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 Hotărârea nr. 56 din 16.12.2019 privind recti-
ficarea bugetului local Varianta a V-a

 Hotărârea nr. 57 din 16.12.2019 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 
pe anul 2020

 Hotărârea nr. 58 din 16.12.2018 privind aprobarea 
Agendei cultural-sportive pe anul 2020

 Hotărârea nr. 59 din 16.12.2019 privind aprobarea 
revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local al comunei Cenad, județul Timiș

 Hotărârea nr. 60 din 16.12.2019 privind aprobarea 
angajării numitului Bandi Levente în funcția de asistent 
personal al persoanei cu handicap grav Bandi Viktoria

 Hotărârea nr. 61 din 16.12.2019 privind aprobarea 
vânzării terenului înscris în CF 403539 proprietate privată 
a comunei Cenad, către proprietara construcției cumpărate 
în baza Legii nr. 112/1995

 Hotărârea nr. 1 din 13.01.2020 privind acoperirea 
deficitului la secţiunea dezvoltare în sumă de 388.643,73 
lei din excedentul secţiunii de funcţionare la 31.12.2019

 Hotărârea nr. 2 din 13.01.2020 pentru  aprobarea orga-
nizării  rețelei școlare 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. 3 din 13.01.2020 privind aprobarea 
Planului de acțiuni de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/200, pentru 
anul 2020

Pagube... colaterale
Vântul puternic ce a bântuit și speriat o mare parte 

de țară s-a abătut pe 5 februarie a.c. și asupra Cenadului. 
Marea pagubă provocată a fost una indirectă, prin 
avarierea sistemului de distribuție a energiei electrice. 
Nu a fost un deranjament local, de scurtă durată, ci unul 
zonal și de lungă durată, într-o serie de localități din zona 
orașului Sânnicolau Mare. Mii de locuințe au rămas nu 
doar în beznă, ci și fără căldură. Firește toate utilitățile 
ce funcționează pe bază de curent electric (frigidere, 
televizoare, mașini de gătit, mașini de spălat, plite electrice, 
reșouri, calorifere, centrale termice etc.)  au devenit brusc 
inutile, iar cei care nu au fost suficient de prudenți în 
condițiile în care se anunțase din timp cod galben și nu 
și-au încărcat telefoanele mobile au rămas și fără legătura 
cu lumea. Însă tot răul are și un bine: asemenea momente 
ne conștientizează cât de dependenți am devenit de energia 
electrică și cât de puțin mai relaționăm față în față cu cei 
din jurul nostru.

Până la data trimiterii publicației noastre la tipar 
nu am reușit să aflăm dacă la Cenad s-au consemnat și 
pagube directe (prăbușiri de copaci peste clădiri sau 
autoturisme, țigle luate de vânt etc.).                        D.B.

Primăvara bate la ușă...

„Stupi”. Foto: Elena Rusu
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Cultură

N-a venit Moș Crăciun cu săniuța, zăpada s-a 
lăsat așteptată, dar și așa, sosirea sărbătorilor de iarnă, se 
face simțită. Plutește în aer, un fel de magie, așteptarea 

bucuriei Nașterii Mântuitorului, cozonacii calzi mirosind 
a Crăciun, forfota dinaintea sărbătorii și colindele. Colinde 
ce ne poartă de la o casă la alta, pe cei mari și pe cei mici, 
făcându-ne să trăim, cu adevărat, sărbătoarea Crăciunului. 

Același sentiment l-am trăit și pe 22 decembrie, 
duminica după-amiază, când ne-am adunat la Biserica 
Ortodoxă Română de la noi din Cenad, împreună cu 
corurile Bisericilor Ortodoxe de la Sânnicolau Mare și cei 
de la Biserica Ortodoxă din Comloșu Mare. Ne-am adunat 
să dăm slavă Celui ce s-a născut din Fecioara Maria, să 
ne lăsăm auzurile încântate de colindele ce au umplut de 
bucurie inimile credincioșilor care au venit să ne asculte. 

Colindele au continuat la Pensiunea „Anka”, unde 
cei de la Comloșu Mare au avut în program și o suită 
de dansuri populare și o scenetă cu datini și obiceiuri de 

Festival de colinde la Cenad

Text: Geta Cucu
Foto: Gheorghe Moldovan

iarnă. Am fost invitați la masă prin grija domnului primar 
Crăciun Nicolae, iar doamna Carmen Jura a avut grijă ca 
totul să fie servit, ca la carte.

Mulțumim preotului paroh Gheorghe Covaci, de la 
Biserica Ortodoxă Română din Cenad, care s-a îngrijit să 
facă simțită această sărbătoare, datorită acestui festival de 
colinde, dar și tuturor celor care s-au implicat și au reușit 
să aducă starea de bine tuturor participanților. 
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S f â n t u l  S a v a 1  a 
fost un prinț  sârb a  Zahum-
liei  și călugăr ortodox, pri-
mul arhiepiscop al Bisericii 
Ortodoxe Sârbe, creatorul li-
teraturii și legislației sârbe, 
fondatorul Mănăstirii Hilan-
dar de pe Muntele Athos și 
un diplomat. S-a călugărit 
din tinerețe, primind numele 
monahal  Sava .  Numele 
său secular a fost Rastko 
Nemanjić. A fost cel mai tânăr 
fiu al domnitorului sârb Ștefan 
Nemanja și, astfel, membru al 
Casei Regale Nemanjić.

Sfântul Sava a influ-
ențat literatura medievală sârbă. În 1219 a redactat pri-
ma constituție din Serbia. Scopul era să creeze un sistem 
legal codificat în micul regat sârbesc și să reglementeze 
guvernarea Bisericii Sârbe. Însă marea sa realizarea a fost 
obținerea autocefaliei Bisericii Sârbe.

Este considerat unul din cele mai importante figuri 
ale istoriei sârbe și este canonizat și venerat de Biserica 
Ortodoxă Sârbă. Viața sa și devotamentul său personal 
pentru poporul sârb au fost interpretate în multe lucrări 
artistice din perioada medievală până în cea modernă. 

În cinstea acestui mare Sfânt, minoritatea sârbă 
a sărbătorit așa cum se cuvine. La această bucurie, și 
formația de dansuri Čanadske Zvezdice din Cenad a fost 
alături de colegii din Arad și Sânnicolau Mare.

1 Camera Deputaților a adoptat, la 10 aprilie 2019, 
proiectul legislativ pentru instituirea „Zilei Sveti Sava” ca zi de 
sărbătoare a minorităţii sârbe din România, celebrată în data de 
27 ianuarie (n.r.).

Sărbătoarea Sfântului Sava
la Arad și Sânnicolau Mare

Astfel, în data de 24 ianuarie 2020, echipa de 
dansuri populare a comunei noastre a participat la 
spectacolul organizat în cinstea Sf. Sava, la Teatrul Clasic 
Ioan Slavici din Arad.

Într-un cadru select, cu un program diversificat 
și excepțional, alături de echipe din Sânpetru Mare, 
Saravale, Arad, Felnac, grupul vocal și tamburașii din 
Sânnicolau Mare, echipa Cenadului a prezentat un dans 
din zona Leskovac. 

După program, toți participanții au fost invitați la bal, o 
petrecere pe cinste în care fiecare a cântat, a dansat, a socializat.

De asemenea, în data de 1 februarie 2020, și colegii 
noștri, de la echipa din Sânnicolau Mare, l-au sărbătorit 
pe sfântul al cărui nume îl poartă. Am fost onorați să le fim 
alături la ceas de sărbătoare, aducându-ne aportul cu un 
dans din zona Šumadija. 

După un spectacol încărcat de emoții și voie bună, 
participanții s-au întrecut în dans și cântec la balul organizat 
pentru ei, dar și pentru invitați. 

Până târziu în noapte, muzica, dansul și voia bună  
au răsunat în orașul de pe malul Arancăi.

Mulțumim organizatorilor pentru că au dorit să 
împărtășească cu noi bucuria acestei sărbătorii.

Frescă la Biserica Regală 
de la Studenica, Serbia, 

cu portretul Sv. Sava
în tinerețe.

Text: Oana Erdei
Foto: Liliana Berciu

Cultură
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În data de 20 februarie 2020, echipa de dansuri 
populare Mlădițe cenăzene a participat la evenimentul 
caritabil „Pași mari pentru copii mici”, organizat de 

Asociația Centrul de zi Sf. Maria, Sânnicolau Mare, cu 
scopul de a preveni eșecul și abandonul școlar.

 Tinerele Mlădițe ale Cenadului, pe lângă pro-
gramul artistic susținut, au contribuit și cu o frumoasă 
sumă de bani, sprijinind astfel acest onorabil eveniment.

Să dăruim și să ne dăruim, să luminăm viețile 
celor din jurul nostru

reprezintă menirea oamenilor.
Cea mai importantă cale de a învăța pe cineva este 

propriu exemplu. 
În fiecare clipă ne împlinim menirea prin ceea ce 

gândim, simțim și, mai ales, 
prin ceea ce facem.

„Pași mari pentru copii mici”

Text: Oana Erdei
Foto: Liliana Berciu

Ziua dezrobirii rromilor, 
sărbătorită și la Cenad

Cu prilejul marcării a 164 de ani de la adoptarea 
legii pentru dezrobirea rromilor1, în data de 20 
februarie 2020, la Școala Gimnazială din comuna 
Cenad a avut loc o manifestare culturală-artistică 
la care au participat elevii care studiază, în regim 
facultativ, limba maternă rromani.

Alături de domnul Mirel Nicola, cel care le este 
alături în demersul de cunoaștere a limbii, tradițiilor și 
obiceiurilor etniei rrome, elevii din clasele primare și 
gimnaziale au recitat poezii în limba maternă, au prezentat 
pe scurt aspecte din viața de robi trăită de înaintași și ne-
au delectat cu un dans popular specific.

 Sperăm ca prin astfel de evenimente să 
crească stima de sine a acestor copii, să combatem 
marginalizarea lor, iar școală noastră să fie cu adevărat 
„o școală pentru fiecare”.

1 „Romii sunt minoritatea cea mai numeroasă din 
Europa – în UE trăiesc 6 milioane de romi și alte 4 milioane 
în țările implicate în procesul de aderare (Muntenegru, Serbia, 
Macedonia de Nord, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo 
și Turcia)”. Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/ro/STATEMENT_19_1956.

Cultură
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Revista trimestrială de cultură istorică „Morisena”, 
posibil singura de acest gen din mediul rural din România, 
al cărei tipar este sprijinit financiar de Consiliul Local și 
Primăria Cenad, este expediată după fiecare apariție către 
autori, fiind singura lor recompensă pentru efortul depus 

în cercetare, documentare și scrierea articolelor pe teme 
istorice, dar și către muzeele din Banat și marile universități 
din țară. Cu prilejul unor evenimente având caracter istoric, 
publicația noastră ajunge și la alți istorici. Astfel, pe 30 
ianuarie 2020, istoricul Sorin Forțiu, membru al colegiului 
de redacție al revistei „Morisena”, a prezentat la Timișoara, 
la sala Studio a Direcției Județene pentru Cultură Timiș, 
povestea cetății medievale de la Dragșina, sub genericul 
„Castrum Chery – Istorii (re)descoperite”. O poveste 
deja știută de cenăzenii participanți la evenimentul „Ziua 
Asociației Culturale Concordia”, desfășurată la Cenad pe 
9 noiembrie 2019. Acum, însă, au aflat-o și timișorenii 
prezenți la întâlnirea de la sala Studio, bucuria lor fiind la 
final dublată de primirea a câte unui exemplar gratuit al 
publicației „Morisena” nr. 1/2020. Prezentarea revistei a 
fost făcută, firește, de către protagonistul serii, Sorin Forțiu.

Apreciere pentru publicațiile 
„Morisena” și „Cenăzeanul”

Arhg. dr. Victor Bunoiu de la Direcția Județeană
 pentru Cultură Timiș, cu revista „Morisena”.

Un alt eveniment care a prilejuit difuzarea gratuită a 
„Morisenei” nr. 1/2020, dar și a „Cenăzeanului” nr. 6/2019 
a fost prima întâlnire din acest an a membrilor Asociației 

Presei Rurale din Banat, care a avut loc pe data de 8 
februarie a.c., la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. 
Cei prezenți, inclusiv oaspeții români din Serbia, s-au 
bucurat de oportunitatea de a intra în posesia publicațiilor 
noastre și în formatul tipărit al revistelor.

Moment de la întâlnirea membrilor Asociației Presei 
Rurale din Banat, la Muzeul Satului Bănățean.

Cultura la Cenad, în 2020
Agenda cultural-sportivă pe 2020, adoptată 

de către Consiliul Local Cenad prin Hotărârea nr. 58 
din 16.12.2018, se bucură de un buget de 187.250 lei, 
pentru nu mai puțin de 25 de activități. 

Judecând după structura acesteia, este vizibil 
dezechilibrul între cultură și sport, lucru ce dezvăluie 
o realitate tristă: tinerii preferă statul la calculator sau 
televizor în loc să practice un sport. Dar, cine știe, poate 
darea în folosință a noului cămin cultural, cu o sală 
polivalentă, va trezi interesul tinerilor pentru sporturi 
ce se pot practica și în sală în tot timpul anului.

Pe de altă parte, nu poate decât să ne bucure 
profesionalizarea ansamblului de dansuri „Mlădițe 
cenăzene”, cu succese în țară și peste hotare, dar și 
renașterea deja legendarei formați de tamburași „Lale 
sa Moriša”.

Îmbucurător este și faptul că istoriografia locală 
se va îmbogăți anul acesta cu încă trei cărți.       (D. B.)



7 Cenăzeanul nr. 1/2020

C e l  d e - a l  d o i l e a 
număr pe anul în curs al 
revistei trimestriale de cul-
tură istorică „Morisena”, 
editată sub egida Asociației 
Cuturale „Concordia” din 
Cenad, cu sprijinul financiar 
al Consiliului Local și al 
Primăriei Cenad, este gata 
de tipar.

Va fi  un număr 
consistent din punct de 
vedere al conținutului. În 
acest context, trebuie să vă 

atragem atenția asupra textului trimis de istoricul Costin 
Feneșan, intitulat „Colonelul Sébastiani – scurte note de 
drum prin Banat, Transilvania și Țara Românească”, în 
care se pomenește de trecerea pe la Cenad a corsicanului 
Horace François Bastien Sébastiani, în misiunea sa de 
explorare a Imperiului otoman, fiind trimis de compatriotul 
său, Napoleon Bonaparte. 

Dar iată și alte articole interesante pe care le veți putea 
lectura în acest număr (care va ieși de la tipar în preajma lui 
31 martie a.c.):

William Totok – Deportarea, literatura germană din 
România și Securitatea;

Mircea Rusnac – Ciclova Montană, a doua fabrică 
de bere de tradiţie din România;

Eusebiu Narai – Rolul culturii americane în 
prăbuşirea comunismului est-european:

Constantin-Tufan Stan – Nicolae Brînzeu – un 
duhovnic-cărturar în mijlocul mirenilor;

Florin Zamfir – Educaţie practică şi cultură în 
şcolile româneşti bănăţene din secolul al XIX-lea;

Zoran Markov – Variașul în cărți poștale ilustrate. 
Istoricul cartofiliei locale (1920-1947);

Gheorghe Rancu-Bodrog – Revolte româno-sârbe 
în graniţa bănăţeană la începutul secolului al XIX-lea.

Revista se poate „răsfoi” la www.morisena.ro 

Cultură

La blânda flacăra a candelei de sub icoană, se 
adună rânduri din gândurile unei scrisori către puterea 
cea mare. Deasupra locului în care mai adineaori a apus 
soarele, o stea și-a început călătoria în noapte. Nori albi 
trec în goana prin față ei, în grabă spre luna semeață. 
Puterea vântului pare să fie stăpână peste cer și pământ. 
La fereastra unei case, doi ochi curioși străbat cărările 
frunzelor uscate, până mai ieri uitate în iarbă sau prin văi 
neumblate.Trăim timpuri schimbătoare, într-o natură care 
mai dovedește din când în când cât de măruntă e omenirea 
în fața ei. Pare a fi planetă care răbufnește în fața nepăsării 
ridicată la rang de domnie. 

