fapte care aduc atingere imaginii instituţiei şi 
implicit calităţii de funcționar public cu statut special etc.

Acest serviciu funcționează non-stop la nivelul 
Inspectoratului General apelând 021.9590.

Această măsură are şi scopul de a preveni şi combate 
actele de corupţie, în situaţia în care este condiționată în 
vreun fel trecerea frontierei române sau este lezată propria 
persoană, prin comportament ori mod de adresare, orice 
călător putând sesiza Poliţia de Frontieră Română la 
telefonul de urgenţă.

*Sursa: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-
0219590-61.html 

Un număr util pentru cetățeni:
021.9590

Dorin Dronca

Fotografia de final de concurs.
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Jurnale de călătorie – Budapesta (4)

Turism

Aşa cum promiteam în încheierea precedentei file 
de jurnal, în acest număr o să vă povestesc despre podurile 
din Budapesta şi o să încerc să abordez latura turistică şi să 
nu mă las cuprins de frenezia şi entuziasmul primei mele 
„calificări”, cea de inginer de drumuri, căi ferate şi poduri, 
acestea din urmă fiind chiar specialitatea care am îndrăgit-o 
cel mai mult şi în care mi-am obţinut diploma de inginer. 

Capitală Ungariei, mai poate fi numită, fără a greşi 
prea mult, de la „capitală peşterilor“ – pentru multele 
labirinturi subterane care o străbat, la „capitala băilor 
termale“ – pentru cele 80 de izvoare şi fântâni termale ale 
sale, dar poate cel mai potrivit nume este acela de „capitală 
a podurilor“. Până acum 150 de ani, în Budapesta nu erau 
poduri permanente peste bătrâna Dunăre, astfel încât cele 
două părţi ale actualului oraş, Buda şi Pesta, erau legate 
între ele cu poduri de vase, numite şi poduri-ponton, iar 
oamenii traversau dintr-o parte în altă a apei fie pe acestea, 
fie cu bărcile, ori pe gheaţă când era iarnă şi temperaturile 
favorizau îngheţul. Acum, fluviul Dunărea este traversat 
de numeroase poduri, rutiere şi feroviare, unele vechi şi 
adevărate opere de artă, iar unele, mai noi, adevărate opere 
inginereşti. O să mă rezum la cele mai cunoscute, mai 
„celebre” să le spunem aşa şi pe care nu prea cum aveţi să 
le rataţi atunci când vizitaţi Budapesta, iar pe unele chiar 
merită să traversaţi Dunărea la pas, pe jos, nu doar cu maşina.

Sigur, că cel mai cunoscut şi vestit pod al oraşului 
este Podul cu Lanţuri. Budapesta nu ar fi putut să devină 
metropolă înfloritoare pe care o lume întreagă o aprecia la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului 
al XX-lea fără contribuţia aşa-numitului Pod cu Lanţuri, 
primul pod permanent peste Dunăre, cel care a asigurat o 

conexiune infrastructurală, economică şi culturală fiabilă 
între Buda şi Pesta, între vest şi est. Nu este nici cel mai 
lung (măsurând 375 de metri în lungime), nici cei mai lat 
pod din Budapesta, însă unul dintre cele mai importante, 
tocmai din punct de vedere turistic, fiind alături de 
Parlamentul Ungar principal simbol recunoscut al oraşului. 

În anul 1839, la inițiativa contelui István Széchenyi, 
arhitectul englez William Tierney Clark a proiectat podul, 
iar construcția a fost supravegheată la nivel local de către 
inginerul scoțian Adam Clark. El a fost deschis în 1849 
și, la acel moment, deschiderea sa centrală, de 202 m, 
era una dintre cele mai mari din lume. William Tierney 
Clark este acelaşi arhitect care a proiectat Podul Marlow 
peste Tamisa, în Anglia, iar asemănarea dintre realizarea 
sa maghiară şi podul englez este foarte mare şi deloc 
întâmplătoare. Perechile de lei de pe fiecare pilastru au 
fost adăugate în 1852. Cultura populară din Ungaria 
evidențiază faptul că leii de fapt... nu au limbi. Decorațiunile 
sale din fier forjat, cât și echilibrul compozițional al 
acestora fac din acest pod unul dintre cele mai frumoase 
monumente industriale ale Europei. Podul este apreciat 
mai ales pentru calităţile sale estetice, el generând o 
privelişte fenomenală noaptea, când este iluminat.

