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Lectura în pandemie

În aceste vremuri, în care o pandemie perfi dă ne ține 
departe de viața culturală obișnuită, lectura poate fi  o 

formă de a ne menține mintea sănătoasă, de a ne  dezvolta 
imaginația și creativitatea. Prin lectură, putem plonja în 
lumi noi, populate de personaje, situații, stări și emoții, ca 
o formă de evadare din realitatea dramatică pe care o 
trăim. 

Din fericire, oferta de carte este generoasă, la fel și suportul pe 
care aceasta poate fi  lecturată. De la clasica deja carte tipărită, la 
e-book-urile care pot fi  citite pe o mulțime de device-uri. Sau, 
pentru cei mai comozi, audiobook-urile pot fi  o alternativă 
perfectă, putând fi  ascultate direct pe site-urile care le găzduiesc 
sau descărcate pe calculator într-un format compatibil cu orice 
player audio.

Cataloagele, recenziile scurte și recomandările avizate ajută 
mult cititorul să descopere cartea potrivită. Însă, din păcate, 
acestea lipsesc din librăriile fi zice. Doar în mediul online ele 
ghidează cititorul și acest lucru se vede în succesul din ce în ce 
mai mare pe care aceste librării le au pe piața de carte.

Sondajele arată o creștere a numărului de cititori de la în-
ceputul pandemiei. Și totuși, România se afl ă pe ultimul loc în 
Uniunea Europeană în ce privește vânzarea de carte. Dacă o 
comparăm doar cu Ungaria, statistica este umilitoare. La o 
populație mult mai mică, vânzarea de carte este dublă față de 
România.

Sunt multe cauze, iar lipsa unor proiecte și programe naționale 
de formare a cititorilor de la o vârstă mică, așa cum există în 
celelalte țări europene, este una din cauzele principale ale dezin-
teresului pentru lectură. În lipsa acestora, inițiativele la nivel lo-
cal sau județean sunt singurele speranțe. 

Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean 
Arad, desfășoară anual două proiecte, reStart literar și Arad 
LiterArt, destinate formării cititorilor și activităților de scriere 
creativă cu tineri talentați din școlile arădene. Ultimele două 
ediții, din cauza pandemiei, s-au desfășurat online. 

Din acest punct de vedere, Aradul este un caz fericit, iar rezul-
tatele se vor simți, în timp.  

Ioan Matiuț

Grafi cian, tipograf, pictor
Absolvent al Facultății de 
Desen din Universitatea 
Timișoara în anul 1975. Din 
1978 specializare în tipar 
off set la tipografi a din Arad.
Prezent în numeroase 
expoziții personale și de 
grup din țară și străinătate 
unde a obținut mai 
multe premii. Are lucrări în 
colecții de stat și particu-
lare din România, Ungaria, 
Germania, Canada, SUA, 
Australia, Japonia etc.

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
               Iosif Stroia



Lada cu zestre 
„Lada cu zestre” este un proiect derulat de Centrul Cul-

tural Județean Arad, prin care se dorește promovarea și, în 
același timp, conservarea istorei și valorilor tradiționale 
locale. În acest sens lucrăm la întocmirea unei arhive fo-
tografi ce, în vederea realizării unui album, util în turismul 
cultural. 

O echipă a Centrului Cultural Județean se deplasează, 
săptămânal, în teren, în mai multe localități din județul 

Arad, pentru a aduna informații și imagini-document.
„Lada cu zestre” vizează identi-

fi carea valorilor culturale, ce dau 
identitate zonei arădene și încăr-
carea lor pe o platformă online cu 
același nume (www.ladacuzestre-
arad.ro). Construit progresiv cu 
materiale foto, video și audio, rea-
lizate în cercetarea de teren, site-
ul este organizat pe localități și pe 
domenii (muzee, case tradițio-
nale, port, meșteșuguri, obiceiuri, 
etc.) pentru a permite o cât mai 
ușoară utilizare a datelor stocate. 
Arhiva rămâne deschisă pentru 
orice elemente noi descoperite. 
Ca suport documentar, site-ul 
conține cărți etnologice, scanate 

și postate online.
Arhiva virtuală „Lada cu zestre” este focalizată pe muzeele și 
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colecțiile comunale, școlare, parohiale și private din județul Arad 
care, realizate prin inițiative locale, au acumulat un important 
număr de obiecte din sat sau zonă, azi greu de găsit sau cu valoare  
de tezaur, ce merită păstrate și cunoscute. 

Existența acestui tip de muzee și colecții neinstituționalizate 
(nu au angajați, orar de funcționare și fi nanțări de la stat), unele 
extrem de vulnerabile în ceea ce privește viitorul lor, se datorează 
unor oameni pasionați, gata oricând să descuie ușile și să pri-
mească vizitatorii. Intenția noastră este să le semnalăm valoarea 
prin includerea lor pe harta turistică a județului.   

În această perioadă, proiectul „Lada cu zestre” continuă cu cer-
cetare în teren. O echipă de la Centrul Cultural Județean Arad se 
deplasează în județ pentru a aduna informații despre obiceiuri și 
tradiții, ocupații, meșteșuguri și mitologie populară, de la locui-
torii din zonă. 