Într-o dimineață senină de februarie 2020, pe 
crucea turlei mici a bisericii celei mari, două păsări 
ciripesc despre curajul porumbeilor care și-au luat zborul 
spre soare. Din goana mașinii se zăresc ghiocei înfloriți 
înainte de vreme. Nerăbdarea în toate e la ordinea zilei 
pretutindeni. Nimic nu se mai face în timpul de altădată. 
Poate pentru că nu mai este disponibil în aceeași măsură 
sau pentru că, în goana către libertate, vrând-nevrând, 
oamenii au devenit sclavii tehnologiei moderne. În foarte 
multe cazuri s-ar impune întrebarea: Cât la sută sunt 
oamenii stăpânii acestor tehnologii și în ce măsuri sunt 
ei stăpâniți de ele? E greu de stabilit o limită la ceva ce 
pare a fi setat pe captare continuă. Și atunci unde se duce 
timpul pe care-l plângem toți? Se mai găsește timp pentru 
a admira un răsărit sau un apus de soare? Câți oameni sunt 
cu adevărat conștienți că viața e unică și irepetabilă?

Dacă am învăța să ascultăm fără să privim, să 
privim fără să auzim, ignorând zgomote care ar putea 
distrage atenția, dacă nu ne-am crede niciodată cei mai 
buni, poate îi vom descoperi pe cei de la care încă mai 
avem de învățat. Despre puterea momentului valorificat cu 
simplitate și blândețe în liniștea diafană din curtea unei 
Biserici în noaptea de înviere.

Până la urmă:
„Abundența nu aduce cu sine nici grație, nici 

eleganță. Distruge sufletul și îl întemnițează.”  „Simplitatea 
înseamnă să deții puține, lăsând cale liberă pentru ceea 
ce e esențial... e frumoasă pentru că ascunde tot felul de 
minunății.”

„Frumusețea este unul dintre puținele lucruri 
pentru care viață merită trăită. A crea o viață frumoasă e 
cea mai înaltă dintre vocații.”

„Nu noi posedăm obiectele. Ele ne posedă pe noi.” 
pentru că „Invazia universală a tehnologiei împuținează 
viață spirituală.”

„A fi liber înseamnă să reziști tentațiilor” într-o 

Candela de sub icoană lume unde ar trebui să fie „un loc pentru fiecare lucru și 
fiecare lucru la locul lui.”

Citatele sunt din cartea Arta simplității de 
Dominique Loreau.

14 februarie 2020.
Elena Rusu

„Morisena” nr. 2/2020, gata de tipar
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Istorie

Acuratețea niciunui recensământ, cel puțin din 
trecut, nu poate fi garantată 100%, fiindcă orice recen-
sământ realizat pe bază de declarații verbale are o 
anumită doză de subiectivitate. Pe de-o parte, declarațiile 
recenzaților, chiar și pe bază de semnătură, pot fi false 
dintr-un motiv sau altul, aceștia putând să ascundă o 
realitate ce le poate dăuna. Pe de altă parte, pot interveni 
greșeli în prelucrarea fișelor de recensământ, rubricile 
formularelor fiind completate manual. 

Tabelul precedent se bazează pe un document 
dactilografiat, datat 27 august 1938, aflat în custodia 
Serviciului Județean Timiș al Arhivelor Naționale (Fond 
nr. 942, inv. nr. 1388, Primaria Cenad, dosarul nr. 
1/1938 – Tablou de locuitorii comunei Cenadul-Mare 
pe sexe și naționalități. Dosarul este șnuruit (legat), 
iar filele sunt numerotate cu creionul, paginile 1-109. 
Lipsește pagina cu numărul 73, dar se poate să fie doar 
o greșeală de numerotare. Pagina 18 este singura scrisă 
de mână. În context, se face neapărat necesară precizarea 
că recensământul se referă exclusiv la Cenadul Mare, 
nu și la Cenadul Vechi, pentru acesta din urmă existând 
extrem de puține documente accesibile, cel puțin în cazul 
S.J.T.A.N., toate fiind sub același număr de inventar, sub 
denumirea „Primăria Cenad”.

Românizarea numelor este evidentă îndeosebi la 
numele de botez (de exemplu, Ioan în loc de Johann, 
Janos sau Jovan; Elisaveta în loc de Elisabeth). Multe 
nume de familie sunt adaptate ortografiei limbii române: 
Bachai în loc de Bakai sau Bakay, Silaghi în loc de 
Szilagyi etc. etc.  Un nume de femeie maghiar apare scris 
ba Agriș, ba Agrișa. Numele românesc Toconiță apare 
și sub forma Tocăniță. Toate numele de familie sârbești 
sunt adaptate ortografiei românești. Niciunde nu s-au 
folosit literele majuscule Ț și Ș, astfel că Ștefan a devenit 
Stefan, Țveici a devenit Tveici etc. etc. Multe nume de 
botez apar ca diminutive uzuale în vorbirea curentă: 
Catița (de la Ecaterina), Iuliș (Iuliana), Mariș (Maria), 
Beji (Erzsébet), Iosca (János) etc.

Apar și nume de botez ciudate: Menhet (bărbat de 
etnie maghiară), Ieca (poate Ieța), Ongea (poate Angea).

Probleme vizibile apar și la naționalitate, în câteva 
locuri atât numele de familie, cât și cel de botez fiind 
indubitabil de altă naționalitate decât cea înscrisă în 
tabel. Dar, judecând după ultimele file din documentul 

dactilografiat, putem pune asemenea greșeli și pe 
neatenția, oboseala sau chiar plictiseala celui/celei care 
a dactilografiat documentul. Astfel, chiar la finalul 
tabelului, după o serie de nume... rusești, apare ca rusă și 
familia Niglas (poate Niglaș, cum e scris în alte pagini). 
Despre acești „ruși” nu am găsit până acum niciun 
document privind originea (locul de naștere), dar credem 
că este vorba de persoane provenind din Basarabia/
Bucovina de Nord, care au lucrat la I.C.A.R. Cenad 
(Institutul de Cercetări Agronomice al României). De 
asemenea avem atât evrei, cât și israeliți. Iar după familia 
de cehi a lui Turian Ioan (poz. 5468-5472) avem încă nouă 
persoane trecute ca fiind de etnie cehă, deși e limpede că 
sunt familii de români: Covaci Ioan, Covaci Gheorghe 
și Muntean Traian (poz. 5473-5481). O familie Crăciun 
apare la germani. În fine, cu numele de familie Colompar 
apar numeroase persoane declarate a fi de naționalitate 
țigănească, iar altele de naționalitate română. În unele 
cazuri, la familii germane apar ca germani și persoane de 
altă naționalitate1 (români, maghiari). 

Acolo unde capul de familie a decedat, rolul 
acestuia a fost preluat de soție. Sunt destul de rare 
cazurile de căsătorii mixte. Acolo unde apar și alte nume 
de familie decât cel al capului de familie, poate fi vorba 
de rude ale soției/soțului, de persoane luate în întreținere 
sau chiar de concubinaj. Apoi, există cazuri în care în 
aceeași familie apar două persoane purtând același nume 
și prenume cu al capului de familie. Existența mai multor 
capi de familie purtând același nume și prenume a dus, în 
timp, la adoptarea de porecle, situație analizată de prof. 
Gheorghe Doran în cartea sa Graiul cenăzenilor (Editura 
Marineasa,Timișoara, 2011).

Trebuie reținut că numerele de casă sunt cele vechi, 
deci nu corespund celor actuale. Din păcate, incendierea 
arhivei locale, în timpul zilelor de război din 4-8 octombrie 
1944, de la Cenad, face deocamdată imposibilă stabilirea 
oricărei corespondențe între numerele de casă vechi și 
cele actuale. La același număr de casă figurează și mai 
multe familii, uneori de naționalități diferite. Nu toate 
numele de capi de familie au în tabel un număr de casă.

Prelucrarea digitală a informațiilor din tabel ne-a 
permis o serie de date care pot interesa cititorul. Dacă se 
exclud nou-născuții, decedații, cei care au părăsit comuna 
sau cei care au venit între ziua completării formularelor 
de recensământ și data finalizării centralizării infor-
mațiilor, la 27 august 1938 comuna Cenadul Mare 
avea 5.695 de locuitori, din care 2.774 de sex masculin 

1 În diverse documente de arhivă, întocmite organele de 
ordine din Cenad în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
se atrage atenția superiorilor cum că șvabii cenăzeni încearcă 
să-și mărească numărul în mod artificial, declarându-i drept 
germani pe servitorii lor de altă naționalitate.

Recensământul populației din 
Cenadul Mare în 1938*

* Fragment din cartea în lucru „Cenăzeni de ieri și de azi” 
de Dușan Baiski.
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și 2.921 de sex feminin. După naționalitate: 5 bulgari, 
14 cehi (cu rezervele menționate mai sus), 8 evrei (2 
evrei + 6 israeliți), 1.525 de germani, 536 de maghiari, 
2.219 români, 65 de ruși (cu rezervele menționate mai 
sus), 1.258 de sârbi, 65 de țigani. Într-un document de 
arhivă, învățătoarea Ana Gheorghiade apare ca fiind de 
naționalitate franceză, însă în tabelul de mai sus apare de 
naționalitate română.

Tabelul cuprinde 1.913 familii din care 1.563 de 
capi de familie bărbați și 350 de de capi de familie femei. 

În continuare, vă propunem un top al celor mai 
multe familii ce poartă același nume de familie, pe 
naționalități și după cum au fost ortografiate acestea 
(în paranteză, numărul de familii). În cazul suspiciunii 
privind naționalitatea corectă, am subliniat numele cu 
litere cursive. Multe nume sunt scrise diferit, deși sunt 
aceleași potrivit grafiei originale (de exemplu: Franc 
și Franch sunt, de fapt, Franck), ceea ce denaturează 
întrucâtva ordinea în top. Dar iată și topul:

Bulgari:
Tranculov (1).

Cehi:
Covaci (2), Muntean (1), Turian (1).

Evrei:
Glücsman (1), Neuberger (1), Politzer2 (1). 
În rubrica „Numele membrilor de familie” apare și 

următorul nume de familie: Chiler.

Germani:
Korek (36), Iung (27), Schmeltzer (23), Pinnel 

(21), Vambach (20), Volf (16), Kühn (14), Auberman 
(13), Gräbeldinger (13), Schüssler (12), Annabring 
(10), Huhn (10), Richter (10), Thiel (10), Balthazar (9), 
Dorumbach (9), Hilger (9), Hinkel (8), Lux (8), Mirciov 
(8), Müller (8), Gilot (7), Iost (7), Potchen (7), Schulde 
(7), Schüszler (7), Valtrich (7), Venner (7), Eberhardt (6), 
Veber (6), Ambrozi (5), Fasbinder (5), Pauli (5), Zimmer 
(5), Blau (4), Dornbach (4), Fortner (4), Franck (4), Kopp 
(4), Schmidt (4), Schneider (4), Schütz (4), Viener (4), 
Virozav (4), Böhmer (3), Franch (3), Ilser (3), Kelts (3), 
Klementz (3), Kurt (3), Kurth (3), Leszl (3), Lichtfus 
(3), Mager (3), Majvurm (3), Mesaroș (3), Ostoin (3), 
Paul (3), Raiber (3), Volk (3), Bender (2), Bernhardt (2), 
Braier (2), Ernst (2), Espersidtz (2), Farca (2), Federling 
(2), Gaier (2), Geier (2), Götz (2), Izler (2), Kiefer (2), 

2 Probabil Pulitzer, o familie de evrei numită Pulitzer 
existând și în orașul maghiar Makó, localitate aflată la 20 
km de Cenad, de unde provine celebrul jurnalist american 
Joseph Pulitzer. 

Klar (2), Loch (2), Maivurm (2), Malinger (2) Rech (2), 
Sauer (2), Schutz (2), Vagner (2), Vienner (2), Wunder 
(2), Anabring (1), Androm  (1), Anton (1), Aufsatz (1), 
Bachaus (1), Baltazar (1), Bell (1), Bieber (1), Biringer 
(1), Burger (1), Carl (1), Crăciun (1), Dam (1), Deciov 
(1), Doron (1), Dotzler (1), Ehling (1), Felder (1), Franc 
(1), Frank (1), Ganger (1), Garbl (1), Genger (1), Gilich 
(1), Glaschin (1), Günther (1), Heim (1), Hödl (1), Huler 
(1), Huler (1), Kaiser (1), Karl (1), Kiri (1), Klarr (1), 
Klein (2), Krauser (1), Laschin (1), Molnar (1), Moor (1), 
Nagy (1), Nedelcov (1), Nicolici (1), Novac (1), Pantea 
(1), Petricaș (1), Pogll (1), Rat (1), Rauber (1), Reiber 
(1), Santa (1), Schäfer (1), Scharnel (1), Schissler (1), 
Schlutz (1), Schnur (1), Schultz (1), Schüsler (1), Sipoș 
(1), Svelac (1), Tulius (1), Uncean (1), Valter (1), Văleanu 
(1), Velinger (1), Vener (1), Vilgermein (1), Vitman (1), 
Zenzer (1).

În rubrica „Numele membrilor de familie” apar și 
următoarele nume de familie: Veiland, Stimpl, Ivanov, 
Hönig, Micheles, Lazar, Pfeffer, Fodor, Fekete, Veresan, 
Hegedüs. 

Maghiari:
Varga (12), Fodor (5), Horvat (5), Toth (5), Fürge 

(4), Luțo (4), Niglaș (4), Iuhaz (3), Kadar (3), Keresturi 
(3), Korom (3), Raconțai (3), Sarkai (3), Erdei (2), 
Farago (2), Farkaș (2), Harcai (2), Hodal (2), Horvath (2), 
Kerekeș (2), Kurusa (2), Mato (2), Mohacs (2), Radoi (2), 
Vascovici (2), Vig (2), Fazecaș (1), Fazekas (1), Fazekaș 
(1), Feeș (1), Gazdag (1), Ghestes (1), Gulaci (1), Gyurki 
(1), Halasz (1), Harkai (1), Hori (1), Hosu (1), Imbre (1), 
Jigmon (1), Kojo (1), Kokai (1), Koyo (1), Kresan (1), 
Lango (1), Libor (1), Lörincz (1), Ludani (1), Macra (1), 
Mohaci (1), Molnar (1), Nagy (1), Nemet (1), Nemetbe 
(1), Pragay (1), Ramatai (1), Sabo (1), Sainovici (1), 
Silaghi (1), Silvași (1), Sisotmioc (1), Sochi (1), Sölö (1), 
Stefan (1), Szabo (1), Szumlasz (1), Thaly (1), Tuser (1), 
Vaidovici (1), Vereb (1), Vigh (1), Voino (1), Vörös (1).

În rubrica „Numele membrilor de familie” apar și 
următoarele nume de familie: Sandor, Bako, Lass, Filip. 

