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Recitesc în liniştea casei din pusta Ţării 
Banatului, „Desculţul” lui Zaharia Stan-
cu, cel din 1966, în bună măsură altul 
decât cel din toamna anului 1948, dată 

când a văzut pentru prima oară lumina tiparului. 
Ajung la anul răscoalei pe care personajele cărţii 
o numesc „revoluţie”. S-a întors a lui Jiganie în 
goana mare, să plesnească sub el calul, mai multe 
nu. A străbătut satul urlând cât îl ţineau puterile:

 - La revoluţie, măăăăăă, la revoluţie!
Ne aflăm în România de după Cuza, cel care, 

votat de Adunarea Electivă a reformat instituţiile, 
structurile şi mentalităţile medievale ale celor 
două Principate, lăsând la plecarea sa bazele 
fundamentale ale unui stat modern. Ne aflăm în 
România regelui Carol I şi a partidelor aşa-zis 
istorice, care, resuscitate după o altă răscoală 
însângerată, cea din 1989, au devenit chiar…
naţionale! Dacă până în 1907 în inima obidiţilor 
răzvrătiţi au tras străinii, începând din acel an, 
românii au ucis români. Şi au ucis cu mai multă 

ură şi încrâncenare decât au făcut-o până la ei 
asupritorii străini. Pentru acei nefericiţi, mulţi în 
cămaşă şi izmene cu picioarele goale – în plină 
iarnă – a pregătit Carol I, la sugestia politicienilor 
români, Fortul nr. 13, Jilava, aflat la zece metri 
sub nivelul solului. Peste 38 de ani, acelaşi Fort 
13 îi „găzduia” pe politicienii care au supravieţuit 
celor ucişi. Şi tot la îndemnul politicienilor româ-
ni din acea vreme, cărora genocidul pus la cale de 
dânşii nu le-a smuls nicio tresărire de conştiinţă, 
regele străin mulţumeşte printr-un Ordin către 
Armată, „cu inima caldă”, ofiţerilor, pentru că 
au răspuns „chemării” sale atunci când fusese 
ameninţată „fiinţa” scumpei noastre ţări”. Unul 
din ofiţerii căruia i s-a mulţumit că a deschis fo-
cul în „desculţi” a fost românul Ion Antonescu. 
Detaşamentul regimentului 1 Roşiori a deschis 
focul la Galaţi la comanda sa. Peste puţini ani, fiii 
celor ucişi îl împuşcau pe el. Ce istorie ciudată 
are ţara asta…

Pentru a justifica crima, autorităţile acelor  

vremi susţineau că ţăranii intenţionau să devas-
teze instituţiile publice. 

Peste 82 de ani, un alt ucigaş îşi motiva ase-
menea faptele în încercarea de a înăbuşi o altă 
răzvrătire socială. Tot român, ucigaşul, tot români 
cei ucişi, şi tot în România. 

În ziua Sfântului Crăciun, supravieţuitorii îl 
împuşcau laolaltă cu muierea sa...

În 1990, un „zeu” barbar chemat din noap-
tea gropilor comune zdrobea în fruntea hoarde-
lor de abanos ţeasta oricărui intelectual român. 
El român, ciomăgarii români, intelectualii, tot...
români. Şi tot în România…

Dacă istoriografia românească, şi nu numai ea, 
va încerca şi în viitor  să aşeze uitarea peste aceste 
crime naţionale, atunci crima va intra în legendă, şi 
legendele transformă uşor ucigaşii în eroi. 

Să nu ne acoperim propriile laşităţi - ne sfătuia 
un român schingiuit tot de români - cu graba de a 
ignora modelele care ne-ar putea ruşina. 

Graba de a iGnora modelele care ne-ar putea ruŞina

Vasile TODI

la PaS PrIn CaPITala BanaTuluI l la PaS PrIn CaPITala BanaTuluI

Ioan HAŢEGAN

Cine mai știe astăzi cine a fost 
Petru Solderer? Un cetățean 

pe care locuitorii l-au ales și reales, 
și iar reales primar al Timișoarei. 
Administrația imperială l-a destinuit, 
cetățenii l-au reales imediat la loc. Pri-
marul Peter Solderer a fost una dintre 
figurile proeminente ale Timișoarei 
din veacul al XVIII-lea. Pe cât de mari 
succese a avut ca primar, pe atât de 
multe necazuri a avut în viața privată. 
După moartea soției rămâne cu o fiică 
de a căruie educație se îngrijește. Se 
recăsătorește, dar nu are noroc cu 
soția, care-l părăsește. Din dorința de 
a asigura viitorul fetei, Solderer își 
investește toate economiile - ba mai ia 
și cu împrumut bani - și construiește o clădire 
monumentală pe strada Eugeniu de Savoya, colț 
cu Vasile Alecsandri. Începuturile construcției 
datează din vremea ciumei (1739). În anul 
1741, când primarul moare, construcția casei 