Corina Huțan
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Iosif Stroia, Joc de broos

Nădlacul, piparca și cârnațul

Istoria Nădlacului coboară în timp, trecând prin mai 
multe perioade de cristalizare a unei vetre. Cu toate că 

informațiile sunt lacunare, se știe că, a existat un Noglak în  
anul 1192, o cetate cu palisade și șanț cu apă, care a fost 
distrusă de tătari, o așezare  medievală, cu biserică catolică, 
care în 1334-1335 plătea impozit papal, un Nădlac ocupat 
de turci și eliberat de austrieci etc. În plus, a existat, în 
secolele XV-XVI, și o anumită bunăstare, de vreme ce tineri 
nădlăcani studiau la universitățile din Cracovia și Viena. Pe 

termen lung, în localitate, au trăit români și unguri. Odată cu  
trecerea domeniului în proprietatea nobililor sârbi Jaksić (sec. 
XV), alături de aceștia s-a așezat și un prim val de sârbi. El a fost  
completat cu un al doilea val, la marea migrație din 1699. Din 
acest al doilea val au fost recrutați, în 1701, grănicerii din Con-
fi niul grăniceresc tisa-mureșan.

Ca să nu fi e transformați în iobagi, după desfi ințarea regimen-
telor de pe Valea Mureșului, cea mai mare parte a sârbilor a plecat, 
în 1751, la invitația împărătesei Ecaterina a II-a, în Rusia. 
Pământurile rămase disponibile au atras în Nădlac slovaci din 
Tótkomlós. Venirea slovacilor, cu preot și învățător, a avut loc în 
anul 1803. Au adus cu ei religia evanghelică-luterană, limba și cul-
tura populară slovacă. Între tradițiile alimentare, după găluște, 
pe primul loc s-a afl at „cârnațul slovac”(salamul). Așa se face că, 
Nădlacul este azi cunoscut și re/cunoscut, mai puțin prin trecutul 
său istoric cât prin salamul înregistrat ca marcă în România cu 
numele localității.

Slovacii au venit cu rețeta lor de cârnaț gros, pe care o respectă 
și astăzi. Toți își fac cârnaț acasă și îl consumă tot anul, inclusiv 

vara, la muncile grele ale câmpului. Ca să reziste multă vreme, 
esențială, este boiaua utilizată la preparare. După slovaci, boiaua 
trebuie să fi e foarte curată. Multe familii cultivă și azi ardei și fac 
boia acasă. Se curăță fi r cu fi r, fi ecare boia în parte, se taie în patru, 
se scot sâmburii și se pune la uscat, pe la începutul lui septembrie. 
Când este uscată, este măcinată cu o moară specială. Cârnațul, 
atât de apreciat de toți, se prepară din carne pe porc măcinată, 
slănină și condimente. Carnea trebuie să fi e potrivit de grasă. Ea 
se frământă până se dezlipește de pe mână, iar amestecul obținut 
se introduce în mațe de porc sau de vită crude. Odinioară, când 
nu se găseau de cumpărat, se foloseau mațe de porc pe care le 
curățau femeile cu apă, în care puneau ceapă multă, bicarbonat, 
oțet. Umplerea trebuie făcută cu atenție, ca să nu rămână goluri în 
mațe. Pare simplu. Și totuși ceea ce se spune nu e destul, ca să 
înceapă să facă salam slovac și ungurul și românul și sârbul din 
localitate. Care ar putea fi  secretul? Pune slovacul ceva și din 
sufl etul lor în cârnațul pe care îl face?

Dr. Rodica Colta
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1 Aurelia Tița, „Fructele în alimentația.populară în zonele Lăpuș-Maramureș și Zărand-
Hunedoara”, în Anuarul Muzeului Etnografi c al Transilvaniei pe anii 1965-1967, Cluj, 1967, 
p. 553
2 Ibidem
3 Traian Mager, Ținutul Hălmagiului. Aspecte economice Ținutul Hălmagiului. Aspecte eco-
nomice. Partea I, Arad, Tiparul Tipografi ei Diecezane, Arad, 1928 p. 24
4 Valer Butură, Străvechi mărturii.de civilizație românească (Transilvania- studiu etnografi c), 
București, Editura Științifi că și Enciclopedică, 1989 p. 259
5 Traian Mager, Ținutul Hălmagiului. Aspecte economice...., p. 24-25 și Aurelia Tița, „Fructele 
în alimentația......”, p.532
6 Valer Butură, Străvechi mărturii....., p. 259 și Carmen Braica, Ioan Toșa, „Vegetale în 
alimentația tradițională românească” în, Istorie. Etnologie. Artă. Studii în onoarea lui Ioan 
Godea, Oradea, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 2009, p. 299
7 Traian Mager, Ținutul Hălmagiului . Aspecte economice...., p. 25
8 Ibidem, p. 23
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Țara Zărandului

Pe lângă vânătoare și pescuit, natura oferă și o serie 
de plante spontane pe care țăranul a știut din vechime 

să le folosească în alimentația sa și a animalelor, în me-
dicina populară, pentru obținerea pigmenților textili etc.