Podul Margareta este unul din cele nouă poduri 
peste Dunăre, legând Buda și Pesta. El este al doilea pod 
public nordic, precum și al doilea cel mai vechi pod din 
Budapesta. Podul Margareta a fost proiectat de inginerul 
francez Ernest Goüin și construit între anii 1872-1876. 
Particularitatea construcției constă în soluția tehnică 
ingenioasă prin care cele două segmente ale podului se 
îmbină în dreptul Insulei Margareta, formând un unghi 
de 165°. Motivul pentru această geometrie neobișnuită 
este faptul că mică extensie pentru a se conecta la Insula 
Margareta a fost introdusă în grabă în proiectul original, dar 
a fost construită abia peste două decenii, din cauza lipsei 

Budapesta – Podul cu Lanțuri

Budapesta – Podul Margareta
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de fonduri. La scurtă vreme după ce podul a fost inaugurat, 
el a devenit un loc preferat pentru cei care doreau să-și 
ia viața din cauza necazurilor personale sau financiare. 
Valul de sinucideri l-a inspirat pe János Arany, un renumit 
poet maghiar, în compunerea unei balade despre cei care 
săreau de pe pod. Aceasta a fost distribuită în broșuri, 
ilustrată cu desene romantice stilizate de Mihály Zichy.

Podul Libertății este al treilea pod public 
sudic din Budapesta, localizat la capătul sudic al 
centrului orașului, construit între anii 1894 și 1896. 
Deși radical diferit ca structură, podul imită conturul 
general al unui pod cu lanțuri, care a fost considerată 
o formă estetică preferată la momentul construcției. 

Podul a fost inaugurat în prezența împăratului Franz 
Joseph, ultimul nit de argint al pilonului din Pesta a fost 
introdus în structura de fier de către împăratul însuși, 
iar podul a primit inițial numele monarhului. Cele două 
capete ale podului sunt: piaţa Gellért (la poalele Dealului 
Gellért, cu Băile Gellért și Hotelul Gellért) și piaţa Fővám 
(cu Hala Centrală, un alt obiectiv turistic deosebit de 
pitoresc al capitalei ungare și apropiata Universitate 
Economică din Budapesta). El are 333,6 m lungime 
(împreună cu secțiunile de legătură) și 20,1 m lățime, 
iar părțile de sus ale celor patru piloni sunt decorate cu 
mari statui de bronz ale Turului, o pasăre asemănătoare 
cu șoimul, proeminentă în mitologia maghiară antică. 

Podul Elisabeta este al treilea cel mai nou pod din 
Budapesta, situat în partea cea mai îngustă a Dunării și 
are o lungime de numai 290 m. Podul Elisabeta original  
a fost construit între anii 1897 și 1903 și a fost aruncat în 
aer, împreună cu toate celelalte poduri din oraș, la sfârșitul 
celui de-al Doilea Război Mondial, de geniștii armatei 
germane aflați în retragere. A fost singurul pod de dinainte 
de război de la Budapesta care nu a fost reconstruit în 
formă sa originală. Motivul acestei decizii l-a constituit, în 
afară de considerentele bugetare, faptul că podul original 

avea, de asemenea, o structură modernă. Imaginile și 
piesele recuperate de la podul vechi pot fi văzute pe iarbă, 
în fața Muzeului de Transport din Parcul Orașului. Podul 
actual, cu piloni legați de cabluri albe, a fost construit pe 
același loc între anii 1961-1964, pentru că guvernul nu își 
putea permite să construiască fundații noi pentru pod, are 
un aspect estetic deosebit, ceea ce îl face foarte atractiv 
din punct de vedere turistic. Cu un design nou, proiectat 
de Pál Sávoly, a fost o premieră în Europa Centrală, 
dar a avut unele deficiențe, motiv pentru care traficul 
tramvaielor și al camioanelor grele a fost eliminat de pe 
pod în 1973, după ce au apărut semne de fisuri în structură.  