Români
Damian (34), Muntean (33), Regep (33), Radu 

(28), Soceriu (18), Târziu (17), Perian (16), Isac (15), 
Crăciun (14), Suciu (14), Galetar (13), Socol (13), 
Stanciu (13), Vințan (13), Iovănuț (12), Covaci (11), 
Oprean (11), Jivu (10), Dogojie (8), Grozav (8), Jivin 
(8), Lipovan (8), Nicolaș (8), Rusu (8), Blagoe (7), 
Miculescu (7), Vingan (7), Cornut (6), Flueraș (6), 
Miclău (6), Sarafolean (6), Siclovan (6), Funar (5), 
Iorga (5), Mizu (5), Niculescu (5), Popovici (5), Barna 
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(4), Blaj (4), Pescariu (4), Peța (4), Popa (4), Sebeșan 
(4), Serban (4), Sustrean (4), Toconiță (4), Stefan (4), 
Popon (3), Bunei (3), Crișan (3), Folea (3), Iovan (3), 
Lugojan (3), Oncea (3), Palcovici (3), Sinitean (3), 
Suvac (3), Anuichi (2), Bălan (2), Bărăntici (2), Bâr 
(2), Blagoie (2), Boldovici (2), Bora (2), Creițer (2), 
Dan (2), Fusteac (2), Gligor (2), Ionescu (2), Jian (2), 
Marienuț (2), Marta (2), Morariu (2), Munteanu (2), 
Nedelcu (2), Novac (2), Oncean (2), Papeș (2), Pescar 
(2), Simedru (2), Văcar (2), Zichici (2), Albulescu (1), 
Andra (1), Anuti (1), Ardelean (1), Baba (1), Barzac 
(1), Băbău (1), Bențințan (1), Berar (1), Beretchi 
(1), Birta (1), Bivolariu (1), Blidariu (1), Branc (1), 
Brancu (1), Bunaciu (1), Comloșan (1), Constantin (1), 
Constantinescu (1), Costa (1), Coșa (1), Crainic (1), 
Crețu (1), Dănilă (1), Draghici (1), Farca (1), Fazekoș 
(1), Fildan (1), Firn (1), Florescu (1), Fluș (1), Frigli 
(1), Galea (1), Gărgar (1), George (1), Gheorghiade (1), 
Ghioncel (1), Giurgiu (1), Giurgiuț (1), Gornic (1), Grec 
(1), Grui (1), Gruia (1), Halal (1), Hațegan (1), Herțeg 
(1), Iancov (1), Iancu (1), Ierbici (1), Iesula (1), Ilin 
(1),  Ionaș (1), Iscenco (1), Jivan (1), Jurca (1), Lața (1), 
Lazău (1), Lencuța (1), Leucuța (1), Luchin (1), Malin 
(1), Marcu (1), Marian (1), Marina (1), Marinescu (1), 
Martinov (1), Micluț (1), Micu (1), Mihuț (1), Mijur (1), 
Mioc (1), Mișici (1), Miuț (1), Moceiu (1), Morar (1), 
Moț (1), Nedin (1), Nicolescu (1), Nicoliță (1), Obrad 
(1), Olariu (1), Oltean (1), Onița (1), Osos (1), Palade 
(1), Pasculovici (1), Pavel (1), Păcurari (1), Pârv (1), 
Pârvu (1), Penga (1), Perial (1),  Perju (1), Pescaru 
(1), Petrașcu (1), Pircea (1), Pistrui (1), Popescu (1), 
Prăștean (1), Precup (1), Puiu (1), Raica (1), Raș (1), 
Roman (1), Roșu (1), Ruba (1), Savu (1), Sârbu (1), 
Scrum (1), Sebesan (1), Secoșan (1), Selejan (1), Serb 
(1), Sinicean (1), Sisești (1), Spătariu (1), Stoian (1), 
Stoica (1), Sumlas (1), Surteg (1), Suștrean (1), Svârdan 
(1), Sverilă (1), Tarcea (1), Tăran (1), Tătar (1), Teodor 
(1), Teșici (1), Tilin (1), Tintoi (1), Tocăniță (1), Todor 
(1), Tomi (1), Tonea (1), Tonta (1), Trânc (1), Tripșa (1), 
Tudor (1), Tulian (1), Vancio (1), Vanila (1), Vörös (1), 
Zomborean (1).

În rubrica „Numele membrilor de familie” apar și 
următoarele nume de familie: Bârzac, Voichiță, Vidigan, 
Budean, Bircea, Busuioc, Crista, Oprea, Ivașcu, Hornla, 
Băran, Zaharie, Dobrici, Bărbosu, Mesoane, Hălmăgian, 
Botian, Utfineanț, Gheorghiu, Stănilă, Sârbuț, 
Tichindelean, Bradia, Grecu, Pecican, Nistor, Sintean, 
Bogdan, Tarkuna, Colompar, Buta, Ditel, Raconțai, 
Stefan, Farkas, Dronca, Epure, Schiopu, Gheghe, 
Sarafoleanu, Palincaș, Iancovici, Fușteac, Nicola, Serban, 
Iurguț, Lăzău. 

Ruși:
Măsălâga (2), Cadaștin (1), Cernora (1), Cervan 

(1), Darydov (1), Efimuc (1), Fsolko (1), Galaschin 
(1), Gatapuc (1), Gatopuc (1), Gumeni (1), Iororai (1), 
Iscenco (1), Iurgiev (1), Iuryev (1), Juidov (1), Lahmatov 
(1), Mosolagă (1), Mtușenco (1), Niglas (1), Perererzov 
(1), Podtolcor (1), Pozolcov (1), Pozorcov (1), Samirov 
(1), Sazneanu (1), Sferilă (1), Spaneanu (1), Turenschi 
(1), Tureschi (1), Turienschi (1), Turyev (1), Vantru (1), 
Zeora (1), Znora (1), Zuriev (1).

Sârbi:
Vlascici (31), Jivici (22), Milicici (22), Giuricin 

(18), Uncianschi (17), Zarici (16), Galetin (10), Isacov 
(10), Popovici (10), Zomboraț (9), Dișici (8), Jivanov 
(8), Marienuț (8), Todici (6), Iancov (5), Pavlovici (5), 
Rancov (5), Rujici (5), Suvac (5), Acimov (4), Brancovan 
(4), Crăciun (4), Jivin (4), Militar (4), Sapungin (4), 
Stefanovici (4), Achimov (3), Bojin (3), Danilov (3), 
Marcov (3), Marianuț (3), Miculescu (3), Nedelcov (3, 
Nedin (3), Rujin (3), Toșici (3), Tvetcov (3), Uglișin 
(3), Budișin (2), Bugarschi (2), Ciobanov (2), Deacovici 
(2), Gârbici (2), Ilin (2), Iochici (2), Iovanovici (2), 
Ivanov (2), Laudat (2), Mircov (2), Muntean (2), Selac 
(2), Trifunov (2), Ugleșin (2), Uglișici (2), Unceanschi 
(2), Vuicin (2), Belici (1), Bunevati (1), Ciorda (1), 
Cornut (1), Damianov (1), Dumitrașcu (1), Dumitrov 
(1), Galetar (1), Garbici (1), Ghedoș (1), Giulincev (1), 
Giulinciov (1), Giurcan (1), Hagici (1), Lazicin (1), Lazin 
(1), Luchin (1), Maricov (1), Marincov (1), Miatov (1), 
Milosev (1), Milutin (1), Mirkov (1), Neda (1), Nedelcu 
(1), Neducin (1), Neduța (1), Nicolaș (1), Obercnez (1), 
Ostoin (1), Pain (1), Panin (1), Protici (1), Radici (1), 
Regep (1), Savici (1), Sfetcov (1), Sivacichi (1), Stefan 
(1), Stoiacov (1), Tap (1), Uncean (1). 

În rubrica „Numele membrilor de familie” apar 
și următoarele nume de familie: Strainov, Trivunsca, 
Stefanov, Vuicin, Petrov, Mendelbaba, Ciosici, Obradov, 
Țuțacova3, Marcuțin, Seculici, Giurici, Ilici, Subotici, 
Mietov, Stoin, Stancov, Sabov, Lovrenschi,  

Țigani:
Colompar (6), Cianadi (1), Fiat (1), Fusteac (1), 

Micluț (1), Pavel (1), Petrovici (1), Rostaș (1), Stanciu (1).
În rubrica „Numele membrilor de familie” apar 

și următoarele nume de familie: Stefan, Jivan, Stanciu, 
Costa, Radu.

3 Așa apare pe singura filă de arhivă din dosar scrisă 
de mână. În varianta dactilografiată ar fi apărut sub forma 
„Tuțacova”.
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Profesorul universitar timișorean dr. Dușan Popov, 
fost deputat din partea minorității sârbe în Parlamentul 
României, pregătește pentru tipar, în limba sârbă, un 
important volum pentru istoriografia bănățeană și anume 
„Lexiconul învățătorilor școlilor sârbești din România 
(1919-1989)”. Judecând după structura informațiilor pe 
care autorul dorește să le ofere despre fiecare cadru didactic 
în parte, va fi o carte deosebită, cantitatea de muncă depusă 
fiind absolut uriașă. 

Ne raliem acestui demers și facem apel la cenăzeni 
să trimită pe adresa de e-mail dusanbaiszki@gmail.com, 
în copie (scanare sau fotografiere), documente și fotografii 
despre membrii de familie care au fost cadre didactice la 
Cenad, indiferent de etnie. 

Dar iată și lista cu învățătorii și învățătoarele de la 
școala în limba sârbă din Cenad (în paranteză, anii în care 
au activat la Cenad), așa cum ne-a fost aceasta trimisă de 
dr. Dușan Popov:

1. ADAMOVICI, Aurelia (1924/25; 1945/46) 
(1946/48)

2. BUGARIN, Melania (1930/31)
3. BULUTOV, Mileva (??)
4. VIRGILOV, Giurgevka (1934/35)
5. VUKADINOVICI, P. (1935/36)
6. DIȘICI, Ilia (1927/28; 1929/30; 

1937/46) (1946/48; 1950/62)
7. DRAGOIEVICI, Iovan (învățător și 

preot) (1927/29)
8. DRAGOIEVICI, Mara (1925/29)
9. GIURICI**, Milan (1922/25)
10. ERDELIAN, Mileva (1954/55)
11. JIVICI*, Jovanka (1964/67)
12. JANKOV, Verica (1955/72)
13. JOICI**, German (preot) (1920/21)
14. KERPENIȘAN*, Vasa (1920/21)
15. KERPENIȘAN*, Nevenka (1923/25)
16. LUKIN, măritată ERDELIAN, 

Danița (1955/63)
17. LUKICI*, Miroslava (1929/30)
18. LUKICI**, Panto (1939/42)

19. MAKSIMOVICI**, Petar (1938/40)
20. MARJANUȚ, Milica (1954/56)
21. MIATOV, măritată VESELINOVICI, Darinka 

(1925/27)
22. MIHAILOVICI**, Blagoie (1936/37)
23. NENADOV, Radivoi (preot) (1932/33)
24. OSTOIN*, Miloș (1953/55)
25. PAVLOVICI, Zlata (1972/89)
26. PAȘICI, Jiva (1939/46) (1946/50)
27. PETROV, Liubomir (1949/61)
28. PETROVICI, Iulka (1931/34)
29. PEȘICI**, Dimitrie (1937/38)
30. PEȘICI**, Olga (1937/38)
31. POPOV*, Liubinka (1929/30)
32. POPOVICI, Stanimir (învățător și preot) 

(1925/26)
33. PUICI, Dimitrie (1919/20)
34. RADIN*, măritată FILIPOV, Mirna (1921/23)
35. RADICI*, Grozda (1954/55)
36. RAKICI, Ivan (1929/37) 
37. SAVICI, măritată ROSICI, Angelina (1930/31)
38. SIMICI**, Dimitrie (1936/37)
39. STOICI, Diko (1935/36)
40. STOIȘIN*, Uroș (1956/58)
41. TOMIN**, măritată POPIAN, Nevenka 

(1936/39)
42. TOȘICI, Jovan (1952/60)

43. TRIVUNSKI, măritată NIKOLIN, Danița 
(1955/60)

44. TRIFUNSKI, Milivoj (1953/60)
45. UNCIANSKI, Jivko (1967/70)
46. UNCIANSKI*, Zorica (1962/64)

Cadre didactice de etnie sârbă
 la Cenad, în perioada 1919-1989

Școala sârbească din Cenad, la 1 aprilie 1949.

* Cei notați cu steluță nu au absolvit nicio școală de 
învățători, însă unii dintre ei au urmat cursuri de învățători.

** Născuți în Iugoslavia. Unii dintre ei au activat ca 
învățători din România, pe baza convenției dintre România și 
Iugoslavia. Dușan Baiski
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Legislație

Curier juridic

 În acest număr, 
încerc să vă prezint in-
formații despre o acțiune 
în justiție des întâlnită și 
folosită denumită acțiune 
civilă de pronunțare a 
unei hotărâri ce ține loc de 
act autentic de vânzare-
cumpărare.

Potrivit dispozițiilor 
prevăzute de legislațiile 
civile în vigoare,  atât înainte, 
dar mai ales  după anul 2011, 
vânzarea-cum-părarea imo-

bilelor se poate face doar prin act de vânzare-cumpărare 
încheiat în formă autentică în fața unui notar public, iar doar 
un contract în această formă transferă dreptul de proprietate 
de la vânzător la cumpărător și poate duce la înscrierea 
dreptului de proprietate al cumpărătorului în cartea funciară. 
De la această regulă a existat și există încă excepția prin care 
unitățile adminitrativ-teritoriale pot vinde locuințele (fără 
teren) chiriașilor, caz  în care actul de vânzare-cumpărare se 
încheie de către reprezentanții primăriei.

Dar există nenumărate situații în care părțile nu au 
încheiat sau nu  pot încheia contractul de vânzare-cumpărare 
în formă autentică la notarul public, iar tranzacția dintre 
vânzator și cumpărător îmbracă forma unui antecontract de 
vânzare-cumpărare sau promisiune sinalagmatică de vânzare-
cumpărare, care pot fi autentificate de notar, să primească o 
dată certă de către un avocat sau să fie încheiat între părți fără 
nici o altă formalitate sub forma unui înscris sub semnătură 
privată cunoscut ca acel „act de mână“. În aceste convenții, 
cel care se obligă să vândă se numește promitent vânzător, iar 
cel care se obligă să cumpere beneficiar cumpărător.

Aceste convenții care sunt perfect legale,  cu toate 
că uneori poartă chiar denumirea de contract de vânzare-
cumpărare, nu transferă dreptul de proprietate de la 
vânzător la cumpărător, ci naște doar obligația părților 
de a încheia în viitor contractul de vânzare-cumpărare în 
formă autentică în fața notarului public. În temeiul acestei 
convenții, atât promitentul vânzator este obligat să vândă, 
cât și beneficiarul cumpărătorul să cumpere imobilul în 
viitor printr-un act autentic încheiat de către notarul public.

Astfel, în baza acestei convenții, fiecare dintre 
părți poate cere ulterior încheierea actului de vânzare-
cumpărare în formă autentică. În situația în care una 
dintre părți nu mai dorește încheierea actului de vânzare-
cumpărare în formă autentică la notariat, cealaltă parte 

are posibilitatea de a-l acționa în judecată pentru a obține 
pronunțarea unei hotărâri ce ține loc de act de vânzare-
cumpărare sau despăgubiri.

În situația în care cel ce refuză încheierea actului 
autentic de vânzare-cumpărare este promitentul vânzător, 
adică proprietarul care s-a obligat să vândă imobilul, 
beneficiarul cumpărător are la dispoziție două variante, 
după cum promitentul vânzător mai are proprietatea 
imobilului sau nu. În situația în care promitentul vânzător, 
între timp a transferat dreptul de proprietate către altă 
persoană, beneficiarul cumpărător al promisiunii de 
vânzare-cumpărare are doar posibilitatea de a obține 
restituirea prețului și daune înterese (despăgubiri) dacă 
acestea au fost prevăzute în convenție.

În situația în care promitentul vânzător mai are 
proprietatea imobilului, beneficiarul cumpărător are 
posibilitatea să îl cheme în judecată pentru pronunțarea 
unei hotărâri care ține loc de act autentic de vânzare-
cumpărare, iar sentința ce se va pronunța ține loc de 
contract și în temeiul acesteia beneficiarul cumpărătorul se 
poate întabula ca proprietar în cartea funciară.

Dintre condițiile pronunțării unei hotărâri care ține 
loc de act autentic voi explica aspecte privind termenul 
în care se poate promova o astfel de acțiune și condițiile 
speciale prevăzute de Legea nr. 17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan, aceste aspecte fiind esențiale 
pentru demararea unui demers judiciar.

În cazul convențiilor încheiate anterior datei de 1 
octombrie 2011, sub imperiul vechiului Cod civil, acțiunile 
pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act 
autentic de vânzare pot fi formulate de către părți, oricând, 
dacă beneficiarul cumpărător are posesia imobilului, 
caz în care aceste acțiuni în justiție sunt imprescriptibile 
extinctiv. În situația în care însă beneficiarul cumpărător a 
pierdut sau nu a avut niciodată posesia imobilului, atunci 
acțiunile în justiție trebuie formulate în termen de 3 ani 
de la data la care a pierdut posesia, în 3 ani de la data la 
care trebuia încheiat contractul sau dacă o astfel de dată nu 
este consemnată în convenție, actiunea poate fi formulată 
în termen de 3 ani de la data încheierii convenției.

Pe de altă parte, și acțiunea în restituirea 
prețului achitat formulată de  beneficiarul cumpărător 
se prescrie într-un termen de 3 ani, termen care curge 
de la data la care beneficiarul cumpărător a pierdut 
posesia imobilului, sau dacă nu a avut niciodată posesia 
acest termen începe să curgă de la data la care trebuia 
încheiat contractul, iar în lipsa unui termen de încheiere 
a contractului inserat în contract acest termen de 3 ani  
curge de la data încheierii convenției.