Merii și perii pădureți sunt des întâlniți în Țara 
Zărandului. Din fructele lor țăranii făceau oțetul pe care 
apoi îl foloseau în alimentație. Se adunau 2-3 coșuri de 

mere pădurețe, după care acestea erau zdrobite și puse într-un 
butoi peste care se turna apă. Se lăsau la dospit câteva luni. Prin 
procesul de fermentație se obținea un lichid dulce acrișor cu 
care se înăcreau ciorbele de cartofi , fasole, varză etc.1

Coarnele se găsesc și ele din abundență. Acestea erau uscate 
câteva zile la umbră și apoi puse la păstrare. La nevoie, se fi er-
beau câteva coarne în apă, obținându-se un ceai care consumat 
neîndulcit făcea să treacă deranjamentele stomacale2. Tot din 
coarne, în zona Hălmagiului, dar și a Gurahonțului se făcea 
țuică3.

Alunele se culegeau și ele din pădure și erau dăruite copiilor 
care le primeau peste tot cu mare bucurie4. Se mai consumau 
măceșe, porumbele, păducele, cireșe sălbatice etc.

Din mulțimea de fructe care, în zonele muntoase mai înalte, 
unde pomicultura era mai slab dezvoltată, se culegeau direct din 
natură și se consumau proaspete sau coservate, amintim: murele, 
zmeura, frăguțele, afi nele, merișorul etc.5

Pădurile din Țara Zărandului ofereau și o serie de plante spon-
tane alimentare cum sunt: leurda (care se folosea pe post de us-
turoi), urzica, loboda, sălățica, ștevia, cimbrișorul de câmp etc.6

Dintre bureții comestibili se culegeau bureți albi usturoi, 
pitoance (hribi), suri, lăptuca, roinele, mihăieșii etc.7

Toate aceste „daruri ale naturii nesilite”8, așa cum le denumește 
sugestiv profesorul Traian Mager, constituiau un important     
supliment de hrană pentru populația Zărandului.

Și animalele aveau 
de câștigat din bogata 
ofertă a naturii încon-
jurătoare. Porcii lăsați 
să pască în pădure se 
hrăneau și se îngrășau 
cu jir și ghindă, caprele 
cu mugurii arborilor, 
iar vacile mâncau unele 
soiuri de bureți.

Tot „natura nesilită” 
oferea și plante care se 
foloseau la obținerea unor pigmenți naturali pentru vopsirea     
fi brelor textile. În trecut, „plantelele sau numai anumite părți ale 
acestora se fi erbeau până ceda colorantul, apoi se adăuga piatră 
acră, iar după ce aceasta se topea se introduceau fi rele sau mate-
rialele9”.

O altă categorie de plante erau culese pentru calitățile lor cu-
rative. Numărul lor este foarte mare, iar țăranii le știau foarte 
bine calitățile.

Sorin Sabău

9 Valer Butură, Străvechi mărturii....., p. 260

 Iosif Stroia, Fără titlu
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Aspecte coregrafi ce în obiceiurile 
de Crăciun și Anul Nou

Având originea în străvechiul patrimoniu al culturii 
geto-dace, cu preluări ulterioare din contextul de 

obiceiuri romane, datinile şi creaţiile folclorice din ciclul 
sărbătorilor de Crăciun şi ale Anului Nou, sunt cele mai     
bogate, devenind de-a lungul istoriei o arhivă vie de 
informaţii.

Inspirate din cultul lunii, totalitatea producţiilor folclo-
rice au avut la bază mişcarea în spirală, prezentă şi astăzi pe 
pereţi, stâlpi, ceramică, cusături, etc. Coregrafi a populară 
păstrează până astăzi multe din desfăşurările sub formă de 
spirală sau melc: Hore, Sârbe, Brâie, Purtate de fete, etc.

Dacă în limbă au rezistat romanizării un număr mare de cu-
vinte de origine geto-dacă, cu accente lungi şi scurte, tot aşa au 

FO
LC

LO
R rămas şi în muzică, 

dar mai ales în dans, 
structuri ale sistemu-
lui giusto-silabic sau 
dansat.

Dubaşi de pe Valea 
Mureşului (judeţul 
Arad), au în reperto-
riu jocuri tradiţionale 
ce se practică numai 
cu ocazia colindatului: 
A dubii, Căluşeriu, Bătuta, Sârba, Zorile, Sălcioara, Sfădita, etc. 
Dintre acestea Jocul dubii este cel mai vechi, având la bază ele-
mente care îl situează cu mult înaintea jocurilor din fondul 
curent. Evoluţia circulară a jocului este o stare de o solemnitate 
deosebită şi care ulterior se transmite şi auditoriului. Arhaismul 
şi suportul ritmic deosebit, sunt doar câteva din caracteristicile 
acestuia. 

Motivul cosmic, stelar, prezent în creaţiile populare de factură 
materială – porţi, stâlpi, furci, ceramică, etc. – este prezentat şi 
în jocurile pe care locuitorii acestor meleaguri le-au păstrat până 
în zilele noastre. Cultul soarelui prezentat la popoarele traco-
dace îl găsim astăzi într-o formă vie prin acest joc, în această 
minunată vatră folclorică.  

Viorel Nistor
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Un ostaș dârz al Aradului: 
Jovan Tekelija

P rintre locuitorii sârbi ai Aradului, unul a cărui 
amintire a rămas neștirbită este Jovan Popović 

Tekelija (c. 1660 – c. 1721–1722). Născut în Arad sau Cenad, 
el a ajuns ofi țer sârb în armata imperială. 