Sigur că pe lângă acestea mai pot fi amintite şi se pot 
descrie şi alte realizări inginereşti peste Dunăre, mai vechi 
sau mai noi, dar pe care vă las să le descoperiţi şi singuri, 
eu doar enumerând câteva dintre ele: Podul feroviar nordic 
(cu o lungime de 674,4 m şi care a fost dat în folosinţă în 
anul 1913), Podul K (construit din materiale militare din 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, deschis pentru 
public în anul 1955), Podul şantierului naval (în anul 1858 
a fost deschis ca şi un pod de lemn ce putea fi deplasat 
lateral pentru a permite trecerea navelor, iar în 1884 a fost 
înlocuit cu un pod de oțel), Podul Árpád (cel mai nordic 
pod public al capitalei și cel mai lung pod din Ungaria, 
având circa 2 km lungime, cu porțiunile de legătură până 
la pod, și 928 m fără ele, având 35,3 m lățime), Podul 
Petőfi (al doilea cel mai sudic pod public din Budapesta, 
construit între anii 1933-1937, având 514 m lungime și 
25,6 m lățime) sau Podul Rákóczi (construit alături de 
Podul Feroviar Sudic, acest pod este cel mai sudic pod 
rutier din capitala Ungariei și a fost inaugurat în 1995). 

Insula Margareta este o insulă pe Dunăre, având o 
suprafață de circa 0,965 km2 (insula măsoară aproximativ 
2,5 kilometri în lungime şi circa 500 de metri în lăţime). 
Numele insulei provine de la cel al sfintei Margareta 
a Ungariei, fiica Regelui Bela IV, care, în calitate de 
călugăriţă, a trăit pe insulă la o mănăstire dominicană ale 
cărei vestigii pot fi încă văzute în prezent, şi care a fost 
canonizată în 1276. Ruinele sale medievale amintesc de 
importanța sa în Evul Mediu ca centru religios. Insula 
este în cea mai mare parte acoperită de parcuri și este o 
zonă populară de agrement, fiind foarte iubită şi apreciată 
de localinici, dar şi de turiştii care, sătui de zgomotul 
marii metropole, pot găsi aici o binemeritată relaxare. 
M-am nimerit o dată să o vizitez pe timpul maratonului 
oraşului, când a fost superanimată, colorată şi pitorească, 
dar şi în perioade când am putut vedea locuitori relaxaţi 
stând şi citind pe pături, la soare, jucându-se cu mingea 
sau pur şi simplu plimbându-se pe jos sau cu bicicleta. 
Timpul petrecut pe insulă a fost deosebit de relaxant, după 
agitaţia unui turist care doreşte să vadă cât mai multe.

Pentru că proiectarea şi construcţia unui pod 

Budapesta – Podul Libertății
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sunt o operă sau o simfonie în sine, mi se pare 
firesc ca la finalul acestei file de jurnal să amintesc 
câteva cuvinte şi despre una dintre cele mai mari 
şi mai frumoase clădiri din Budapesta şi anume 
Opera Maghiară de Stat. A fost construită după 
planurile arhitectului Miklos Ibl, între anii 1875 şi 

1884, în stil renascentist, cu elemente de inspiraţie 
barocă, lucrările fiind finanţate de către Primăria 
oaşului Budapesta, dar şi de împăratul Franz Iosef. 
Ornamentele sunt reprezentate de picturi şi sculpturi 
ale unor personalităţi marcante ale culturii maghiare. 
Opera Regală a Ungariei, cum mai este ea numită, 
a fost deschisă publicului larg în septembrie 1884. 