Pentru convențiile sub semnătură privată încheiate 
după data de 1 octombrie 2011, dată la care a intrat în 
vigoare Noul Cod Civil, termenul de prescripție este unul 
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De ceva vreme, există pe Internet un site – www.
antipodesmap.com – care îți arată unde ajungi de sapi la 
tine în curte sau grădină un tunel care să ajungă exact la 
antipod. Am fi fost tare necăjiți atunci, în copilărie, să știm 
acest lucru: un cenăzean nu ar ajunge în America, ci în 
apele Oceanului Pacific de Sud, la mulți, mulți kilometri 
de Noua Zeelandă și de Insula Chatham.

Plecare din Cenad, via centrul Pământului: coor-
donate: 46.133142, 20.578699 (46° 7› 59.3» N, 20° 34› 
43.3» E);

Sosire la antipozi, în apele Oceanului Pacific de 
Sud:  coordonate: -46.133142, -159.421301 (46° 7› 59.3» 
S, 159° 25› 16.7» W).

Av. Dan Muntean

Amalgam

special de 6 luni, care începe să curgă de la data la care 
contractul de vânzare-cumpărare trebuia încheiat. Astfel, 
acest termen de 6 luni  începe să curgă de la data sau faptul 
inserat în contract ca moment pentru încheierea actului 
autentic, iar în lipsa unei astfel de clauze contractuale 
termenul începe să curgă de la data încheierii convenției. 
În schimb, dreptul de a solicita restituirea prețului achitat 
și eventualele daune interese poate fi exercitat în termenul 
general de prescripție de 3 ani.

Prescripția dreptului la acțiune înseamnă că după 
împlinirea acestui termen nu se mai poate solicita instanței 
de judecată pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de 
act autentic de vânzare-cumpărare sau restituirea prețului.

Diferența clară dintre convențiile încheiate anterior 
datei de 1 octombrie 2011 și cele încheiate după această dată 
este că, în cazul primelor, termenul de prescripție al dreptului 
material la acțiune este imprescriptibil în cazul exercitării 
posesiei sau cel mult prescriptibil în 3 ani în cazul pierderii 
posesiei, iar în cazul convențiilor încheiate după data de 1 
octombrie 2011 dreptul de a solicita instanței de judecată 
pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic de 
vânzare-cumpărare se prescrie în termen de  6 luni.

În ceea ce privește solicitarea pronunțării unei 
hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare-
cumpărare asupra unui teren agricol extravilan, în situația 
în care o astfel de convenție se încheie după intrarea în 
vigoare a Legii 17/2014, pentru a formula o astfel de 
acțiune în justiție este necesară obținerea avizelor privind 
îndeplinirea procedurilor pentru respectarea dreptului de 
preemțiune și a avizelor de la Ministerul Apărării Naționale 
în cazul imobilelor din zona de frontieră. 

Pentru convențiile sub semnătură privată încheiate 
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014 nu există încă 
o practică certă privind admisibilitatea acestor acțiuni în 
lipsa îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea nr. 17/2014, 
deoarece Curtea Costituțională a dat în acest an o decizie  
care nu este foarte clară și care poate fi interpretată atât 
că prevederile Legii nr. 17/2014 nu se aplică convențiilor 
încheiate anterior datei de intrare în vigoare a acestei legi, 
că nu se aplică convențiilor încheiate anterior intrării în 
vigoare a Noului Cod civil la 1 octombrie 2011 sau că se 
aplică tuturor convențiilor indiferent de data încheierii lor, 
astfel că, până la o decizie dată în interesul legii de  Înalta 
Curte de Casație și Justiție sau de Curtea Constituțională, 
judecătorii pot interpreta diferit dispozițiile legii.

Acest aspect este important a se clarifica în perioada 
următoare, deoarece potrivit Legii nr. 17/2014 nici 
întabularea în cartea funciară a unei hotărâri ce ține loc 
de act autentic de vânzare-cumpărare nu se poate face fără 
depunerea avizelor care certifică respectarea procedurilor 
prevăzute de Legea nr. 17/2014.

Unde ar ajunge cenăzenii?

Ștampla dă gâdilat
• Consiliul Ecumenic din Cenad (C.E.C.) a 

adoptat, cu o strâmtă majoritate de voturi, hotărârea 
de a limita numărul numelor de botez la 25.

• Același C.E.C. a acceptat înregistrarea 
în Nomenclatorul local al numelor de botez 
următoarele: Pall Hallal, Crmănadl, Adidan, Crystal, 
Hennessy, O‘Cara, Al Cazier, Al Catraz, Huo-Măi, 
Moon, Do-Mino, Jing-sheng, Lao Tze, Peng Șui, 
Zhuang și Great Cal. Explicația membrilor consiliului 
pentru ultimele nume din pomelnic este pe de-o parte 
coronavirusul, iar pe de altă parte prevestirea din 
Biblie cum că rasa galbenă va conduce lumea, deci 
copiii trebuie să fie pregătiți din timp.

• Au fost văzute și la Cenad vestitele cercuri 
extraterestre. Însă nu în lanurile de grâu, ci în cele 
de porumb. Cultivatorii se plângeau în toamnă că 
le dispar știuleții, dar poliția nu intervine decât la 
pagube de peste 10.000 de lei și aici cercul se închide.

Paia Birtașu
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Sfaturi de sezon pentru
 gospodarii cenăzeni

Ing. George Ivașcu

Agricultură

Primăvara lui 2020 se 
arată a fi mai timpurie decât 
în alți ani. Astfel, după o iarnă 
ușoară, în care temperaturile 
minime nu au scăzut sub 
-7, -8° C, acum, spre 
sfârșit de lună februarie, 
temperaturile au crescut 
simțitor față de mediile 
multianuale, atingând în 
timpul zilelor 8-11° C, chiar 
și mai mult. Îngrijorător este 
faptul că după o iarnă lipsită 

în totalitate de zăpadă, precipitațiile căzute sub formă 
de ploaie în primele două luni ale anului se situează sub 
jumătate din media multianuală caracteristică zonei, care 
este în jur de 30-35 l/mp pe lună. 

Aceste fenomene semnalate, dublate de vânturi 
puternice, care de multe ori au depășit în zona noastră 
50-60 km/h, au dus la instalarea unei secete severe atât 
în straturile din profunzimea solului, dar și la suprafață. 
La culturile înființate în toamnă atât la grâu, cât și la 
orz și rapiță, deficitul de apă se manifestă prin apariția 
primelor frunze galbene, dar și printr-o dezvoltare slabă 
a foliei plantelor. 

Această stare de lucruri, dar și perspectiva 
prognozelor de lungă durată care prevăd o încălzire globală, 
temperaturile crescând de la an la an, ar trebui să pună pe 
gânduri forurile abilitate și să se acorde atenție maximă 
sistemelor de irigații care au fost lăsate de izbeliște în 
ultimii 30 de ani, furându-se tot ce era de furat. La Cenad 
există un sistem de canalizare cu rol dublu, de irigare-
desecare, care la această oră este în totalitate nefuncțional, 
cu canale colmatate și năpădite de vegetație arboricolă.  Aș 
da aici și exemplul canalului Begova, situat în apropierea 
graniței cu Ungaria. Este și acesta plin de vegetație, de stuf 
și papură și nu a fost curățat niciodată. 

Singura nădejde a truditorilor pământului rămâne 
venirea unor precipitații în lunile martie și aprilie, 
care să compenseze cât de cât deficitul de apă măcar în 
stratul de la suprafața solului (40-50 cm). Temperaturile 
ridicate din lunile de iarnă au dus la o înaintare rapidă în 
vegetație a pomilor, mai ales la cais, piersic, nectarin și 
cireș, mugurii la aceste specii fiind umflați, aproape de a 
se deschide. Este știut că sensibilitatea florilor la speciile 
pomicole este mare, ele fiind afectate dacă temperatura 
scade sub 0° C. Recomandăm aici un tratament cu zeamă 

bordeleză 3%, care pe lângă efectul fitosanitar are și efect 
retardant, încetinind înaintarea în vegetație. În caz că a 
fost aplicat mai înainte un tratament, el se poate repeta 
cu aceeași concentrație (3%). Obligatoriu este ca înainte 
de deschiderea florilor (faza de buton) să fie aplicat un 
tratament cu zeamă bordeleză în concentrație de 1%. Între 
aceste două tratamente se aplică un tratament cu Confidor 
Oil – 1,5%.

Alte lucrări care se execută la pomii fructiferi sunt 
tăierile și plantările de primăvară, ce se încheie în aceste 
luni, adică în martie și aprilie. Concomitent cu tăierile se 
execută și îndepărtarea fructelor mumificate, care sunt 
adevărate focare de infecție cu diverse boli (monolioză 
etc.). La tăierea ramurilor cu diametrul mai mare de 1 cm 
se va face o dezinfectare la secțiune cu o soluție de piatră 
vânătă 3%, după care se aplică pe tăietură un amestec 
de pământ galben cu balegă proaspătă de vacă, pentru a 
preveni pătrunderea uscăciunii în interior.

În grădină, lucrările de semănat au demarat în 
toamnă, știut fiind că cenăzenii nu rămân niciodată pe 
locul doi. În acest an, cel mai harnic gospodar s-a dovedit 
a fi Lae Suciu (Cună), care în data de 7 februarie avea 
deja usturoiul în pământ și nu un rând-două, ci o grădină 
întreagă. Desigur, pe măsura încălzirii solului se pot 
semăna rădăcinoasele, mazărea, ridichile, spanacul, salata, 
ceapa, sfecla roșie etc. Dintre culturile prin răsaduri ce 
se înființează la sfârșitul lunii martie sunt  cele de varză 
timpurie și gulii.

La culturile de cereale păioase înființate în toamnă 
se execută fertilizarea fazială cu îngrășăminte pe bază 
de azot. Astfel, vă informăm asupra prețurilor: azotat de 
amoniu – sac 25 kg, 40 lei; sac 50 kg, 80 lei. După cum se 
poate observa, se semnalează o ușoară scădere de preț la 
aceste îngrășăminte chimice.

Dintre îngrășămintele foliare amintim: Fertsel – 1,5 
l/ha, 12 lei/l; Atonik – 1 l/ha, 15,5 lei/l, Cropmax – 1 l/ha, 
14,5 lei/l. 

Aceste îngrășăminte pot fi dizolvate în apă și 
administrate împreună cu erbicidele. Dintre erbicidele 
pentru păioase amintim: Mustang – 119 lei/l, 0,5 l/ha; 
Rival Star – 38 lei/20 g, 1 l/ha; Premiant – 52 lei/l, 1 l/ha; 
S.D.M.A. (sare amină) – 28 lei/l, 1 l/ha.

În câmp, după semănarea florii-soarelui, se continuă 
cu semănatul porumbului și soiei.

Aș vrea să menționez că la plantarea puieților de 
pomi fructiferi în primăvară, în jurul pomilor se face o 
„farfurie” pentru a asigura o udare corespunzătoare în caz 
de precipitații, dar și irigări. La plantările de primăvară 
cantitatea de apă trebuie să fie mai mare pentru că sistemul 
radicular se dezvoltă mai greu.
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Plante medicinale,
remedii miraculoase (XXVIII)

Farmacie

Farmacist Rodica Pitic

HYOSCYAMUS NIGER
Măselarița

Măselarița este o plantă anuală sau bianuală foarte 
răspândită prin locuri cultivate și necultivate. Rădăcina este 
pivotantă, gălbuie sau brun-deschisă la exterior, albă la interior. 
Tulpina este înaltă de 30-100 cm, de obicei neramificată, 
acoperită cu peri lungi și lipicioși, având miros neplăcut, 
pătrunzător. Frunzele alterne sunt variabile ca dimensiuni și 
formă, pot să ajungă la lungimea de 30 de cm; ele sunt alungit 
ovate sau elitice, cu marginea zimțată. În primul an dezvoltă 
o rozetă de frunze bazale uneori foarte mari. Atât frunzele 
bazale, cât și cele tulpinale sunt moi, poroase și lipicioase. 
Florile sunt dispuse în vârful tulpinii, caliciul lor este tubulos, 
campalunat, cu cinci dinți triunghiulari ascuțiți, corola  cu 
lungimea de circa 2 cm este de culoare galbenă-murdară, 
violetă la gât, cu vinișoare care formează o rețea violacee. 
Planta înflorește din iunie până în august.

Fructul este o capsulă care se deschide printr-un capac 
și se dezvoltă în interiorul caliciului persistent.

Semințele sunt brune-cenușii, cu diametrul de circa 1 mm. 
Planta prezintă un miros neplăcut care dispare în urmă uscării.

În scopuri medicinale se recoltează frunzele în al doilea 
an de vegetație, la începutul înfloriri, iar în primul an prin luna 
august, întotodeauna pe vreme uscată. Acestea se așează într-
un singur strat (datorită faptului că se lipesc ușor între ele) 
și se usucă la 30-40 grade. După recoltare este necesar să se 
spele mâinile cu apă și săpun din cauza toxicității frunzelor. 
Frunzele conțin alcaloizi în proporție egală: hiosciamină și 
scopolamină. Datorită acestor alcaloizi produsele inhibă 
terminațiile nervoase parasimpatice, excită sistemul nervos 
central, accelerează ritmul cardiac, provoacă midriaza, dilată 
bronhiile, diminuează secrețiile și peristatismul intestinal. 
Acest produs vegetal, ca și cel de mătrăgună, pe care o voi 
descrie în rândurile următoare, se utilizează în industria 
farmaceutică pentru extracția celor doi alcaloizi. Preparatele 
obținute se utilizează numai sub supraveghere medicală. Prin 
macerarea frunzelor de măselariță cu ulei de floarea soarelui 
se obține un preparat numit ulei de huosciam întrebuințat 
numai extern în dureri reumatice, nevralgii. Preparatul se 
obține în felul următor: 10 g frunze uscate se umectează cu 10 
g alcool și 3 g amoniac, se țin o zi la temperatura camerei, într-
un vas închis. Se adaugă 80 g ulei, se încălzește pe baia de apă 
sub agitare până la evaporarea alcoolului și a amoniacului. Se 
decantează lichidul limpede într-un flacon de sticlă închis la 
culoare. La 10 g ulei de hiaosciam se pot  adăuga 3 picături de 

ulei volatil de levănțică, rozmarin sau lămâioară, se păstrează 
ferit de lumină. Intră în compoziția țigărilor antiasmatice.

 
ATROPA BELLADONNA

Mătrăguna, Cireașa lupului, Doamna codrului, Floarea 
codrului, Floarea cucului, Împărăteasa buruienilor

 
Mătrăguna este o plantă robustă, înaltă până la 2 m, 

lemnoasă la bază, bogat ramificată. Crește prin pădurile 
umbroase, prin poienile și tăieturile de fag din regiunile 
muntoase, în special în județele Caraș-Severin, Suceava, 
Neamț, Bacău, Harghita, Brașov. Întrucât flora spontană nu 
asigură necesarul, iar materia primă recoltată este săracă în 
principii active, mătrăguna se cultivă în zona de răspândire 
naturală sau la limita ei inferioară. În pământ are un rizom 
gros, ramificat, cu rădăcini lungi până  la 1 m,  de culoare 
galben-brun deschisă. Tulpina este ramificată, de culoare 
verzuie sau în nuanțe violet-roșcate. Frunzele de la bază sunt 
alterne, pețiolate mari, iar cele superioare sunt dispuse câte 2, 
una fiind mai mare. Florile se dezvoltă câte 1-2 la subsoara 
frunzelor superioare. Corola este tubuloasă, cu 5 lobi la 
exterior, brun-violetă sau roșcată, iar la interior gălbuie, cu 
nervuri purpurii-violete. Fructul este o bacă aproape sferică 
de culoare neagră, lucioasă, cu suc albastru-violet.

Pentru scopuri terapeutice interesează atât părțile 
subterane recoltate fie în luna aprilie fie în septembrie până 
la primul îngheț, cât și frunzele culese cu pețiol înainte 
și în timpul înfloririi. Pe timpul recoltării, cât și în timpul 
manipulării acestor produse se vor lua măsuri de protecție, 
spălându-se mâinile cu apă și săpun după fiecare operație. Se 
va evita ducerea mâinilor la ochi, gură sau nas.