Portretul care îl înfățișează la vârsta începutului senectuții 
prezintă un bărbat în uniformă, decorat, cu însemnele bra-

vurii – medalia imperială – pe piept și ținând în mână un scep-
tru/buzdugan, însemn al puterii militare, purtând pe deasupra 
tunicii o mantie asortată, căptușită cu blană, dar având capul 
descoperit, atins de o amplă calviție. Mustața, în furculiță, acoperă 
buza superioară, lăsând-o la vedere pe cea inferioară, cărnoasă, 
plină. Nu atât bărbia, cât nasul acvilin foarte subliniat sugerează 
caracterul decis al militarului imperial, la fel și privirea „oblică”, 
dintr-o parte, care cade ca un avertisment asupra privitorului. 

S-a înrolat de tânăr în rândul celor care slujeau Curții de la 
Viena dintr-o neastâmpărată aspirație de a participa la scutura-
rea jugului turcesc de pe grumazul creștinilor și a luptat ca mili-
tar în bătălia de la Buda (1686). Era o vreme favorabilă creș-
tinătății, când campaniile de respingere a Islamului din Europa 
Centrală se succedau într-un ritm alert, așa încât și carierele mi-
litare cunoșteau, în cazul celor viteji, avansuri spectaculoase. 

După victoria austriacă de la Belgrad (1689) Jovan Tekelija a 
fost numit căpitan. A devenit astfel un foarte prețuit dibuitor de 
drumuri (cercetaș) al oștirii creștine în zona Voivodinei și în 
împrejurimile acesteia, îndeplinind misiuni periculoase în avan-
garda oștilor eliberatoare ale Reconquistei. 

S-a distins mai cu seamă în bătălia de la Zenta, când, în 11 
septembrie 1697, a dat buzna în fața consiliului de război de la 
Bečej și l-a înștiințat pe prințul Eugeniu de Savoia (18 octombrie 
1663 – 21 aprilie 1736), comandantul armatei habsburgice, că 
turcii se pregăteau să se retragă. Se apropia căderea nopții, dar 
prințul Eugeniu l-a însărcinat să îi conducă pe ostași prin 
mlaștini, astfel încât să cadă în spatele inamicului. Operațiunea 
a izbutit, încununându-i pe ostașii creștini de glorie. 

Victoria a fost zdrobitoare, circa 30.000 de ostași turci au pie-
rit atunci, în frunte cu marele vizir. De aceea a fost numit coman-
dant al miliției de frontieră; întâi, în 1697, la Zenta, iar în anul 
următor, în 1698, chiar acasă, la Arad. Și-a îndeplinit cu succes și 
fără abatere misiunile și pe timp de pace, și pe timp de război. De 
aceea, nu este de mirare că mai apoi, în 1706, a fost înnobilat, 

primind numele Ioan Popovich 
Tökölli de Vizes şi Kevermes. 

De numele lui Jovan Tekelija se 
leagă și alte inițiative importante. 
În 1710, coloneii Tekelija și Vulin 
Potisac l-au trimis pe căpitanul 
Bogdan Popović la Moscova, 
pentru a obține alianța Rusiei în 
lupta antiotomană. Astfel, mili-
tarul sârb din Arad s-a văzut im-
plicat și în inițiativele diploma-
tice ale imperialilor, având merite 
în selectarea unui ambasador 
dintre sârbii care, fi ind fi deli 
curții de la Viena, se recomandau 
în ochii rușilor prin însăși comu-
nitatea lor de credință ortodoxă cu țarul Petru cel Mare (1682 – 
1721) și supușii săi.                     Ovidiu Pecican

12

IS
TO

R
IE

 Iosif Stroia, Survol la marginea ariei protejate
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Muzeele din Ghioroc 
(Podgoria Aradului)

 
Muzeul Viei și Vinului 

(în incinta Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Vini Viticolă)
Muzeul se poate vizita la cerere
Tel: 0257.281.847

Muzeul prezintă piese arheologice, unelte, instalații, doc-
umente și fotografi i privind istoricul viticulturii și 

vinifi cației, referitoare la unul din cele mai vechi areale viticole 
de pe teritoriul României, podgoria Miniș – Măderat. Există in-
dicii credibile care vorbesc despre practicarea viticulturii în 
această zonă încă din antichitate. Însă prima atestare docu-
mentară a viilor de la Miniș datează din secolul al XI-lea. Supra-
fața cultivată a crescut permanent. Astfel, dacă sub dominație 
otomană, în 1562 se consemnează 700 de hectare cultivate cu 
vie, în 1746, la o jumătate de secol de la instaurarea stăpânirii 
habsburgice, existau deja peste 2.000 de hectare de vie, suprafață 

triplată în secolul XX. 
În 1636, principele Gheorghe 

Rakoczi a cerut săparea în stâncă 
a unei pivnițe cu o capacitate de 
7.000 hl la Mocrea, iar în 1749, 
contele Grassalkovich a amenajat 
o pivniță la Miniş. În 1878, când 
productia de vin a fost foarte mare, 
s-au construit primele cisterne 
de beton. Din 1881, s-a înfi ințat 
Școala de Viticultură care a pre-
gătit specialiști în domeniu. S-au 
înfi ințat pepiniere la Păuliș-Ba-
rațca, Ceala și Târnova, s-au con-
struit două mari centre de vini-
fi cație la Miniș și Barațca și s-a 
înfi ințat o Stațiune de Cercetări. 