În piaţa din faţa Operei se poate admira statuia 
lui Ferenk Erkel, fondatorul Orchestrei Filarmonicii, şi 
cea a celebrului compozitor Franz Liszt. Se spune că 
regele Franz Josef  I nu a vizitat opera decât 10 minute, 
deşi există şi acum o lojă regală. În schimb, prințesa 
Sissi a păşit prin operă de mai multe ori. În prezent, loja 
regală, cea care stă nefolosită de atâta timp, este ocupată 
numai de şeful statului maghiar sau de prim-ministru. 
Este plăcut să fie vizitată chiar dacă nu în totalitate, 
numai în foaier, pentru a admira bogăţia şi frumuseţea 
ornamentelor sale. Atunci când am vizitat-o am avut şi 
plăcuta surpriză ca o soprană să ne încânte cu câteva 
arii de operă, de pe scările sau balcoanele din foaier. 

Acestea fiind spuse, nu pot decât să vă invit să nu 
rataţi vizitarea capitalei Ungariei, dar să vă rezervaţi 
cel puţin un weekend pentru asta. Oricum, nu veţi 
reuşi să vedeţi totul, nici măcar din ceea ce v-am 
amintit eu aici, şi, cu siguranţă, veţi dori să reveniţi.

Tiberiu-Ioan Bociat

Budapesta – Opera Maghiară de Stat

al altor 34. A publicat până acum 84 de articole și studii în 
diverse publicații din țară și străinătate, în limba română, 
germană, maghiară, engleză etc. De-a lungul carierei 
sale profesionale a participat la câteva sute de conferințe, 
sesiuni de comunicări științifice naționale și internaționale 
unde a prezentat lucrări de unic autor sau în colaborare.

***
Împlinirea a șapte decenii de viață a lui Ioan Hațegan 

a fost marcată în cadrul manifestării cultural-științifice 
„Timișoara – Istorie și contemporaneitate”, organizată de 
Academia Română – Filiala Timișoara, Institutul de Studii 
Banatice „Titu Maiorescu”, exact de ziua sa de naștere: 
17 decembrie 2019. Cu prilejul respectiv, a fost lansat 
volumul omagial „In honorem magistri Ioan Hațegan ̍ 70”. 
Totodată, cei prezenți au putut viziona filmul documentar 
de scurt-metraj dedicat sărbătoritului.

La mulți ani, maestre!

Dr. Ioan Hațegan...
(urmare din pag. 5)

Pentru Ioan Hațegan, istoria (medievală) a încetat de 
mult timp să mai fie o simplă profesie, ci a devenit o a doua 
natură, o mare iubire, cunoașterea obârșiei, a propriilor 
rădăcini îndemnându-l să scormonească în timp și să adune 
date prețioase despre Cenadul-Morisena natală, topos pe 
care îl știe în amănunt. Ioan Hațegan, cel conștient că nu 
putem trăi în afara iubirii, după cum nu putem trăi în afara 
istoriei, e un mare Pogan, staroste la Masa Poganilor, autor 
de cărți de istorie de primă mână și de tratate științifice, 
ce semnează un necesar ghid (recunoscut prin rigoare, 
expertiză și informație punctuală, pertinentă) care pune 
ordine în maniera redactării monografiilor de localități, 
venind astfel în întâmpinarea acelora care plănuiesc să scrie 
despre locurile natale, autor de rubrici permanente de istorie 
în ziare și reviste (în care relatează despre Banat, de unde 
și rolul său formator) de largă circulație, internă și externă, 
în care pozează șic, cu joben și cu pipă, autor de studii și 
de comunicări științifice, conducător de doctorate, mentor 
etc. Ioan Hațegan, cel care are întotdeauna Povestea la 
îndemână, distins prin căldura relatării și prin vivacitatea 
cu care se lasă prins atunci când împărtășește din vastele 
sale cunoștințe, ne îndeamnă să ne cunoaștem istoria locului 
și a neamului, datorie sacră, act de legitimare, parte din 
identitatea noastră extinsă.