Uscarea se face la umbră sau în uscătorii la 55-60° C.
Principiile active ale rădăcinilor și frunzelor sunt alca-

loizii, în principal hiascioamina și scopolamina. Acțiunea 
farmacologică a produselor extrase din rădăcini și frunze este 
aceeași ca și la măselariță, doar că aceste produse conțin o 
cantitate mult mai mare de alcaloizi. Sub acțiunea atropinei se 
dilată pupila, fiind utilizată în oftamologie în scop diagnostic. 
Atropina prezintă o acțiune antispasmodică-spasmolitică 
neurotropă, acționând prin sistemul nervos. Prezintă o 
valoroasă acțiune parasimpaticolitică. Sub acțiunea atropinei 
este inhibată secreția glandelor exocrine din aparatul digestiv 
și, respectiv, din aparatul respirator. Sărurile de atropină, 
extractele din plantă se folosesc pe scară largă în spasmele 
căilor biliare și urinare, în spasmele bronșice ale asmaticilor, 
în tratamentul simtomatic al boli Parkinson, pentru reducerea 
tremurăturilor caracteristice acestei boli.

Specialitățile farmaceutice obținute din mătrăgună, 
fiolele de atropină și soluția oftalmică se folosesc numai cu 
avizul medicului.



Cenăzeanul nr. 1/2020 16

Rețete de bucătărie

Cornelia Varga

MUȘCHI DE VITĂ ÎN  ALUAT

În sfârșit, deși cam timid, a apărut în magazinele 
noastre alimentare carnea de vită de bună calitate, ce 
provine de la vite special crescute pentru carne și nu de la 
vacile cu lapte ajunse să fie sacrificate la bătrânețe. Această 
carne este un pic mai scumpă decât cea de porc, dar gustul 
și proprietățile sale nutritive compensează cheltuiala în plus.

Ingrediente: 
1 kg mușchi de vită
1 pachet foetaj (Linco sau Morărița)
300 de grame de ciuperci
1 ceapă
2 ouă
sare, piper după gust
Se ia o bucată de mușchi de vită fasonat, curățat 

de pielițe, de aproximativ 1 kg. Într-o tigaie se încălzește 
unt, apoi se prăjește bucata de carne pe toate părțile rapid, 
inclusiv capeții. Pe fiecare parte se lasă 2-3 minute, apoi se 
pune pentru 15 minute, dar nu mai mult, în cuptorul încălzit 
la 200 de grade. După ce s-a răcit se sărează și se pune piper.

Se toacă  300 de grame de ciuperci și se prăjesc 
în unt la foc potrivit împreună cu o ceapă tocată, sare 
și piper. Compoziția se pune deoparte la răcit, apoi se 
adaugă un ou întreg.

Se întinde aluatul foetaj, deasupra se pune un strat 
de compoziție de ciuperci, apoi bucata de carne scoasă din 
cuptor și răcită. Carnea se înfășoară în aluat, se unge cu un 
ou bătut și se pune în cuptorul încins la 200 de grade pentru 
30-35 de minute.

RULADĂ DE SPANAC CU SOMON

Ingrediente: 
750 grame spanac congelat
6 ouă
300 grame cremă de brânză cu verdeață
100 de grame de făină de migdale sau migdale 

măcinate fin (eventual făină de grâu)
200 grame somon afumat
1 cățel de usturoi
sare, piper
1 pachet praf de copt
Această rețetă este dedicată persoanelor care suferă de 

intoleranță la gluten. Din acest motiv conține ca ingredient 
făina de migdale. În cazul în care nimeni din cei care urmează 
să consume rulada nu suferă de intoleranță la gluten, se poate 
folosi fără probleme făina obișnuită de grâu. 

Se decongelează spanacul, se scurge de apa rezultată, 
apoi se toacă mărunt fie cu mâna, fie cu un robot de bucătărie. 
Se adaugă ouăle întregi și cățelul de usturoi pisat, amestecând 
bine, de preferință cu robotul pentru o bună omogenizare. Se 
adaugă făina de migdale, sau făina obișnuită, după caz, praful 
de copt, sarea și piperul. Se mai amestecă încă odată, apoi se 

toarnă în tava de copt  de dimensiunea 35/45 cm (de aragaz) 
tapetată cu hârtie de copt. Se coace la 180 grade pentru 20 de 
minute. Se scoate din tavă și se rulează cât este caldă, pentru 
a-și păstra forma. Când s-a răcit, se unge cu brânza cremă, 
se așează bucățile de somon afumat și se rulează din nou. Se 
lasă la frigider pentru minimum 2 ore, apoi se poate tăia felii.

LEGUME LA CUPTOR CU CAȘCAVAL

Ingrediente:
2 vinete potrivite
3 ardei mari roșii
2 buc. dovlecei zucchini
1 ceapă
2 căței  de usturoi
½ l  de bulion
busuioc, sare, piper, o linguriță zahăr
200 g cașcaval ras 
Se taie legumele rondele, se sărează și se coc 

aproximativ 25 de minute în cuptorul încins la 200 de grade.
Între timp se pregătește un sos de roșii având la bază 

ceapă, usturoi, bulion, sare, piper, zahăr și busuioc.
Într-un vas termorezistent se așează un rând de legume 

coapte, se pune un strat de sos și se presară cașcaval ras. Se 
continuă în aceeași ordine, ultimul strat fiind cel de cașcaval.

Se dă la cuptor pentru 25 de minute, la 180 de grade.

PRĂJITURĂ JAFFA

Ingrediente pentru blat:
8 ouă
40 linguri zahăr
45 linguri făină
6 linguri ulei
45 linguri lapte
Cremă: 
300 grame zahăr tos
 400 ml apă
5 linguri gem de caise
2-3 portocale  decojite, congelate
2 tablete de ciocolată

Se amestecă toate ingredientele pentru blat cu un 
mixer și se pune la copt în cuptorul încins la 180 de grade. 
După coacere și răcire se taie blatul în două părți egale.

Se pune la fiert apa cu 300 de grame de zahăr și cu 
gemul de caise, preparând un sirop. Când s-a răcit se adaugă 
portocalele congelate date pe răzătoare, precum și jumătatea 
de blat sfărâmat. Se face o compoziție omogenă, care se 
întinde deasupra blatului lăsat întreg.

Se lasă la frigider până se solidifică, apoi se topesc 
cele două tablete de ciocolată și se toarnă deasupra.
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Turism

Vilnius – capital Lituaniei

M-am gândit că ar poate fi puţin mai interesant şi 
mai „exotic”, pentru noi, locuitorii din această parte a 
Europei, să povestesc câte ceva din vizitele mele în două 
din cele trei capitale ale ţărilor Baltice. Nu pentru că ar 
fie ele cine ştie cât de atrăgătoare din punct de vedere 
turistic, dar mai mult pentru faptul că nu se află, de regulă, 
pe lista noastră de „to do”, adică nu murim de nerăbdare 
să le vizităm. Aici, recunosc cu mâna pe inimă, că dacă 
nu erau oportunităţile legate de munca mea profesională, 
cine ştie când le-ar fi venit rândul să fie vizitate, asta dacă 
vreodată le-ar fi venit acest rând. 

Deci, în numărul acesta al revistei noastre, 
„Cenăzeanul”, prima capitală baltică vizitată (şi asta în 
urmă cu exact 10 ani) este Vilnius, capital Lituaniei. 

Pentru început câteva note introductive despre 
ţara a cărei capitală este şi despre oraş în sine. Lituania, 
este una dintre cele trei ţări baltice, alături de Letonia şi 
Estonia, fiind cea mai la sud dintre cele trei. Pe uscat, 
se învecinează cu Letonia la nord, cu Belarus la est și 
sud, cu Polonia la sud, dar și cu Regiunea Kaliningrad 
(exclavă a Rusiei) la sud-vest. Lituania are o populație 
de circa 2,9 milioane de locuitori (aşa, cam cât capitala 
ţării noastre, Bucureşti), iar capitala și cel mai mare 
oraș este Vilnius. În timp ce Primul Război Mondial se 
apropia de sfârșit, Actul de Independență a Lituaniei a 
fost semnat la 16 februarie 1918, declarând înființarea 
statului suveran Lituania. Începând cu 1940, Lituania 

a fost ocupată mai întâi de Uniunea Sovietică și apoi 
de Germania Nazistă. Spre sfârșitul celui de al Doilea 
Război Mondial, în 1944, germanii s-au retras și Uniunea 
Sovietică a reocupat Lituania. Uniunea Sovietică a 
retrocedat Vilniusul Lituaniei după invazia sovietică 
a Poloniei de Est din septembrie 1939. În iunie 1940, 
Uniunea Sovietică a ocupat și a anexat Lituania în 
conformitate cu protocolul adițional secret al Pactului 
Ribbentrop–Molotov. Ocupația a fost urmată de arestări 
și deportări în masă, din Lituania fiind îndepărtați 
34.000 de cetățeni. Surse lituaniene spun că acesta a fost 
începutul unei acțiuni ce urma să îndepărteze 700.000 de 
persoane din Lituania. Sovieticii au început deportările 
din Lituania în Siberia, naționalizarea completă, 
colectivizarea și sovietizarea generală a vieții cotidiene. 
Între 1944 și 1952 circa 100.000 de partizani lituanieni 
au dus un război de gherilă contra sistemului sovietic. 
Circa 30.000 de partizani și susținători ai lor au fost 
uciși, mult mai mulți fiind arestați și deportați în gulagul 
siberian. Se estimează că Lituania a pierdut 780.000 de 
locuitori în al Doilea Război Mondial. La 11 martie 1990, 
cu un an înaintea desființării formale a Uniunii Sovietice, 
Lituania a devenit prima republică sovietică care s-a 
declarat independentă, ceea ce a dus la restaurarea 
statului independent Lituania. În prezent, Lituania 
este membră a Uniunii Europene (2004), a Consiliului 
Europei, membru deplin al Spațiului Schengen (2007) și 
al NATO (1994).

Atunci când am aterizat prima oară în Vilnius, mi 
s-a părut că aeroportul nostru din Otopeni este un fel 
de JFK din New York şi chiar aeroportul din Timişoara 
mi s-a părut unul mai mare. Dar, mai surprins am 
fost de temperatura de afară, de -250 C credeţi-mă, pe 
deplin resimţită. Inutil să vă spun cum scărţâia zăpada 
sub bocancii noştri, de parcă şi pe ea o durea faptul că 
o călcam în picioare la gerul de afară. Oraşul în sine, 
capitala Vilnius, oraş de aproximativ 550.000 de locuitori 
(puţin mai mare decât Timişoara) parcă la prima vedere 
un oraş prea mic pentru a fi capitală, era o zonă total 
necunoscută în mintea mea de turist şi efectiv nu ştiam 
la ce să mă aştept. 

Faptul că prima dată am petrecut o întreagă 
săptămână acolo nu m-a ajutat prea mult. Asta pentru 
că deşi eram cazat oarecum aproape de centru oraşului, 
fiind în interes de serviciu, munca mea acolo se întindea 
pe câte 8-10 ore zilnic şi, deci, plecam pe noapte şi mă 
întoarceam pe noapte în oraş. De la locul unde eram 
cazaţi şi până unde ne desfăşuram activitatea, era un 
drum de cca. 30 min cu maşina şi el trecea şi pe lângă 
ţărmul Mării Baltice, mare care era complet îngheţată, 

Catedrala ortodoxă din Vilnius.
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cât vedeai cu ochii, în larg fiind numai blocuri enorme 
de gheaţă. Ţin minte că, mai în glumă mai în serios, am 
cerut într-o zi permisiunea instructoarei noastre să ne lase 
cu câteva ore mai repede, pentru că altfel, toate pozele 
mele acolo vor fi ceva de genul „Tibi – noaptea”.

Vilnius este străbătut de râul Neris, care izvorăşte 
în Belarus. Centrul vechi istoric din Vilnius cu arhitectura 
sa străveche, o îmbinare interesantă de stiluri, cu in-
fluenţe scandinave, ruseşti şi germane. a fost înscris 
în anul 1994 pe lista patrimoniului cultural mondial 
UNESCO, iar în 2009 a fost Capitală Cultural Europeană. 
Dacă spre periferie îţi poţi „încânta” privirea cu ditamai 
blocuri de tip comunist, falsa impresie că Vilnius nu este 
altceva decât un oraş de provincie (asta în comparaţie cu 
Bucureştiul) şi toată această prejudecată se spulberă rapid 
atunci când păşeşti în centru istoric al oraşului. Se spune 
despre Vilnius ca ar avea unul din cele mai mari Centre 
Vechi dintre toate ţările din estul Europei. Nu mi se pare 
o exagerare, asta după ce am văzut cu ochii mei câteva 
dintre ele (şi nu puţine). Cea mai veche universitate din 
estul Europei e tot în Vilnius, deși nimeni nu se bate cu 
pumnul în piept pentru istoria lor măreaţă. Una dupa alta, 
la fiecare colţ, pe fiecare stradă răsare câte o biserică 
absolut extraordinară. În Vilnius nu o să găsiţi ceva atât 
de grandios ca la Vatican sau în alte oraşe europene cu 
catedrale catolice impresionante (Köln, Paris, Barcelona, 
Strasbourg, etc.), dar în Vilnius catedralele şi bisericile 
sunt atât de multe şi atât de vechi, încât senzaţia e cu 
atât mai impresionantă având în vedere spaţiul compact 
în care te afli.

Pe lângă biserici, în central vechi al oraşului poţi 
găsi şi o sumedenie de magazine care vând ambră sau 
chihlimbar, o comoară cu care toate ţările baltice se 
mândresc şi pe care am găsit-o şi în nordul Poloniei, 
atunci când am fost la Gdansk. 

Una peste alta, pot spune că Vilnius, capitala 
Lituaniei, are un aer provincial, cu străzi pe care ţi-e drag 
să te plimbi la nesfârşit, însă cel mai bun loc pentru a 
porni într-un tur al oraşului este principala arteră care 
traversează oraşul medieval – Strada Castelului, care 
începe din colţul sud-estic al Pieţei Catedralei şi merge 
până în Strada Mare, pe lângă Piaţa Primăriei, până la 
Porţile Zorilor, singurele porţi care au mai rămas din 
fortificaţiile oraşului, construite împotriva invaziei tătare 
la începutul sec. XVI. 

Catedrala din Vilnius este situată în centrul 
oraşului vechi şi se aseamănă mai degrabă cu un templu 
grecesc decât cu o biserică ortodoxă. Biserica originală a 
aşezării, care ulterior a devenit catedrală, a fost construită 
în sec. XIII, din ordinul regelui Mindaugas. Faţada este 

decorată cu statui baroce imense, reprezentându-i pe 
Avram, Moise şi cei patru evanghelişti. În era sovietică, 
catedrala a servit ca și galerie de pictură. Ca simbol 
al renaşterii naţionale, aceasta a fost prima biserică 
reconsacrată, pe 5 februarie 1989. Clopotniţa de 52 m, 
care se înalţă în faţa şi puţin în dreapta catedralei, a făcut 
parte iniţial din zidurile de apărare ale Castelului Inferior. 

Piaţa Primăriei a fost centrul politic, cultural şi 
economic al Vilniusului. Primăria originală din sec. XV 
nu a supravieţuit, iar cea din prezent a fost terminată în 
1799. În sec. XIX era în mod frecvent utilizată pentru 
evenimente culturale, iar în 1845 a devenit primul teatru 
al oraşului. Cea mai veche biserică barocă din Vilnius, 
Sf. Cazimir, a fost construită între anii 1604 şi 1615. 
Edificiul poartă numele sfântului patron al Lituaniei 
şi al Poloniei, Casimir Jagellon, vestit pentru puritatea 
sufletului şi pentru credinţa sa. Sfântul a fost fiul lui 
Cazimir al IV-lea al Poloniei; coroana de pe acoperişul 
bisericii stă mărturie pentru originile sale regale. Pe 
drumul spre Porţile Zorilor, în curtea singurei mănăstiri 
ruseşti care a funcţionat în era sovietică, se află cea mai 
importantă biserică ortodoxă din Vilnius, Biserica Sf. 
Duh. A fost construită în sec. XVII pentru a deservi 
comunitatea ortodoxă rusă şi prezintă similarităţi cu 
arhitectura catolică. Singura poartă a oraşului care a 
supravieţuit este cea numită Porţile Zorilor. În 1671, 
călugăriţele carmelite de la Sf. Treime din apropiere au 
construit o capelă deasupra porţilor, pentru a adăposti o 
icoană sfântă a Fecioarei Maria, despre care se spune că 
ar fi avut puteri miraculoase. Nu se ştie cine a realizat-o, 
însă ea a fost îmbrăcată în aur şi argint de fierarii locali, 
lăsându-i doar mâinile şi capul descoperite. Biserica Sf. 
Ecaterina a fost construită în anul 1743 şi este una dintre 
principalele biserici din capitala Lituaniei. Este celebră 
nu numai pentru formele sale în stil baroc şi rococo, ci 
şi pentru acustica uimitoare din interior şi minunatele 
spectacole de muzică, care sunt organizate aici. Un tur al 
Oraşului Vechi nu ar fi complet dacă el nu ar presupune şi 
o vizită la Univesitatea Vilnius, fondată în 1570 de iezuiţi 
şi unul dintre cele mai importante centre ale Contra-
Reformei. Astăzi, în jur de 21.000 de studenţi studiază 
în cele 12 facultăţi ale acesteia. Lângă Universitate se 
află Palatul Prezidenţial, reconstruit în stilul imperiului 
rusesc la începutul sec. XIX.