Vinurile cu denumire de origine 
controlată produse aici sunt roșii 
din soiurile Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Pinot Noir, Burgund și 
albe din soiurile Riesling Italian, 
Furmint, Muscat Ottonel. 

Începând cu 1744, în zona Miniș-Covăsânț se produce vinul 
dulce din soiul Cadarca. 

Cea mai importantă recunoaștere a calitătii sale datează din 
1862, când la Expoziția Internațională de la Londra, un vin roșu 
dulce de Minis a fost numit „regele vinurilor”. 

Muzeul „Săgeata Verde” 
(Muzeul se afl ă la intrarea în Ghioroc, pe partea stângă, ime-

diat după pasajul peste calea ferată)

În anul 1906 era inaugurată linia istorică a trenului „Săgeata 
Verde”, care în anul 1913 devenea a 8-a linie electrifi cată 

din lume și prima din sud-estul Europei. 
La aniversarea unui secol a liniei ferate Arad-Podgoria, în 

anul 2006, Compania de Transport Public Arad, cea care deține 
și exploatează în prezent linia istorică, a deschis în incinta vechii 
remize de la Ghioroc un muzeu dedicat transportului urban și 
suburban în Județul Arad. 

Colecția muzeului include un automotor Ganz 1913 restaurat 
în 1995 de Fabrica de Vagoane Astra Călători din Arad, dar și 
primul automotor benzo-electric Johann Weitzer care a circulat 
pe linia Arad-Podgoria în 1906, modifi cat în vagon remorcă în 
1913, restaurat, de asemenea.

În cadrul muzeului mai pot fi  văzute tramvaie care au circulat 
de-a lungul timpului pe străzile Aradului, dar și vagoane de 
marfă, folosite pentru transportul de bunuri înainte de 1990.

Fosta stație de redresare a liniei Arad-Podgoria a fost refăcută 
și poate fi  vizitată. 

În mijlocul expoziției se afl ă vechiul redresor cu vapori de 
mercur instalat în 1936 care a funcționat până la închiderea li-
niei în 1991.

Adelina Stoenescu



Tradiţie şi artă culinară 
slovacă şi română la Nădlac

La Nădlac, trăind unii lângă ceilalţi, muncind cot la 
cot români, slovaci, sârbi, unguri, inevitabil, a în-

ceput să apară iubirea, ceea ce a condus la întemeierea 
familiilor mixte, care combină tradiţii, obiceiuri, cutume a 
două culturi diferite, formându-se o cultură mixtă, mai 
bogată, mai frumoasă: românii au „împrumutat” de la slo-

vaci; slovacii au „împrumutat” de la români, şi tot aşa. Tradiţia 
şi arta culinară nu fac excepţie.

Slovacii din Nădlac sunt renumiţi prin produse culinare, 
adevărate „branduri”: „cârnaţul” şi „salamul”, „colacul” (cozo-
nacul), „griliaşul” sau „kysnute halusky” („găluşte tăuţăşti”).

Salamul/cârnaţul se prepară după o reţetă străveche, toate 
ingredientele fi ind naturale. Se prepară doar din carne de porc 
sau, opţional, se poate adăuga şi carne de vită, la care se adaugă 
boia (iute sau dulce, după gust), piper, usturoi, chimen şi sare. 
Se amestecă foarte bine toate ingredientele şi se introduc în 
„maţe”. În trecut se curăţau intestinele porcului, dar mai recent 
se folosesc membrane naturale sau de plastic din comerţ. Se 
lasă la uscat una-două zile, apoi se afumă şi se pun într-o cămară 
bine aerisită la uscat.

Griliaşul este un desert preparat din pastă de zahăr ars cu 
nucă şi ornat cu pastă de bezea colorată. Este modelat în cele 
mai diverse forme: coşuri de fl ori, „pantoful miresei”, „caleaşca 
mirilor”, cloşcă cu pui, vapor, leagăn etc. Griliaşul este o 
delicatesă care se prepară în principal pentru nunţi, botezuri 
sau aniversări, iar faima sa a depăşit demult hotarul Nădla-
cului.

Kysnute halusky (găluşte tăuţăşti) sunt un desert tradiţional, 
dar care poate fi  servit şi ca fel principal. Sunt preparate din 
ingrediente simple: făină, apă, drojdie şi sare („aluat de pită”). 
Se întinde o foaie de aproximativ un centimetru, se taie în formă 
rotundă, apoi sunt opărite. Se presară cu brânză, mac, nucă sau 

scorţişoară. În trecut se serveau 
în zilele de post.

Pekance (pechenţe) este o 
mâncare din aluat de pâine, care 
se serveşte în Ajunul Crăciunului, 
fi ind un preparat de post. Gos-
podinele slovace o pregătesc sub 
formă de baghete coapte, apoi 
tăiate sub formă de biluţe, în timp 
ce româncele prepară baghetele, 
le taie biluţe, apoi le dau prin 
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făină şi se coc în tavă. Se 
coceau pe o tavă în cup-
torul ţărănesc, alături de 
cozonacul pregătit pen-
tru masa de Crăciun. 
Făina aplicată înainte de 
coacere permite ulterior 
desprinderea uşoară. Se 
opăresc cu apă fi erbinte, 
se acoperă cu un prosop 
până se înmoaie bine, 
după care se amestecă 
cu mac şi zahăr. Gospo-
dinele maghiare le pre-
pară cu miere în loc       
de zahăr şi, uneori, cu 
nucă.