    Florin-Corneliu Popovici

„In honorem magistri 
Ioan Hațegan”



Cenăzeanul nr. 6/2019 22

Este imprevizibil şi spectaculos felul în care, 
ajungând la o anumită vârstă, memoria se întoarce la anii 
copilăriei, încercând să conserve inefabilul acelor clipe de 
beatitudine şi uitare de sine, când trupul, liber de griji şi de 
consecinţe, aleargă fără bariere şi fără teamă, bucurându-
se de zefirul primăverii sau de blândeţea calmă a razelor de 

soare, care invadează peisajul şi mişcă resorturile nevăzute 
ale sufletului. Sau în iernile debordând de zăpadă, cu 
ninsori neaşteptate şi căzând în valuri masive, dintr-un cer 
îndepărtate şi cenuşiu. Încât oamenii se trezeau, în unele 
dimineţi, cu zăpada înaltă până la clanţa uşii şi zoreau să-şi 
croiască poteci, cu lopeţi de lemn, anume făcute pentru 
această treabă, prin nămeţii uriaşi, ca să poată ieşi din casă, 
până la vecin sau până la fântâna din colţ. Era o feerie 
indescriptibilă, o nebunie de alb, care lovea retina cu 
violenţă şi obosea ochii, dar umplea sufletul de o bucurie 
fără margini. Şi prietenii de atunci, colegii cu care treceam 
prin întâmplările şi jocurile acelor ani, fără să ne gândim la 
ce ne aşteaptă în viitor, căci viitorul era o noţiune abstractă 
şi incomprehensibilă, o himeră de care mintea noastră de 
copii nu se împiedica încă. Până în clasa a şaptea l-am avut 
coleg şi pe Ionel Bora, al lui Pâţu. Îi spuneam cu toţii Ionel, 
deşi în catalog era trecut Bora Vasile. Ionel era un băiat 
mic de statură şi slăbuţ, cu o timiditate vizibilă în priviri şi 
în gesturi. Parcă se temea să spună sau să facă ceva 
nepotrivit, ca să nu-i supere pe cei din jur. Fiinţa lui cerea 
apărare şi eu chiar îl protejam pe Ionel, căci nu puţini 
colegi îl şicanau, poate doar în glumă sau fără intenţia 
serioasă de a-l agresa. Împreună cu Ionel şi cu încă un 
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Geo Galetaru
Amnezia*

coleg, Nicu Teodorescu, formam un trio de nedespărţit, 
întâlnindu-ne, în după-amiezile liniştite şi însorite de vară, 
la mine acasă sau la Ionel, în Satul Nou, mai rar la Nicu. 
Acesta se mutase de curând la Cenad, împreună cu mama 
sa, o femeie bună şi înţelegătoare, venind de la Brăila, iar 
Nicu se tot lăuda cu cărţile citite, printre care, îmi amintesc,  
cu „Fiul lui Monte Cristo”, un roman pe care l-am citit şi 
eu, mai târziu. Jocurile noastre erau, cam de fiecare dată, 
aceleaşi: de-a ascunsa sau de-a bandiţii, căci aveam 
pistoale confecţionate din lemn, pe care le mânuiam cu 
maximă dexteritate. Într-o zi, Nicu ne-a arătat chiar un 
pistol de metal, ruginit, lăudându-se că e un pistol adevărat, 
pe care-l găsise sub grătarul care acoperea şanţul din faţa 
casei lui. Pistolul era, bineînţeles, inofensiv şi ne îndoiam 
că Nicu ne spusese adevărul, dar noi ne prefăceam că-l 
credem, ca să-i facem plăcere. Prietenia noastră a durat 
mulţi ani după terminarea clasei a şaptea, căci, chiar dacă 
Nicu şi mama lui au plecat din Cenad, cu Ionel mă mai 
întâlneam din când în când, eu elev la liceul din Sânnicolau 
Mare, el elev la o profesională. Voi face acum un salt în 
timp, pentru a lega aceste secvenţe ale copilăriei mele de 
alte momente, care m-au marcat prin sentimentalismul  lor 
duios sau printr-un tragism ireductibil. În primăvara 
anului întâi de facultate, m-am întâlnit, întâmplător, cu 
Ionel, în Parcul Central din Timişoara, unde eu, pe o 
bancă, răsfoiam de zor filele unui curs. Ionel venise în 