În concluzie, Vilnius te poate cuceri cu frumuseţea 
lui barocă şi cred că oferă un cadru perfect pentru o 
vacanţă plină de romantism. Asta, deşi este cel mai puţin 
vizitat dintre cele trei capitale baltice, vă asigur că Vilnius 
rămâne o experienţă europeană unică.
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BREXIT-ul, pe înțelesul 
cenăzenilor

INFORMAȚII  GENERALE
Procesul de retragere a Regatului Unit din Uniunea 

Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Pe 
cale de consecință, Acordul de retragere ratificat de ambele 
părți a intrat în vigoare la 1 februarie 2020.

Acordul de Retragere prevede o perioadă de 
tranziție până la 31 decembrie 2020, pe parcursul căreia 
Regatul Unit va respecta, în continuare, acquis-ul 
european, inclusiv Politica comercială a UE. În același 
timp, pe durata perioadei de tranziție, Marea Britanie 
nu va participa la mecanismul decizional și nu va mai fi 
reprezentată în instituțiile UE, dar va păstra altfel toate 
drepturile și obligațiile ce revin unui stat membru.

 
Implicațiile retragerii Regatului Unit din UE 

pentru drepturile cetățenilor români din Regatul Unit

Pe durata perioadei de tranziție, nu vor exista 
schimbări ale statutului cetățenilor români în Regatul Unit. 
Astfel, cetățenii români și membrii de familie ai acestora 
care se află în Regatul Unit la data retragerii și cetățenii 
românii și membrii de familie ai acestora care se vor stabili 
în această perioadă în Regatul Unit (până la 31 decembrie 
2020), vor continua să beneficieze de aceleași tratament 
care li se aplică în prezent în calitate de cetățeni ai unui stat 
membru UE, respectiv legislația europeană privind libera 
circulație a persoanelor, pentru a putea locui, lucra, sau 
studia în continuare în Regatul Unit.

Cetățenii români care doresc să rămână în Regatul 
Unit și după finalizarea perioadei de tranziție trebuie să se 
înregistreze pentru noul statut de rezident.

În acest sens, Guvernul britanic a creat un sistem de 
înregistrare (EU Settlement Scheme – EUSS), prin care 
cetățenii români pot solicita noul statut.

Astfel, cetățenii români și membrii de familie ai 
acestora se pot înregistra pentru a solicita noul statut până 
la data de 30 iunie 2021, doar dacă se află în Regatul Unit 
înainte de 31 decembrie 2020.

Prin intermediul EUSS, cetățenii români vor putea 
obține unul dintre cele două tipuri de statut: pre-settled 
sau settled.

PRE-SETTLED – este aplicabil cetățenilor români 
și membrilor de familie ai acestora care la momentul 
solicitării pot dovedi o reședință continuă în Regatul Unit 
pentru mai puțin de 5 ani. La momentul împlinirii celor 5 
ani de reședință continuă aceștia vor trebui să depună o 
nouă cerere pentru obținerea statutului settled.

SETTLED – este aplicabil cetățenilor români și 
membrilor de familie ai acestora care au avut reședința 
continuă în Regatul Unit pentru cel puțin 5 ani consecutivi.

Notă: Membrii de familie (indiferent de cetățenie) 
dobândesc statutul în baza relației de familie și a 
statutului titularului principal. Fiecare membru de familie 
trebuie să se înregistreze individual. Părinții pot depune 
cerere pentru copiii cu vârsta de până la 21 de ani sau 
aceștia pot depune cerere individuală, după caz. Nu este 
specificată o vârstă minimă de la care minorul se poate 
înregistra în nume propriu. Copiii pot depune cerere 
individual atunci când părinții nu sunt în Regatul Unit 
sau atunci când aceștia din urmă nu doresc să solicite 
noul statut. Cererile depuse în același timp de membrii 
unei familii vor fi asociate și analizate concomitent de 
autoritățile britanice. Cererile membrilor unei familii care 
nu sunt depuse în același timp vor fi analizate separat. 
 

Membri de familie sunt: soțul/soția, partenerul 
civil, părinții, bunicii, copiii prezenți și viitori, nepoții, 
persoanele cu care cetățeanul român se află într-o 
relație durabilă. Dacă aceștia nu se află în Regatul Unit 
la data de 31 decembrie 2020, vor putea să se alăture 
cetățeanului român care a aplicat pentru noul statut, 
în Regatul Unit oricând, în viitor. Membrii de familie 
care se alătura cetățeanului român vor trebui să solicite 
dobândirea noului statut cu respectarea procedurilor de 
înregistrare în EUSS.

Reședință continuă înseamnă că absențele 
din Regatul Unit trebuie să fie de 6 luni sau mai puțin 
în orice perioadă de 12 luni, cu excepția unei singure 
perioade de absență care nu depășește 12 luni și pentru 
un motiv important (cum ar fi sarcina, nașterea, boala 
gravă, studiul, formarea profesională sau detașarea 
în străinătate). Abaterile datorate serviciului militar 
obligatoriu nu vor afecta reședința continuă. Perioadele 
de închisoare și deciziile de expulzare / deportare pot 
afecta reședința continuă.

Procedura de înregistrarea în EUSS este gratuită și 
se realizează online de pe PC/laptop sau smartphone cu 
sisteme de operare Android/IOS, dar și prin trimiterea 
cererilor și a documentelor justificative prin poștă către 
centre din Regatul Unit. Această ultima opțiune se 
adresează posesorilor de pașapoarte non-biometrice și 
posesorilor de cărți de identitate non-biometrice. 

Cerințele de eligibilitate pentru EUSS sunt în 
principal bazate pe reședință.

Home Office va examina cât timp o persoană a fost în 
Regatul Unit și nu activitățile desfășurate în această perioadă.  
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Relații externe

Solicitanții trebuie, de asemenea, să dovedească 
identitatea lor și să declare istoricul infracțional (dacă 
există), pentru a dobândi statutul pre-settled sau settled. 

Pentru verificarea identității (un pas necesar în 
procesul de înregistrare a cererii cetățenilor români 
în EUSS) – poate fi descărcată Aplicația EU Exit: ID 
Document Check. Mai multe informații despre utilizarea 
aplicației: https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-
id-document-check-app. 

Pentru dovedirea reședinței continue în Regatul 
Unit, sunt recunoscute mai multe tipuri de documente:

 
Documente care acoperă perioade mai lungi de timp

– extras bancar anual sau un rezumat al contului – 
cel puțin 6 luni de plăți primite sau efectuate în Regatul 
Unit

–  scrisoare de la angajator
– factura de plată a taxei către consiliul local
– scrisoare/ certificat/ adeverință de la școală, 

colegiu, universitate sau altă formă de învățământ 
acreditată

– factura pentru taxele efectuate către școală, 
colegiu, universitate

– document/scrisoare care atestă adresa din Regatul 
Unit, primită de la un organism de finanțare a studenților 
din UK - Student Loans

– dovada creditului ipotecar
– contractul de închiriere și dovada plății
– document care atestă plata contribuțiilor a unui 

liber profesionist (SELF-EMPLOYED)
– formularul P60 pentru o perioadă de 12 luni – 

se pot solicita dovezi suplimentare pentru a confirma 
reședința în UK timp de cel puțin 6 luni din acea perioadă

– formularul P45 indicând durata angajării anterioare 
obținut de la angajator la finalul colaborării

Documente care acoperă perioade mai scurte de 
timp (1 lună)

– extras de cont care arată plățile primite sau 
cheltuite în Regatul Unit

– adeverință salarială pentru un loc de muncă în 
Regatul Unit

– facturile la apă, gaz sau energie electrică care 
indică o adresă din Regatul Unit

– factura la telefonul fix sau mobil, TV sau internet 
care indică o adresă din Regatul Unit

– factura pentru reparații la domiciliu, servicii de 
medicină veterinară sau asigurări, precum și dovada plății

– adeverință/ scrisoare de la medicul de familie, 

spital sau alt specialist în domeniul sănătății, care confirmă 
programările avute

– scrisoare de la un departament guvernamental, 
serviciu public sau caritate, care atestă colaborarea la o 
anumită dată sau pentru o anumită perioadă (de exemplu, 
Job Center Plus sau Citizens Advice)

– ștampila pusă pe pașaport, care confirmă intrarea 
în Regatul Unit

  – bilet de călătorie care confirmă că ați intrat în 
Regatul Unit dintr-o altă țară

– factură pentru munca efectuată în Regatul Unit și 
dovada plății.

În urma dobândirii statutului settled/pre-settled, 
cetățenii români și membrii de familie au drepturile 
garantate pe toata durata vieții (cu excepția cazului în 
care lipsesc mai mult de 5 ani din Regatul Unit, ipoteză 
în care își vor pierde drepturile).

Pentru a facilita parcurgerea procedurii de 
înregistrare, Home Office a publicat, în limba română, 
un ghid oficial de îndrumare. Ghidul răspunde 
întrebărilor frecvente cu privire la procesul de 
înregistrare, cuprinde date de contact pentru asistență 
și instrucțiuni cum să aplicați în sistem.

ATENȚIE!
•	Până la finalizarea perioadei de tranziție 

(31 decembrie 2020), cetățenii români și membrii de 
familie ai acestora care se află pe teritoriul Regatului 
Unit la data de 31 decembrie 2020 nu au obligația de 
a se înregistra pentru dobândirea pre-settled/settled 
status, însă este recomandat să nu se aștepte apropierea 
datei limită (30 iunie 2021) pentru a face demersurile 
necesare în acest sens

•	După finalizarea perioadei de tranziție (post 31 
decembrie 2020), cetățenii români care doresc să continue 
să locuiască în Regatul Unit și să beneficieze de aceleași 
drepturi conferite în prezent după retragerea Regatul Unit 
din UE, trebuie să se înregistreze pentru obținerea 
statutului settled/pre-settled până la 30 iunie 2021.

•	Cetățenii români care intră pe teritoriul 
Regatului Unit după 31 decembrie 2020 vor trebui 
să respecte condițiile stabilite de normele interne în 
materie de imigrație.

Ce se întâmplă dacă nu vă înregistrați pentru 
obținerea pre-settled/settled status?

Cetățenii români și membrii de familie ai acestora 
care nu se înregistrează pentru obținerea pre-settled/settled 
status până la data limită (30 iunie 2021), nu vor putea 
beneficia de drepturile conferite de Acordul de Retragere. 
Aceștia vor fi considerați, în principiu, ca încălcând 
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reglementările în materia imigrării și vor fi susceptibili de 
a  fi expulzați din Regatul Unit.

Ce se întâmplă dacă cererea de înregistrare este 
refuzată?

Dacă solicitarea pentru obținerea pre-settled/settled 
status este refuzată de autoritățile britanice, cetățenii 
români și membrii acestora de familie au posibilitatea de a 
contesta această decizie. Până la pronunțarea unei hotărâri 
definitive în cazul unei căi de atac judiciare împotriva 
respingerii unei astfel de cereri de către autoritățile 
competente, se consideră că solicitantului i se aplică toate 
drepturile prevăzute de acord. De asemenea, cetățenii 
români au posibilitatea de a invoca în mod direct în fața 
instanțelor britanice prevederile Acordului de retragere.

RECOMANDĂRI

Cetățenii români sunt sfătuiți:
1). Să se înregistreze din timp pentru obținerea 

statutului settled/pre-settled.
2). Să citească cu atenție care sunt etapele pe care 

trebuie să le parcurgă pentru a se putea înregistra (atât 
pentru ei, cât și pentru membrii familiilor lor).

3). Să consulte ghidul pus la dispoziție de Home 
Office (vezi mai sus).

4). Să verifice cu atenție actele pe care le dețin 
pentru înregistrarea în sistem.

5). Dacă întâmpină probleme/dificultăți în procesul 
de înregistrare să se adreseze:

a. Autorităților britanice competente (menționate în 
Ghidul realizat de Home Office)

b. Ambasadei României la Londra și oficiilor 
consulare de la Manchester și Edinburgh

6). Să întreprindă demersuri pentru formalizarea 
tuturor relațiilor de muncă sau civile, esențiale și în 
protejarea drepturilor și în exercitarea obligațiilor pe 
teritoriul Regatului Unit, prin: semnarea unor contracte 
de muncă/ termeni și condiții de muncă, solicitarea de la 
angajator a fluturașilor de salariu și a formularelor P60 și 
P45 (formulare care atestă plata taxelor și contribuțiilor 
anual, respectiv la încetarea relațiilor de muncă), semnarea 
contractelor de lucrător pe cont propriu, obținerea 
numărului de asigurări sociale NINo, plata taxelor, 
înscrierea la medicul de familie, deschiderea contului 
bancar, plata utilităților și obligațiilor aferente chiriei/ 
locuinței în care se află.

7). Să consulte periodic pagina de internet a 
Ambasadei României la Londra și a Ministerului 
Afacerilor Externe pentru a obține informații actualizate 
privind stadiul procesului Brexit.

Sursa: http://www.mae.ro/brexit#Link

Reviste rurale bănățene

„Glasul Voislovei”
Ne propunem să începem prezentarea, pe rând, pe 

bază de reciprocitate, a diverselor publicații ce apar în 
mediul rural din Banatul istoric, pentru a încuraja astfel 
susținerea acestora de către comunitățile din care fac 
parte. Și fiindcă primii care ne-au răspuns la invitație 
au fost cei din Voislova, jud. Caraș-Severin, începem cu 
„Glasul Voislovei”.

Localitatea și intervalul de apariție: (Voislova și 
Timișoara, periodicul împlineşte anul acesta 8 ani de 
apariţie, 2012-2020).

Tipul periodicului și periodicitatea: Periodic sătesc, 
apare semestrial. 

Tipografia și editura: David Press Print, Str. Şt. O. 
Iosif, bl. 8/a, Tel. 0256-229.121; 0741-142.978; 1742-
084.745, Timişoara, jud. Timiş. davidpressprint@ gmail.
com; www.davidpressprint.ro

Tirajul periodicului: 100 buc./număr.
Preț: 336 lei/100 buc.
Formatul: A4, are un număr de 12 pagini; Text în 

pagină pe câte două sau trei coloane, prezentare grafică 
foarte bună, fotografii la fiecare articol, nu există anunțuri 
publicitare, apar articole referitoare la satul Voislova, zona 
văii Bistrei cât și din întreg Banatul.

Conducerea redacțională: Redactor-șef ec. Petru 
Opruț; Redactori: prof. Ioan Traia, jr. Firuț Mihuț, lect. dr. 
Ovidiu Roșu; prof. univ. dr. Dumitru Jompan, drd. Claudiu 
Călin, etnolog Aristida Gogolan.

Sediul redacției: Str. Viorelelor, Bl. D14, Sc. B, Ap. 
3, Et. 1, Timișoara, jud. Timiș.