Nodatele sunt un preparat tradiţional românesc, un fel de 
paste. Se prepară o „pătură” (foaie) din făină, apă, sare, care se 
întinde până ajunge foarte subţire. Jumătate se unge cu rântaş 
din untură, pesmet ceapă, sare şi boia. Se acoperă cu cealaltă 
jumătate şi se taie fâşii de aproximativ 2-3 cm, care apoi se leagă 
ca un şiret. Se fi erb, apoi se amestecă cu rântaş din untură, boia, 
sare şi pesmet. Se lasă pe foc mic până se formează pe fundul 
cratiţei o crustă crocantă, deliciul copiilor. În apa în care au fi ert 
pastele se adaugă puţin bulion, frunze de pătrunjel, piper, alte 
condimente, devenind o supă excelentă.

O altă variantă de paste tradiţionale la Nădlac sunt boţii cu 
crumpe. Se pregăteşte o cocă densă din apă, făină şi sare. Se 
întinde, apoi se rupe cu mâna bucăţi, care se aruncă în apă 
fi erbinte. Separat se pregătesc cartofi  fi erţi tăiaţi foarte mărunt. 
Într-o cratiţă separată se face un rântaş din untură, boia, sare şi 
ceapă tăiată foarte fi n, în care se pun cartofi i şi „boţii”. În con-
tinuare, procesul de preparate este identic cu cel de la reţeta de 
„nodate”.

În perioadele de post, atât la „nodate”, cât şi la „boţi cu crum-
pe” untura este înlocuită cu ulei, în rest reţeta este identică.

Tradiţia şi cultura populară, specifi că zonei, se păstrează la 
Nădlac şi prin intermediul artei culinare. Infl uenţele slovace, 
ungureşti, româneşti, sârbeşti au determinat preluarea celor 
mai interesante reţete şi, uneori, îmbunătăţirea lor. Apartenenţa 
la grupul etnic este defi nită la Nădlac şi prin arta culinară. Gos-
podinele se întrec în măiestria cu care prepară reţete vechi, 
învăţate de la bunici şi care s-au păstrat în forme autentice peste 
veacuri.

Dr. Gabriela Adina MARCO
Complexul Muzeal Arad



venite legendare  ale militaru-
lui şi omului de stat care a fost 
A.I. Cuza: bărbăţia, forţa, stă-
pânirea de sine. Aceste aspecte 
ale personalităţii sunt domi-
nate de gândirea activă, su-
gerată de privirea pătrunză-
toare. 

Soclul paralelipipedic, aşezat 
pe un postament cu o singură 
treaptă, este simplu, acoperit 
cu plăci şlefuite din calcar de 
Podeni – Cluj. Pe treimea su-
perioară a construcției, sub 
bust, a fost incizat şi colorat 
vizibil, numele domnitorului: 
ALEXANDRU IOAN CUZA. 
Sub text, într-un medalion este 
reprodusă în relief una din ste-
mele Principatelor Unite fo-
losite înainte de anul 1862, 
perioadă în care aceste însem-
ne nu erau încă uzitate unitar, 
ci diferite. Se știe că abia în 1862, după realizarea defi nitivă a 
unirii celor două ţări prin contopirea lor într-un singur stat,   
A.I. Cuza a aprobat semnul heraldic cunoscut în istorie drept 
Prima Stemă a României.  

Suprafaţa circulară a semnului convențional ilustrat pe monu-
ment, marcată printr-un contur decorativ este despicată verti-
cal. În primul cartier, capul de bour împodobit cu o stea cu şase 
raze așezată între coarnele îndreptate în sus, reprezintă Moldo-
va. În cartierul al doilea, o acvilă cruciată şi încoronată, cu zbo-
rul în jos, este simbolul Ţării Româneşti. Pavilionul de purpură, 
căptuşit cu hermină şi bordat cu ciucuri prins în vârf într-o 
coroană princiară închisă, terminată cu un glob cruciger o între-
gește prin semne ale nobleții. În partea inferioară sub marcajul 
decorativ, se descifrează monograma domnitorului marcată cu 
inițialele: AI. Lateral în interiorul medalionului, Dumitru Paina 
a însemnat anii domniei lui Cuza: 1859-1866.

Pe treapta postamentului, în faţă, a fost fi xată o plăcuţa din 
alamă gravată cu textul explicativ: Ridicat prin strădania 
poliţiştilor arădeni. Ianuarie 2009 / Realizat de către sculptorul / 
Dumitru Paina. 

Construcţia este protejată şi delimitată cu o împrejmuire 
decorativă, patrulateră, confecţionată din lanţ metalic fi xat la 
colţuri prin patru stâlpişori din ţeavă neagră. A fost montată şi 
o instalaţie de port drapele necesară la festivităţi.

Horia Truță
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Bustul lui Alexandru Ioan Cuza

Bustul lui Alexandru Ioan Cuza 
(1820-1873)

D evenit la 24 ianuarie 1859, deopotrivă, domnitor al 
Moldovei şi Ţării Româneşti, Alexandru Ioan Cuza 

a obţinut prin demersurile sale, desăvârşirea Unirii Princi-
patelor şi fi xarea capitalei noului stat la Bucureşti. Inteli-
gent, abil, voluntar, hotărât în intervenții, A.I. Cuza a reali-
zat în cei şapte ani de domnie (1859-1866), performanţe 

uluitoare. Nu există domeniu al vieţii publice în care el să nu fi  
aruncat sămânţa înnoirii, roadele activității sale marcând bine-
făcător destinul acestor teritorii. Cu el, vântul modernizării a 
început să bată, făcându-se din ce în ce mai simţit. Legea rurală, 
noua constituţie, reformele din învăţământ, administraţie, interne, 
justiţie, armată, constitue tot atâtea izbânzi în folosul țării. 