oraş cu ceva treburi şi, plimbându-se prin parc şi văzându-
mă, s-a aşezat lângă mine. Era bucuros să mă vadă şi, 
pentru ca bucuria să fie completă, a scos rapid din plasă o 
bucată de slănină şi nişte pâine şi m-a invitat să servesc şi 
eu. Eram flămând ca un lup şi nu am stat prea mult pe 
gânduri. M-a înduioşat de gestul fratern al lui Ionel, care 
îşi împărţea pâinea şi slănina cu mine, deşi era de presupus 
că umblase mult prin oraş şi era obosit. Sufletul lui bun şi 
generos se deschidea fără ezitare în faţa mea, sensibil la 
situaţia mea de student fără bani şi fără hrană şi Ionel îmi 
oferea ceva din puţinul lui, în numele prieteniei noastre de 
odinioară. Scena mi-a rămas întipărită în minte şi, mult 
timp după aceea, după gestul acela generos fără ostentaţie, 
al lui Ionel, m-am gândit la el, la băiatul slăbuţ şi timid 
care, într-o după-amiază caldă de primăvară, când făceam 
foamea pe una dintre băncile Parcului Central din 
Timişoara, şi-a desfăcut plasa cu merinde de acasă, 
oferindu-mi şi mie o bucată de slănină şi câteva felii de 
pâine. De aici, de la acest moment emoţionant, memoria 
mea face un salt peste timp, oprindu-se la moartea lui 
Ionel. El a murit în vacanţa de iarnă din anul doi, în Ajunul 
Crăciunului, în seara când  mergeam cu colinda prin 
Cenad, pe la câteva dintre colegele noastre, împreună cu 
Traian, cu Ghiţă Anuichi şi cu Dorin Vingan. Eu eram cu 
vioara, Dorin, cu acordeonul. Cântam pe două voci, 
acompaniindu-ne cu cele două instrumente. Era un fel de 

*Fragment din romanul „Amnezia”, Editura Eurostampa, 
Timișoara, 2017.