Programul publicației: A fost expus în Nr. 1/Anul 
I/2012, prin articolul de pe prima pagină a periodicului, 
Argument la „Glasul Voislovei“. Din acest considerent, 
ziarul, foaia, revista sau cum vrea fiecare dintre noi să 

Text preluat din cartea: Ion Traia, Asociația Publiciștilor 
Presei Rurale din Banat, Editura Eurostampa, Timișoara, 2018.
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o considere, și-a propus de la bun început, să fie redate 
articole cu privire la orice acţiune socială, culturală, 
economică şi politică în ceea ce priveşte satul bănăţean. 
Este o revistă informaţională, practică, are drept scop 
publicarea unor articole de valoare, ce va reflecta acţiunile 
şi întâmplările petrecute şi care se vor petrece în Voislova, 
în comuna Zăvoi, pe tot cuprinsul văii Bistrei şi de ce nu 
din întreg Banatul. Pe parcursul celor opt ani de apariție, 
conținutul a fost adaptat la condiții și posibilități, fiind 
vorba, pur şi simplu, de modul în care o idee, o acţiune, o 
întâmplare devine prezentă în spaţiul spiritual şi cultural 
al Banatului. Prin acest periodic se poate populariza 
imaginea bisericii, a şcolii şi a primăriei în comunitate. 
Există posibilitatea de exprimare a elevilor, a profesorilor, 
a preoţilor cât şi a oamenilor simpli referitor la problemele 
care apar în viaţa cotidiană a comunei noastre, cultivarea 
unor aptitudini, talente în publicistică şi chiar stimularea 
creativităţii. Trebuie să ne cunoaştem locurile unde ne-am 
născut, crescut, copilărit şi de aceea prin această revistă se 
doreşte înmănuncherea unor articole, fotografii, dcumente 
ce au în prim plan istoria satului nostru drag, deoarece este 
neapărat nevoie să ne ştim trecutul pentru a avea un viitor 
luminos.

Ca orice revistă ea reprezintă o modalitate de 
manifestare artistică, de cultivare a respectului pentru 
cuvântul scris. Apariţia unei asemenea lucrări informative 
în Voislova a presupus efort, pasiune, îndemânare, 
entuziasm, dar şi multă dragoste. 

Periodicul este menit să dezvolte creativitatea, 
să promoveze tinere talente cu pasiuni în arta scrisului 
din satul şi comuna noastră, dar mai mult decât atât să 
încurajeze lucrul în echipă.

Referințe: în periodicele Suflet Nou, Arhanghelul, 
Lumina Girociană şi Foaia Săcoşană

Ec. Petre Opruț, redactor-șef

„Lumina Torăceană” – 50 de ani

Sâmbătă, 22 februarie 2020, la Căminul Cultural din 
localitatea Torac (Provincia Autonomă Voivodina, Serbia), 
s-au sărbătorit 50 de ani de la apariția primului număr al 
publicației locale „Lumina Torăceană”.  

Manifestarea a fost organizată de Asociația pentru 
Artă și Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluț” 
din Torac, în colaborare cu Asociația Publiciștilor Presei 
Rurale din Banat.  Au luat parte oameni de cultură, scriitori 
și publiciști ai presei rurale din Banatul Istoric. 

După relatarea în rezumat a istoricului revistei 
sărbătorite de către Mircea Lelea, redactorul responsabil 
al acesteia, o serie de invitați și-au prezentat publicațiile 

la care colaborează ori pe care le conduc. S-a constatat că, 
din păcate, mai toate publicațiile din mediul rural suferă 
de o boală comună: lipsa de colaboratori de pe plan local.

Manifestarea s-a încheiat cu vizionarea expoziției 
dedicate istoriei revistei sărbătorite, organizată în holul 
școlii din localitate.

***

Primul număr, revistei locale „Lumina Torăceană“, a 
apărut la Torac în luna februarie a anului 1970, la inițiativa 
unei grupe de tineri. Redactor responsabil a fost George 
Subu, redactori tehnici Nicoleta Damian și Todor Ocolișan, 
lector: Lia Baloș, iar din redacție au făcut parte: Eugenia 
Ciobanu, Olimpiu Baloș, Ion Checi și Stelian Paunescu. 
Din păcate, au apărut numai câteva numere ale revistei, 
urmând o pauză foarte lungă. Abia din anul 2010 începe să 
se editeze seria nouă a periodicului „Lumina Torăceană“ 
de această dată editat de Asociația pentru Artă și Cultură 
Românească „Vichentie Petrovici Bocăluț“ și înregistrat în 
registrul mass-media al Serbiei. 

Între timp, la Torac au apărut și alte periodice locale, 
care s-au tipărit în diferite perioade. Printre acestea se 
numără „Cuvânt Româneasc Torăcean” de care s-a îngrijit 
publicistul și cronicarul Pavel Filip, un inimos condeier 
torăcean. Pe lângă aceasta, acest activist s-a străduit 
să editeze și câteva cărți și un număr mare de lucrări 
publicate în multe publicații și prezentate la numeroase 
reuniuni, dar și periodicul „Săcălazul Strămoșesc“. Pe 
lângă acestea la Torac a mai apărut revista școlară „Litera” 
inițiată și îngrijită de prof. Olimpiu Baloș, apoi periodicul 
„Folomoc“ editat de cenaculul „Folomoc“ și periodical 
de cultură și zidire sufletească „Biruința“, care apare la 
Biserica Ortodoxă Română din Torac.                      D.B.
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Ciclul festiv de iarnă debutează cu Ajunul 
Crăciunului și se încheie pe 7 ianuarie cu Sf. Ion. În această 
perioadă scurtă sunt prăznuite 3 momente deosebite: 
Crăciunul, Anul Nou (Sf. Vasile) și Boboteaza. 

Învățatul lingvist Al. Graur vede în rom. Crăciun o 
continuare a cuvântului latinesc creatione, însă prin filieră 
slavă, ca și colindă, Rusalii, iar Gr. Brâncuș identifică 
cuvântul cu buturugă. Noaptea de Crăciun este noaptea 
butucului. Butucul care arde este un prim predecesor al 
pomului de Crăciun. Bradul care împodobește și astăzi 
casele locuitorilor din zonă și nu numai este gătit cu 
dulciuri și luminițe. Simbolul acestui pom este acesta: 
pe când Adam a păcătuit prin fructul pomului, Iisus 
ne-a mântuit prin lemnul crucii. Darurile și zaharicalele 
pomului închipuie fructele mântuirii, iar luminițele 
aprinse în pom îl personifică pe Iisus, ,,lumina lumii, care 
luminează pe tot omul”1.

Sărbătoarea Crăciunului a primit pe pământ 
românesc și un corespondent feminin: Crăciunoaia și o 
poveste culeasă de Tudor Pamfile: ,,Venindu-i Sfintei 
Fecioare vremea să nască, a fugit de la casa părintească 
și s-a oprit la gospodăria a doi bătrâni – Crăciun și 
Crăciunoaie – oameni cumsecade de altfel, dar care 
cu niciun chip n-au vrut s-o primească în casă, spre a 
nu le spurca cuprinsul cu nașterea unui prunc zămislit 
din greșală. De aceea, închizându-i ușa, Maria fecioară, 
simțindu-se cu totul neputincioasă de a merge înainte, s-a 
tras într-un șopron de vite, unde s-a și culcat în ieslea boilor, 
în paie. Aici, începând durerile nașterii, Maica Domnului 
a purces a se văieta. Crăciunoaie, auzind-o și știind ce 
înseamnă o naștere de copil, i s-a făcut milă de dânsa și 
fără a vesti pe Crăciun – unchiașul – a ieșit afară și s-a dus 
la Sf. Fecioară în iesle. Acolo a ajutat-o la naștere, a tăiat 
buricul pruncului, a culcat lăuza pe paie și a învelit-o, cu 
un cuvânt, a îndeplinit tot rostul moșitului. După aceasta a 
mers în casă și i-a spus lui Crăciun:

– Uite așa și așa. Fecioara izgonită de noi s-a dus în 
1 Simona Goicu, Termeni creștini în onomastica 

românească, Editura Amphora, Timișoara, 1999, p. 28. (Se 
va prescurta în continuare Termeni creștini…); Victor Aga, 
Simbolica biblică și creștină. Dicționar Enciclopedic, Editura 
Învierea, Timișoara, 2005, p. 294. (Se va prescurta în continuare 
Simbolica biblică și creștină…).

ocolul vitelor și acolo a născut. Ce puteam face eu altceva 
decât s-o ajutorez?

Unchiașul ei însă nu era om de înțelegere. A apucat 
pe babă de mână, a adus-o la tăietor și acolo i-a ciuntit 
mâinile din glezne; apoi, înspăimântat de acestea toate 
câte s-au întâmplat în casa lui, a plecat și s-a dus în sat. În 
urmă, moașa Crăciunoaie a umplut cum a putut un ceaun 
cu apă, l-a pus cu gura pe foc și când a crezut că apa este 
numai bună pentru scăldătoare, i-a spus Maicii Domnului 
să încerce apa și să vadă cum este. Maica Domnului însă 
i-a răspuns:

– Încearcă și dumneata, moașă Crăciunoaie!
Crăciunoaie vâră mâinile amândouă în apă și 

deodată văzu că partea tăiată crește la loc mult mai curată 
și mai frumoasă ca la început. De la această minune se 
crede pretutindeni că moașele au mâini de aur curat”2.

Pe masa de Crăciun va fi colacul de Crăciun păstrat 
mai cu seamă la etnicii sârbi, dar și produse din carne 
de porc. Porcul este tăiat de Ignat (20 decembrie) tot 
folosindu-se de ritual: întâi se taie codița și urechile, iar pe 
acestea le consumă copilul care încalcă, astfel, deliberat, 
postul; apoi se taie picioarele și capul, iar din acestea se 
vor găti, în unele locuri la Crăciun, iar în altele la Sfântul 
Vasile, iar în altele la Bobotează piftiile (cotoroagele), 
alimente a căror destinație este, cel mai adesea, tot una 
rituală, ele fiind oferite sufletelor strămoșilor3.

Substratul sărbătorii religioase închinate Sf. Ignatie 
Teoforul este luat de Ignat, care moștenește de la prototipul 
biblic jertfa sângeroasă. În Povestea lui Ignat ni se spun 
următoarele:

Era o poveste din bătrâni, ne-o spuneau bunicii 
noștri. Or fost odată doi oameni săraci și venea Crăciunu, 
bunăoară ca la toată lumea. Toți tăiau cât-on porc, îi 
Crăciun, daʼ ei erau săraci, n-aveau porci, n-aveau nimic.

Acum, cam cinci zile până-n Crăciun, omu zice 
către muiere:

– Măi muiere, toată lumea o tâiat cât-on purcel, noi 
ce să facem, purcel n-aveam, să plec și io dimineață la 
vânat, doar oi găsi ceva prin pădure, s-avem și noi pentru 
copii, pe sărbători.

– Bine, zice, du-te!
Dimineața se scoală omu, se ia și pleacă în pădure. 

Umblă-ncoace, umblă-ncolo, când îi pe-o cale, dă de-un 
popă. Popa avea nouă mascuri grași. Îl întreabă:

– Unʼte duci, măi ortace?
Daʼăla:
– Vai de mine, mă duc și io să găsesc ceva vânat, că 

2 Simona Goicu, Termeni creștini…, p. 37.
3 Otilia Hedeșan, Lecții despre Calendar. Curs de folclor, 

Editura Universității de Vest, Timișoara, 2005, p. 64. (Se va 
prescurta în continuare Lecții despre Calendar…).

Sărbătorile de iarnă
în sud-vestul Banatului

Preot dr. Valentin Bugariu
(Birda)
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am șapte feciori și nevasta și, zice, vin sărbătorile și n-am 
tăiat porc, n-am nimic daʼgăsesc ceva.

– Auzi, zice, nu mai umbla. Io-ți dau ăștia nouă 
mascuri grași, să te duci acasʼ cu ei, să-i tai, să-i mânci cu 
ce vrei tu, daʼ să-mi dai ce ai tu acasă și nu știi.

Zice:
– Io acasă n-am decât nevasta, opt copiii și o vițeauă am.
– Ei, zice, să-mi dai ce ai tu acasă și nu știi.
– Bine – omu de la o vreme s-o-nvoit, că el știe că 

numaʼ atâta are acasă.
Ia porcii, mascurii și vine cu ei acasă. De obicei 

copiii ies în calea lui când îl văd. Daʼ în loc să fie bucuroși 
că le-aduce porcii, să taie la Crăciun, ăia îi spun prima dată:

– Tată, tată, mama ne-o mai făcut un frate!
Omu, când aude, daʼmânios:
– No, zice, acum vine popa să-i dau copilu. Acesta 

l-am avut acasă de n-am știut.
Se năcăjește… Vine, se bagă-n ocol… Nevasta, 

când îl vede, îl întreabă:
– De unde ai porcii?
– Iacă, ieși un popă-n calea mea și-mi spuse că-mi 

dă ăștia nouă mascuri grași să-i mâncăm toți împreună, 
daʼ, zice, să-i dau de-acasă ce am io și nu știu. Și, zice, 
acum mă necăjii că-mi spuseră copiii că încă noi avem 
un fecior.

No, acum, ce să facă? Se necăjesc, daʼnu știu ce 
să facă. Să face seară. Din întâmplare, Dumnezău cu 
Sâmpetru umblau pe pământ și vin ca să-i roage să-i lase 
să doarmă la ei.

Omu spune: 
– Nu e loc, că, iaca, noi ni-s cu copii mulți și eu 

cu nevasta, și ea, iar, o mai născut un copil. N-avem loc 
unde…

– Auzi, ne lași numaʼ lângă sobă, numaʼstrăițile să 
le punem jos, ca să stăm pe străiți.

– No, zice, bine.
S-or băgat și s-or așezat în casă. Dumnezău cu 

Sâmpetru or stat pe străiți, lângă sobă și s-or culcat 
toți. atunci copiii ar scos vițeaua s-o adipe. Vițeaua s-o-
mbălegat. Dumnezeu o zis:

– Copii, țineți lopata și-o băgați în cuptor, că, zice, 
pe mâine, îi pită!

Copiii or făcut așa. Or pus lopata, or ținut-o, or 
băgat-o-n cuptor și s-o făcut pită. Vițeaua atunci s-o 
pișat. O zis:

– Țineți oala, ca să se facă lapte!
 Or ținut oala, s-o făcut lapte. Zice:
– Îl puneți bine, să aveți pe sărbători.
Atunci s-or așezat toți, s-o făcut noapte. Când îi 

pe la miezu nopții, popa vine să-i deie făgădașu și strigă 
la fereastră:

– Ignate, Ignate, ieși afară și-mi dă făgădaș!
Atunci Dumnezeu o zis:
– Nu te răspunde, lasă-mă pe mine, că io vorbesc.
Atunci, iar, popa de-afară… - Daʼel o fost Satana 

n-o fost popă.
– Ignate, Ignate, ieși afară și-mi dă făgădașu!
Atunci Dumnezău o zis:
– Hai să ciumerlim ʼnainte.
Zice:
– Haida!
Atunci acesta de-afară o spus:
– Cinel-cinel, ce-i unu?
Dumnezeu din casă, spune:
– Pușca cu un plumb bine umblă!
– Cinel-cinel, ce-i doi?
– Omu cu doi ochi bine vede.
– Cinel-cinel, ce-i trei?
– Omu cu trei degete la mână își face cruce.
– Cinel-cinel, ce-i patru?
– Caru cu patru roate merge bine.
– Cinel-cinel, ce-i cinci?
– Omul cu cinci degete la mână bine poate lucra.
– Cinel-cinel, ce-i șase?
– Șase boi la plug duc breazdă bună.
– Cinel-cinel, ce-i șapte?
– Șapte fete-n șezătoare, îi șezătoarea deplină.
– Cinel-cinel, ce-i opt?
– Unde-s opt feciori în casă, să nu bagi mâna pe 

fereastră c-o scoți ruptă.
– Cinel-cinel, ce-i nouă?
– Îi nouă mascuri grași să-i mănânce Ignat cu copiii 

împreună.
Zice:
– Cred, Doamne, că ești tu!
– Crepi, popo, că mi-s eu!
Atunci popa a crepat afară și Ignat o rămas cu porcii 

și i-o mâncat cu copiii la sărbători împreună.
Și povestea s-o sfârșit4. 
Vestirea Nașterii se face prin colindă. În formă 

melodică, fiecare colindă exprimă un adevăr de credință 
legat de Nașterea Domnului. Astfel avem un mesaj general 
exprimat de mai multe cete: a copiiilor numiți pițărăi, a 
feciorilor în Ajunul Crăciunului.

Cel mai interesant este că, pe întreg parcursul 
sărbătorilor, masa nu trebuie să rămână niciodată goală. 
Mai ales că nu pot lipsi de pe ea colacul și apa. Aceasta 
pentru că, se crede, sufletele morților, ostenite, însetate și 
înfometate adastă cu mare bucurie ofranda5.

4 Otilia Hedeșan, Basme din Banat. Lecturi postcanonice, 
Editura Universității de Vest, Timișoara, 2016, p. 153-156. (Se 
va prescurta în continuare Basme din Banat…).