În Arad, ideea edifi cării unui monument dedicat memoriei 
sale s-a născut între zidurile Inspectoratului Judeţean de Poliţie. 
Se dorea în felul acesta omagierea celui care a decretat înfi inţarea 
Poliţiei Române, ca instituţie înnoită. Drept urmare, banii nece-
sari achitării cheltuielilor aferente au fost obţinuţi exclusiv prin 
contribuţia individuală şi benevolă a poliţiştilor arădeni. 

Inaugurarea bustului ridicat în spaţiul verde din faţa Inspec-
toratului Judeţean de Poliţie a avut loc la 24 ianuarie 2008, 
sărbătorindu-se astfel şi Ziua Unirii Principatelor Române. În 
faţa unei numeroase asistenţe, a ofi cialităţilor locale, monumen-
tul a fost dezvelit de către comisarul şef Alexandru Tanco, care, 
referindu-se la lucrare a declarat că, începând de astăzi, monu-
mentul nu mai aparţine doar polițiștilor, ci tuturor arădenilor. 
După ceremonia religioasă de sfi nţire a sculpturii ofi ciată de dr. 
Timotei Seviciu – episcopul Aradului, au mai rostit scurte alocu-
ţiuni evocatoare: Eugeniu Criste, directorul fi lialei arădene a 
Arhivelor Naţionale şi prof. Dan Lăzărescu. 

Bustul modelat și turnat în bronz de plasticianul arădean 
Dumitru Paina prezintă portretul îngândurat al domnitorului în 
ţinută de gală cu binecunoscuta eşarfă trecută peste umărul 

drept, lăsând liberă partea 
stângă a pieptului împodobită 
cu fi returi şi înalte însemne 
ale decoraţiilor militare. Mo-
delul folosit este, fără îndoială, 
litografi a după portretul lui 
Carol Popp de Szathmary, în-
titulat: Alexandru Ioan Cuza 
purtând hlamida domnească. 

Mergând pe ideea clasică a 
tradiţiilor portretistice, Dumitru 
Paina, subliniază virtuţile de-Stema Principatelor Unite
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Şcoala Populară de Arte

În acest număr am decis să vă prezentăm membrii 
Tarafului Școlii Populare de Arte Arad și câteva din-

tre evenimentele culturale la care aceștia au participat. 
Taraful Școlii Populare de Arte Arad s-a înfi ințat în luna 

martie anul 2019, din componență făcând parte cursanți 
de la clasele de vioară, instrumente de sufl at, acordeon și 
orgă electronică. Repertoriul tarafului este bazat pe melodii 
și jocurii locale preluate din folclorul zonal arădean, din 

culegerea „Folclor muzical din județul Arad” – Ioan T. Florea    
și din arhiva lui Viorel Nistor, cât și din repertoriul soliștilor    
vocali ai claselor de canto muzică populară. Primul spectacol la 
care participă Taraful Școlii Populare este spectacolul folcloric 
aniversar „20 de ani de activitate a grupului vocal Lioara” al     
clasei de canto popular Elizaveta Rudei, care a avut loc la data de 
7 iunie 2019 la Teatrul de Vară al Centrului Cultural Județean 
Arad. În decursul celor aproximativ trei ani de activitate, Taraful – 
împreună cu soliștii vocali ai claselor de canto popular au mai 
participat la diverse evenimente cum ar fi : spectacole folclorice 
la căminul de bătrâni și în centrele de pensionari, spectacolele 
din cadrul „Zilele Școlii Populare de Arte” – două spectacole în      
iunie 2020, și 28 iunie și 1 iulie 2021, Spectacol Folcloric la 
Expoziția Agromalim – 2019 și 2021, Spectacol Folcloric din 
cadrul Stagiunii Culturale a Teatrului de Vară de la Moneasa – 
14 august 2021.

Din componența Tarafului fac sau au făcut parte instru-
mentiști înzestrați cu talent și dăruire pentru folclorul autentic:

– Mihael Tulea – vioară – clasa prof. Ilona Kaszoni;
– Laurențiu Rezban – saxofon – clasa prof. Gheorghe Raita;
– Andrieș Emanuel – saxofon – clasa prof. Gheorghe Raita;
– Vlad Ardelean – saxofon – clasa prof. Gheorghe Raita;
– Fetti Alexandru – saxofon – clasa prof. Petrică Spinare;
– Sergiu Bătrân – saxofon – clasa prof. Petrică Spinare;
– Alexandru Bozgan – clarinet – clasa prof. Petrică Spinare;
– Alexandru Lupu – clarinet – absolvent Liceul de Artă Sabin 

Drăgoi;
– Robert Livada- saxofon sopran – clasa prof. Petrică Spinare;
– Rozalia Petrovici –acordeon – clasa prof. Mihai Vastag/ 

Cosmin Dema;
-Robert Kasza – acordeon – clasa prof. Mihai Vastag/ Cosmin 

Dema;
– Răzvan Torac –acordeon – clasa prof. Cosmin Dema;
– Tristan Petrovici – orgă el. – clasa prof. Mihai Vastag/ Cos-

min Dema.
Trebuie amintit că la spectacolele importante mai participă, 

alături de Taraful Școlii, următorii colaboratori permanenți: 

profesorii clasei de instrumente de sufl at Petrică Spinare și    
Adrian Șandru, Radu Panici – contrabass, Traian Roman – 
vioară.