Mureșul, iarna. Foto: Elena Flonta
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ritual obligatoriu, ca băieţii să meargă cu colinda, în primul 
rând pe la casele fetelor din sat. Târziu, când deja se 
întunecase, am ajuns la Livia lui Roman, verişoara lui Ionel. 
Aici am avut cu toţii un şoc, căci Livia s-a scuzat, aproape 
plângând, că nu poate să ne primească cu colinda, fiindcă 
Ionel avusese în după-amiaza aceea un accident teribil şi a 
fost dus la spital, unde se afla în stare gravă. Din câte am 
înţeles, din cuvintele precipitate şi destul de incoerente ale 
Liviei, Ionel îi ajutase pe tatăl şi unchiul său să taie nişte 
lemne, cu gaterul, iar unul dintre cei doi a scăpat din mână 
un lemn, care l-a izbit pe Ionel în piept sau în stomac. În 
acea noapte, de Ajun de Crăciun, când Cenadul era străbătut 
de cete de colindători şi răsuna de colinde şi de strigăte: 
„Slobod îi să colindăm?”, Ionel şi-a dat sufletul pe un pat de 
spital din Sânnicolau Mare, fără să-şi mai revină. Moartea 
lui, despre care am aflat a doua zi, ne-a bulversat, ne-a 
aruncat într-o stare de perplexitate neputincioasă. Era pentru 
prima dată când ne întâlneam cu o moarte atât de violentă şi 
de nedreaptă şi ne venea greu să acceptăm că ea, moartea 
aceasta hidoasă, strecurată pe furiş într-o familie de oameni 
modeşti şi necăjiţi, îl lovise tocmai pe prietenul nostru. Cât 
din ordinea lucrurilor şi din mersul lor imuabil sub cer se 
schimbă, odată cu moartea unui copil? Căci Ionel, deşi avea 
nouăsprezece ani, părea încă un copil, rămas undeva în urmă 
într-o copilărie prelungită, din care nu avea să iasă decât 
pentru a intra direct în moarte. Nedreptatea şi absurdul 
situaţiei erau copleşitoare şi depăşeau limitele înţelegerii 
noastre. Nicio întrebare, pe care ne-o puneam în legătură cu 
întâmplarea teribilă care ne ieşise, brusc, în cale, nu îşi găsea 
răspuns în mintea noastră, probabil pentru că, descoperind 
instantaneu faţa oribilă a destinului, refuzam să-l acceptăm 
în forma aceasta monstruoasă şi de neînţeles. Nu concepeam 
că e posibil ca oamenii din jur să se bucure, cu aceeaşi 
sinceritate şi intensitate, după ce au intrat în contact cu un 
asemenea eveniment. Şi totuşi, lucrurile se desfăşurau mai 
departe cu aceeaşi seninătate şi nepăsare. Peste toate, peste 
case şi oameni, peste viaţă şi moarte, se aşternea parcă un 
strat protector,  o surdină uriaşi şi infailibilă înăbuşea orice 
scâncet, orice şoaptă, orice lacrimă de durere. Existenţa 
satului se cutremurase, pentru o clipă, poticnindu-se în 
mersul ei, apoi îşi urmase cursul, purtându-şi meandrele mai 
departe, spre zilele şi săptămânile şi anii care năvăleau spre 
noi, cu lăcomie, dintr-un viitor care nu voia să ne ocolească 
sau să ne acorde păsuire. Ne simţeam dezarmaţi în faţa lui, 
în faţa acestur viitor nemilos şi nepăsător, în faţa unor 
evenimente care, oricând, puteau năvăli peste noi, fără să ne 
anunţe şi fără să ţină cont de dorinţele sau temerile noastre. 
Moartea era, iată, o realitate care putea să izbucnească în 
imediata noastră apropiere şi să ne atingă cu suflul ei. De 
dincolo de geamul camerei, dintr-un spaţiu necunoscut şi 
lipsit de semnale de avertizare, ceva se putea strecura printre 
noi, cu o uriaşi poftă de a ucide. Ne găseam, pentru prima 

dată, faţă în faţă cu chipul hâd al unei realităţi atroce. Iată, 
deasupra spaimelor sau exaltărilor noastre, deasupra 
zâmbetelor sau grimaselor cu care ne împodobim trecerea 
prin zilele şi nopţile vieţii, pândeşte gura hulpavă a morţii, 
ea vine spre noi ca un fulger din peşterile întunecate ale 
lumii, de acolo unde florile pălesc şi se sting sub razele 
ucigătoare ale soarelui, iar suflarea necruţătoare a viforului 
nevăzut face să se încreţească pielea pe oameni şi animale, 
ca o iarnă geroasă în plină vară, ca o prevestire îngheţată, ca 
licărul unui ochi rece pe faţa noastră nemişcată. Şi cine 
dintre noi, cei străini, poate ghici sau simţi durerea unor 
părinţi care şi-au pierdut copilul la nouăsprezece ani şi îl 
plâng, copleşiţi de durere şi de un sentiment răvăşitor de 
vinovăţie, căci el pleacă pentru totdeauna, iar ei rămân, în 
urma lui, să trăiască şi să respire şi să calce iarba pământului 
cu tălpile lor grele, ei rămân, într-un fel tot pentru totdeauna, 
căci zilele vieţii lor vor fi nenumărate faţă de zilele vieţii 
copilului lor, care, iată, s-au terminat aici şi acum, în după-
amiaza aceasta nefastă de Ajunul Crăciunului, nefastă 
pentru ei şi pentru viaţa lor, de acum nesfârşită şi goală de 
sens şi de dragoste. Ionel Pâţu murise, fiinţa lui dispăruse cu 
totul din această viaţă de pe pământ, dar, oare, amintirea mai 
putea conserva ceva din vorbele şi gesturile lui, din 
îngândurările şi supărările lui de copil sau din frământările 
lui fireşti de adolescent fără noroc? Câţi din cei care trăiseră 
în jurul lui l-au înţeles şi l-au acceptat, cu naivităţile sau 
problemele lui serioase, câţi l-au iubit îndeajuns de mult, ca 
să poată garanta că nu-l vor uita niciodată şi că amintirea lui 
va dăinui în ei, dincolo de timp şi de moarte? Oare anii, cu 
tăvălugul lor nemilos, neiertător, nu vor şterge efigia lui 
Ionel Pâţu din inimile părinţilor şi prietenilor lui, nu vor 
estompa imaginea tremurătoare a unui copil firav şi timid, 
nu-i vor trimite această imagine în uitare?                                                                                                                                  