5 Otilia Hedeșan, Lecții despre Calendar…, p. 83.
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De import este practica Sorcovitului care a apărut și 
s-a dezvoltat dincolo de Carpați și până în Dobrogea ajunsă 
în mediul rural din Banat prin filieră urbană îndeosebi între 
cele două războaie mondiale6.

Mai interesant este Plugușorul care în cinstea 
Anului Nou aduce prin urătorii lui de obicei flăcăi tineri 
gânduri de sănătate și viață îmbelșugată. Se mai păstrează 
și obiceiul de a face aceste urări pe un plug mare folosit în 
lucrările agricole.

Ciclul festiv de primăvară debutează cu 1 martie 
când încep zilele Babelor. Ele au o durată de 9-12 zile. 
Prima zi este a babei Dochia sau a babei Marta.

Dochia era o bătrână care avea un fiu, Dragobete 
(sau Dragomir), căsătorit. Soacra se purta foarte rău cu 
noră-sa, urând-o până într-atât, încât dorea s-o ,,piarză”. 
Astfel, îi dădea sarcini absurde care, în mod normal, erau 
imposibil de îndeplinit. Odată, dorind să urce oile (sau 
caprele) la munte, mai devreme, vrea să știe dacă ,,sus” 
a venit primăvara și își trimitea nora, în ziua de Mărțișor, 
ca să-i aducă fragi. Nora a fost ajutată de Dumnezeu – sau 
de Hristos, ori de miticul personaj Mărțișor – și îi aduce 
soacrei fragi copți. Aceasta, crezând că, pe vârful muntelui 
a venit primăvara, s-a îmbrăcat cu nouă – sau 12 cojoace 
și, fiind însoțită de feciorul ei, pornește cu turma la munte. 
Nici n-au apucat bine să urce că s-a pornit o ploaie continuă 
care a ținut două zile și două nopți, îmbibându-i cojoacele 
cu apă. Dochia a fost nevoită să le dezbrace, pe rând, unul 
câte unul, rămânând astfel, numai cu cămașa udă. Pe cale 
cărturărească, în larga românitate, s-a răspândit și legenda 
cum că Dochia ar fi fiica regelui Decebal, iar împăratul 
Traian, după ce l-a învins pe tatăl ei, a vrut să o ia de 
nevastă, însă ea a fugit de el în munți, unde, deghizată în 
ciobăniță, s-a ascuns de urmăritor. Crezând însă că a venit 
căldura primăverii, la începutul lunii Mărțișor, și-a lepădat 
cojoacele, iar ea a înghețat, împreună cu oile sale. Dochia 
s-a prefăcut într-un izvor, oile s-au preschimbat în flori, în 
jurul acelui izvor7.

Alături de Dochia, și Drosida, fiica împăratului 
Traian s-a bucurat de o deosebită popularitate, de astă 
dată în cadrul sinaxarului ortodox. În timpul domniei 
lui Traian (98-117), la Antiohia, unde împăratul a stat o 
vreme, au trăit cinci fecioare care duceau o viață plăcută lui 
Dumnezeu și se îngrijeau în ascuns de trupurile martirilor, 
Drosida a luat și ea parte la această activitate. Descoperite 
de Adrian, logodnicul Drosidei, fecioarele au fost aruncate 
într-un cuptor, unde se topea arama pentru căptușirea 
fundului băii publice, a cărei inaugurare urma să se facă. 

6 Aurel Turcuș, Catalogul obiceiurilor populare 
calendaristice din Banat, Editura Orizonturi Universitare, 
Timișoara, 2008, p. 13. (Se va prescurta în continuare Catalogul 
obiceiurilor populare….).

7 Aurel Turcuș, Catalogul obiceiurilor populare…, p. 24-28.

Toți cei care au participat la inaugurarea acestui edificiu 
public a murit unul după altul.

În noaptea care a urmat se spune că împăratul a 
văzut în vis un păstor cu înfățișare înfricoșătoare și mai 
multe oi care pășteau pe o pășune cerească. Acel păstor 
i-a vestit că Drosida va veni curând să se alăture turmei. 

Trezindu-se, inima lui Traian s-a învârtoșat ca și cea a lui 
Faraon odinioară și a poruncit să se aprindă două focuri la 
marginea orașului. Totodată a emis un decret prin care-i 
invita pe toți creștinii să se arunce în flăcări de bună voie 
dacă voiesc să scape de chinurile la care urmau să fie supuși 
înainte de a fi executați. Aflând Drosida că mulți creștini 
s-au hotărât să se arunce în flăcări pentru a se împreuna cu 
Hristos, s-a rugat lui Dumnezeu să-i îngăduie a se alătura 
creștinilor și să intre astfel în împărăția cerurilor. Profitând 
de somnul paznicilor, ea a fugit, dar și-a dat seama că nu a 
fost încă botezată. Atunci și-a răspândit pe trup un mir bine 
mirositor după care s-a aruncat într-un lac zicând: ,,Roaba 
lui Dumnezeu Drosida se botează în numele Tatălui, al 
Fiului și al Sfântului Duh”. Rămase apoi șapte zile fără să 
mănânce și rugându-se, iar în ziua a opta și-a dat sufletul 
lui Dumnezeu pentru a se alătura sfinților8.

8 Nicolae Corneanu, Actualitatea literaturii vechi 
creștine, Editura Învierea, Timișoara, 2007, p. 46-47. 
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Vorbirea bănățană

Asociația pentru 
Vorb i r ea  Bănă țană 
(V.O.R.B.A.), este o 
asociație non-guverna-
mentală fondată în anul 
2014, care își propune 
să revitalizeze cultura și 
tradițiile românești din 
zona Banatului, având 
scopul de a promova 
graiul specific bănățan, 
portul popular, jocul și 

cântecul tradițional, creația literară specifică, meșteșugarii, 
bucătăria bănățană, obiceiurile, spiritualitea, identitatea și 
personalitatea locuitorilor Banatului și a tot ceea ce ține 
de viața și istoria acestor locuri. Sediul acesteia se află în 
comuna Giroc, jud. Timiș.

Din asociație fac parte două persoane fizice și trei 
juridice: Linția Vasile (președintele consiliului director), 
Marius-Florin Matei (secretarul consiliului director), 
Asociația Scriitorilor în Grai Bănățan, Asociaţia Arheo 
Vest și Fundația ARS Banatica.

Primul eveniment organizat de V.O.R.B.A. a avut loc 
la 1 martie 2015, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, 
și a fost numit „Târgul Babelor”. În același loc a organizat, 
pe 21 iunie 2015, cel de-al doilea eveniment din viața sa, 
respectiv Ziua Internațională a Iei Românești. Vizitatorii au 
avut ocazia să vizualizeze expoziții de port popular autentic 
din Colecția Etnografică Marius Matei (a se vedea o parte 
din colecție pe http://www.marius-matei.banaterra.eu/) și 
din Banatul Sârbesc. Dar, după cum se precizează pe site-
ul organizației – www.vorbireabanatana.ro –, principalul 
obiectiv îl constituie alcătuirea unui glosar bănățan, sub 
forma scrisă, audio și ilustrată.

Prin intermediul acestui proiect se dorește a se 
veni în întâmpinarea tinerei generații și a se sensibiliza 
opinia publică în ceea ce privește păstrarea și conservarea 
graiului specific fiecărei zone a României.

Glosarul ilustrat privind flora și fauna din județul 
Timiș reprezintă începutul realizării prin imagini a 
realităților bănățene exprimate în termeni autentici de 
vorbire locală (vorbirea bănățană).

Proiectul de realizare a unui dicționar al vorbirii 
bănățene a fost pornit de la faptul că poezia în grai bănățan 
este cunoscută de cel puțin 120 de ani și, astfel, după atâția 
ani nu există un dicționar unic al acestui grai, respectiva 

Asociația pentru Vorbirea Bănățană, 
promotor al valorilor bănățene tradiționale

stare de lucruri datorându-se și faptului că există multe 
diferențe de exprimare de la sat la sat. Prima parte a acestui 
dicționar va cuprinde comasarea mai multor glosare 
timișene de termeni dialectali, având în vedere că prima 
zonă studiată este cea a Timișului.

Prin intermediul acestui proiect se vrea a se veni 
în întâmpinarea tinerei generații și a se sensibiliza opinia 
publică în ceea ce privește păstrarea și conservarea 
graiului specific fiecărei zone a României, cât și tot ceea 
ce înseamnă conservarea patrimoniului imaterial. 

În acest sens, munca membrilor asociației se poate 
deja vizualiza pe site-ul său oficial, la adresa: http://www.
vorbireabanatana.ro/proiecte/alcatuirea-dictionarului-
vorbirii-banatene/. Aici puteți găsi, pe litere, sute și sute 
de pagini conținând cuvinte din vorbirea bănățană și 
corespondentul acestora în limba română literară actuală. 
Pentru necunoscători nu sunt decât niște pagini și-atât, însă 
la mijloc este o muncă intensă de documentare, pentru 
care V.O.R.B.A. merită nu doar respectul, ci și sprijinul 
nostru, al tuturora. Fiindcă, așa cum se declară pe site-
ul asociației: „Un alt obiectiv principal al asociației este 
reprezentat de preocuparea pentru organizarea în Banat a 
activităților culturale a tuturor nativilor din toate zonele 
țării și colaborarea permanentă cu aceștia, inclusiv cu 
toate minoritățile din Banat, militând pentru crearea unui 
forum cultural autentic și, de asemenea, realizarea în mod 
permanent a demersurilor necesare pe lângă autoritățile 
locale și centrale în vederea organizării de structuri locale 
autonome în domeniul cultural, literar, lingvistic, etc.”

Așadar, nu discutăm despre încă o organizație 
civică și-atât, ci de o asociație care tace și face. Astfel 
că nu e nicidecum de mirare că, singură sau cu sprijin 
din partea Consiliului Județean Timiș, a trecut și la 
sprijinirea tipăririi de cărți în vorbirea bănățană și aici 
trebuie să consemnăm cele trei volume semnate de 
poeta în grai bănățan, Florina Ariana Colgia și anume: 
„Ogină luminii dân paori”, „Linișcea mirișcii coapce” 
și „Năsărâmbe pă avlie”, dar și cartea de poezie a lui 
Ioan Văcariu: „Vorba dân Bănat”. Cărțile de mai sus au 
văzut lumina tiparului în 2019.

Demn de remarcat este însă și faptul că organizația 
condusă de ing. Vasile Linția a întins o mână de ajutor unei 
alte asociații ce se zbate pentru conservarea patrimoniului 
bănățean imaterial și anume Banaterra, salvând, cel puțin 
pentru o vreme, continuarea portalului www./banaterra.eu.

Dușan Baiski
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Vorbirea bănățană

Ionel Stoiț
(Serbia)

Sub lumina ha şierească
Pă largu pământului
În bătaia vântului
Fire dulşie omenească
Graiu blând şi cumpătat
Ca în dulşiele Bănat
Nu măi cred să să găsască
 (Victor Vlad Delamarina)

Aşa a zis cel care a întemeiat 
poezia în grai bănăţean, Victor Vlad 
Delamarina, în poezia „Sânguru 
păcat”. Dacă ne întrebăm când şi unde 
a început creaţia în grai bănăţean în 
Banatul Sârbesc, putem afirma cu 
siguranţă că graiul pe aceste meleaguri 
a fost dintotdeauna şi va rămâne atât 
cât vom fi şi noi, românii bănăţeni. De 
aceea suntem mai deosebiţi decât toţi 
ceilalți bănăţeni din Banatul istoric, 
pentru că la noi încă ne mai purtăm cum 
ne e portul şi vorbim cum ne e vorba, 
îndeosebi la Uzdin, buricul pământului, 
unde sunt vestitele pictoriţe naive şi 
mai vestitul Ventilă Agrariu. Aici sunt 
condeieri, oameni de suflet, oameni 
mari cât istoria, poate mai mari decât 
îşi pot singuri închipui în tot ce au creat 
şi lăsat urmaşilor. Poate vina o poartă 
profesorul Lifa, cel care le-a dat imbold, 
ori mai vinovat poate fi Vasile Barbu, 
Baron al Uzdinului.

Fie cum o fi, nu putem trece cu 
vederea şi a nu aminti că tocmai aici, 
la Uzdin, Societatea Literar-Artistică 

„Tibiscus” a editat prima revistă de 
satiră şi umor de la noi, „Scărpinatu’”, 
din anul 1992, unde sunt prezente 
texte în grai bănăţean, în anul 1996 
organizează prima ediţie a Festivalului 
de creaţie în grai bănăţean „George 
Gârda – Todor Creţu-Toşa” împreună 
cu A.C. „Făgeţeana” din Făget, în 
1998 se înfiinţează cenaclul de creaţie 
în grai bănăţean „Cea Ventilă”, iar la 1 
aprilie 2000, tot la Uzdin, se constituie 
şi Uniunea scriitorilor în grai bănăţean.

Trebuia să spun toate acestea 
pentru a înţelege mai uşor de ce tocmai 
această Societate Literar-Artistică a 
editat primul meu volum de poezii 
satirice în grai bănăţean „ZÂMBIŢI 
VĂ ROG” în 1992, pecum şi volumul1 
de faţă, alături de alte volume de creaţie 
în grai bănăţean. Prin aceast gest, deşi 
marginalizată de unii intelectuali de 
la noi, consider că această Societate 
literar-artistică va fi unica ce va intra pe 
porţile deschise ale Europei cu traista 
multicoloră, atât de bogată şi preţuită de 
întreaga lume.

La dzâua muierilor

La dzâua lor a muierească
Noi le urăm să trăiască
E ş-atunşi dacă urăm
Trăbă-ntâi să închinăm
,,Trăiască muierili
Şî să golim păharili!”
Acuma la aniversare
Vreau să ţân o cuvântare
Unii spun că istoria
Ar fi-nşeput dâla ea
Şî dă cân îi pă pământ
Îş are ultimul cuvânt
,,Trăiască muierili
Şî să golim păharili!”
... Acuma unge am rămas...
Da... muirili-s tot acas
Mulce lucruri tră-să facă
Da dişie nu pot să tacă
Când să pun să bleocească
Nu măi pot să să oprească
Daia vedz noi ne-mbătăm

1 Ionel Stoiţ, „Hai cu minie în 
coşie”,  poezii satirice în grai bănăţean, 
Tibiscus 2002.

Că nu pucem să le răbdăm
Nişi fără iele nu pucem
Ş-atunşi îi musai să bem
,,Trăiască muierili
Şî să golim păharili
Nu şciu şe-am măi vrut să
spun

Acuma iară mă-mbăt tun.
Musai să mă prăgăcesc
Că trăbă să sărbătoresc
Da şe-i cumpăr la muiere
Îi iau o ladă dă biere
Şî facă cu ea şie vrea
Şciu că ea bere nu bea
Nu poace să mă ocărască
Că-i dzâua lor a muierească
Rămânie bierea iară mie
Ş-atunşi să ce ţâni bieţâie
,,Trăiască muierili
Şî să golim păharili!”

O fost dzâua la muieri

Nu ne-am mai trezât dă ieri
C-o fost dzâua la muieri
Să vă spun noi la făbrică
Am adus oţără ţuică
Şî friptură dă mâncare
Ca la orişie sărbătoare
Fu o veselie mare
Cu cântări şî hărmălaie
Uice aşa s-o întâmplat
Cum am băut ş-au cântat
Că iucea ne-am cheţămit
Directoru năcăjât
O zberat, ba o urlat
C-aşa şieva nu-i iertat
C-o să fim cu toţ căzniţ
Viedz doamne că ni-s piliţ
Dăgeaba ne-am tot scuzat
La nimic n-o ajutat
Ei atunşi, mâncane-ar boala
Am vădzut şî noi greşala
Da să viedz altu păcat
Muierili s-or enervat
Dă şiudă că ne-am răchiat
Ş-atunsi când s-or sufulcat
Norma-ntreagă or dăpăşât
Şie să vă spun la sfârşât
Tare ne-am demoralizat
Şî şî măi rău ne-am îmbătat!
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Formația de tamburași „Lale sa Moriša”
la Arad, Senta (Serbia) și Sânnicolau Mare

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Sfântului Sava, cenăzenii au evoluat pe scenele din Arad (24 ianuarie 
2020), Senta (26 ianuarie 2020) și Sânnicolau Mare (1 februarie 2020).

Arad – 24.01.2020

Sânnicolau Mare – 1.02.2020