Soliștii vocali ai claselor de canto muzică populară promovează 
un repertoriu autentic și sunt prezenți la toate evenimentele la 
care participă Taraful Școlii Populare. Dintre aceștia se 
evidențiază:

– Ema Crihan, Eduard Motan, Sorina Lupșa, Roberta Tomșa, 
Andrei Gurău, Mădălina Păcurar – clasa prof. Mărioara Miclea;

– Alexandra Madarasz și Teodora Sârbu– clasa prof. Cornelia 
Căprariu Roman;

– Denisa Avram, Cosmina Hornea, Denisa Pascu, Maria 
Ignișca – clasa prof. Elizaveta Rudei;

– Alessia Ozoreanu și Alexandra Radu– clasa prof. Roxana 
Suciu;

Dintre soliștii vocali precum și membrii ai tarafului care au 
participat la festivaluri de folclor amintim:

Eduard Motan – Marele Premiu – Festivalul „Busuioc purtat 
la joc’’– Sântana 2021;

Alexandru Lupu – clarinet – Premiul I – Festivalul „Busuioc 
purtat la joc’’– Sântana 2021;

Teodora Sârbu – Locul II în 2019 și Mențiune în 2021 la Fes-
tivalul de interpretare vocală „Țara Zărandului” – Moneasa;

Robert Livada- saxofon sopran – Premiul I și Premiul Special 
al juriului la Concursul Internațional de Interpretare „Muzica 
ne poate uni”.

Taraful Școlii Populare de Arte Arad este coordonat de la 
înfi ințare de prof. Vasile Rus – Șef Serviciu Școala Populară de 
Arte Arad. Promovarea și păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și a 
muzicii populare autentice este scopul primordial al Tarafului și 
al claselor de canto muzică populară a Școlii Populare de Arte 
Arad.
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Lorena Gâlea, clasa prof. Claudia Stesco a obținut Premiul III 
la Secțiunea Duelul Campionilor, categoria 13 ani, în cadrul 
Festivalului Internațional „Ursulețul de Aur”, ediția a 37-a, cea 
mai îndrăgită manifestare muzicală pentru copii și tineri, care a 
avut loc în perioada 24-26 septembrie 2021 în incinta Teatrului 
Municipal din Baia Mare. Povestea muzicală a adus pe scena de 
concurs, de-a lungul anilor (1983-2021), peste 8.000 de interpreţi 
din țară și de peste hotare, cu vârsta între 5 şi 18 ani. Juriul festi-
valului a fost compus din: compozitorii Horia Moculescu & Mihai 
Alexandru, solista Ami, Iuliana Marciuc, jurnalista Viorica Parja, 
Delia Man, Amelia Bănică. 

Născută la Timișoara pe data de 26 martie 2008, Lorena Gâlea 
dă dovadă de reale calitați vocale interpretative. În consecință, 
mama sa o înscrie la cursul de canto la Palatul Copiilor Arad 
anul școlar 2013-2014. Din anul 2014 până în 2017 participă la    
cursuri particulare la Clubul DezArt Arad, iar din  2017 până în 
prezent este înscrisă la Școala Populară de Arte Arad. Elevă la 
Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad, clasa a VII-a Engleză     
Intensiv, urmează cursuri de engleză începând cu 2015 până în 
prezent. A urmat cursuri de dans modern, cursuri de Hip Hop,  
de actorie și de gimnastică aerobică.

A participat la Talent Show: Next Star 2017, preselecții fi nale 
București Vocea României Junior 2016.

Dintre principalele concursuri şi festivaluri la care a partici-
pat, menționăm:

Concursuri 2014-2021: 
– „Ursuleţul de Aur” la Baia Mare, „Delfi nul de Aur” la 

Năvodari, Minimegastar, Arad Kids Talent, Preparing Star Fes-
tival la Baia Mare, Capitala Muzicală la Sibiu, „Th e Sound of 
Music”la Oradea, „Live Muse Art” la Arad, Brașov Live Fest, 

AR
TE Lira la Baia Mare, On!Stage la Timișoara, Armusik Fest la Arad, 

Junior Music Fest la Braşov, Star Vivere Music Revolution la 
Oradea, Taylor Music Fest, Stele în devenire la Timișoara.

A participat la mai multe emisiuni TV & Radio, dintre care 
menționăm:

- Inedit TV, West TV (Trăistuța cu povești; Emisiune Specială 
Paști), TV Arad, Ghilea Show, Radio Saumur Kids Franța, Joy 
Fm Arad „Poți şi Merită”.

A avut privilegiul de a cânta în deschiderea vedetelor Matteo, 
Nicole Cherry, Mirabela Dauer, Ana Lesco, Liviu Vârciu, Alex 
Mladin și Ricardo Caria.

Laura-Maria Ilea

 Iosif Stroia, Vagi urme de asperitati
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