Aveam să-mi pun din nou aceste întrebări peste câţiva 
ani, când un alt prieten din cercul nostru, Ionel Soceriu, avea 
să moară la 23 de ani, într-o noapte de primăvară, în timp 
ce se întorcea cu motoreta de la Tomnatic, unde-şi făcea 
serviciul de tehnician veterinar. Niciodată, după aceea, nu 
s-au aflat împrejurările exacte în care motoreta lui Ionel 
Soceriu s-a răsturnat, în curba care urmează după podul 
dintre Sânnicolau Mare şi Cenad, şi l-a aruncat câţiva metri, 
zdrobindu-l de asfaltul şoselei. Ionel şi-a găsit sfârşitul 
acolo, neştiut şi nevegheat de nimeni, decât de stelele albe 
care străluceau sus, într-un cer adânc şi îndepărtat, martor 
nepăsător la viaţa care se scurgea, în clipele acelea nefaste, 
din trupul lui Ionel. La înmormântare au fost prezenţi toţi, 
prietenii şi foştii lui colegi (Ionel Soceriu era cu un an mai 
mic decât mine), şi Rodica Isac, colega mea de şcoală 
generală, şi-a şters o lacrimă din colţul ochiului şi a adresat 
cuiva nevăzut o întrebare, pe cât de retorică, pe atât de 
inutilă, în faţa mormântului care se căsca la doi metri de 
noi: „Ei, Socerică, Socerică, ce ai făcut, măi, băiatule?...”



„Mlădițe cenăzene”, la Festivalul de folclor pentru copii 
„Venac” – Timișoara, 7 decembrie 2019

Ca în fiecare an, echipele mică și mijlocie ale 
Mlădițelor cenăzene încheie șirul evenimentelor prin 
participarea la Festivalul de folclor pentru copii, 
„Venac”, organizat anual. De data aceasta, evenimentul 
a avut loc în data de 7 decembrie 2019, la Sala Capitol 
din Timișoara. Bucuria copiilor a fost extrem de mare, 
deoarece spectacolul a decurs foarte bine, publicul a fost 
generos în aplauze, dar mai ales pentru surpriza pregătită 
de organizatori și anume locul de joacă pentru cei mai mici 
dintre ei și jocul cu lasere pentru cei mai măricei. 

După joacă și prânz, a urmat o plimbare lejeră prin 
centrul Timișoarei îmbrăcat în straie de sărbătoare, cu o 
multitudine de căsuțe pline cu oferte de sărbători, dar o 
plimbare scurtă deoarece norii și-a scuturat ploaia peste noi. 
Ne-am fi bucurat mai mult de zăpadă. Dar, poate la anul...

Pentru clipele minunate și pentru acest eveniment 
mulțumim Uniunii Sârbilor din România.

Text: Oana Erdei
Foto: Liliana Berciu