„Coroana” (așa dorea Solderer să fie numită) 
era încă în curs și clădirea era cea mai scumpă 
din oraș, după cea a primăriei, în timp, denu-
mirea s-a schimbat în „La trei coroane”. veni-
turile realizate din închirierea locuințelor intrau 
în contul fiicei primarului. Au locuit aici cam 

toți cei veniți în oraș. Casa a fost prima 
casă de raport (cu locuințe de închiri-
at) din istoria orașului: primul bloc cu 
apartamente construite special pentru 
a fi închiriate. Parterul a fost ocupat de 
prăvălii; lista lor este prea lungă spre a 
fi detaliată. Fiica - Ana Chaterina - pe-
trece 10 ani la Viena, apoi se întoarce, 
se căsătorește și investește - în timp - 
alți bani în menținerea solidității casei. 
Proprietarii se schimbă în timp. Acum 
o sută și ceva de ani, celebra familie 
timișoreană Babusnik o cumpără și, prin 
1888, o promovează. Siliditatea clădirii 
nu implică mari transformări, ci doar 
retușuri în stil „empire”. Azi, intri pe sub 
o boltă de mijloc de veac XVIII, urci pe o 
scară ce a cunoscut și alte vremuri (mult 
mai bune), intri în diverse apartamente 

sau urci până la mansardă, unde se întind ate-
liere ale artiștilor critici. Iată schițată istoria unei 
clădiri care are 270 de ani, se integrează perfect 
arhitecturii locului și tocmai este recunoscută de 
locuitori.

În ţara cu miresme şi mângâieri de soare,
Am cunoscut sub leasă de arbori purpurii,
De unde pică lenea pe gene-n tremurare,
O nobilă creolă cu nuri ce nu-i poţi şti.

 E cald şi pal obrazul ei; bruna vrăjitoare
Păstrează-n port mărire şi mlădieri domneşti;
Şi mândră ca Diana păşind la vânătoare,
Zâmbeşte cu ochi siguri şi calmi când o priveşti.

Charles-Pierre BAuDElAIrE

Unei creole
Din poezia frumoasă a lumii

 Dacă ai merge, Doamnă, în ţările slăvite,
Pe ţărmurile Senei şi Loarei înverzite,
Frumoasă, demnă numai de feudali pereţi,

 Ai face ca, în taină de tânără umbrire,
Sonete să-ncolţească în inimi de poeţi,
Ce s-ar târâ ca negrii, robiţi de-a ta privire.

Palatul Solderer sau Palatul “Trei coroane”



2. Banatul

Tributul plătit omului păcii şi al înţelegerii

Pagină realizată de
Monica GAIŢA

Sebastian Kräuter s-a născut la data de 22 
decembrie 1922 în Nițchidorful de astăzi. A 

efectuat studiile teologice la Seminarul Teologic din 
Timișoara în perioada 1942-1946 și în 2 iunie 1946, 
în Domul din Timișoara, a fost hirotonit preot romano- 
catolic de către episcopul Augustin Pacha. Între anii 
1946-1983, a activat în parohia din Giarmata, mai întâi 
în calitate de capelan, apoi ca preot-paroh și, în cele din 
urmă, ca decan. La 23 septembrie 1983, a fost numit de 
către Sfântul Scaun, în funcția de Ordinarius-substitutus 
„ad Nutum Sancti Sedis” al Episcopiei Romano-
Catolice de Timișoara. La 14 martie 1990, Papa Ioan 
Paul al II-lea l-a numit pe Monseniorul Sebastian 
Kräuter în calitate de episcop diecezan de Timișoara. 
A fost consacrat episcop în Catedrala din Timișoara la 
28 aprilie 1990, de către arhiepiscopul Angelo Sodano, 
secretar al Curiei Romane și delegat al Papei Ioan 
Paul al II-lea, asistat de către arhiepiscopul titular Dr. 
Adalbert Boroș de Ressiana și de episcopul Lajos Bálint 

de Alba Iulia. Episcopul Sebastian Kräuter a cerut Papei 
Ioan Paul al II-lea să-i accepte retragerea din funcția de 
Episcop de Timișoara, la împlinirea vârstei de 75 ani, 
după acea dată devenind  Episcop emerit de Timișoara. 
S-a stins din viață în anul 2008.

Am ținut să facem această trecere în revistă a celui 
ce a fost Episcopul Sebastian Kräuter pentru că unii 
dintre locuitorii comunei Giarmata de astăzi nu știu cine 
a fost acesta. Veniți de prin alte părți sau poate prea 
tineri, nu au auzit de bunătatea, pacea între neamuri 
și culte și înțelepciunea pe care Episcopul Sebastian 
Kräuter le propovăduia în Giarmata. Tocmai din acest 
motiv, pentru a-i păstra amintirea veșnic vie, credincioși 
ai Bisericii Romano-Catolice din comuna noastră, șvabi 
plecați peste hotare, în colaborare cu primăria comunei 
Giarmata au organizat în data de 21 iulie dezvelirea 
unei plăci comemorative dedicate păstorului acestei 
comunități și prin inaugurarea unei străzi: Str. Episcop 
Kräuter. Prezenți la eveniment au fost atât localnicii 
comunei, autorități locale, reprezentanți ai autorității 

naționale, precum și un grup foarmat din 30 de șvabi, 
plecați în Germania de mai mulți ani. Totul a început 
cu Liturghia, cum era normal în orice zi de dumincă, 
după care s-a făcut binecuvântarea solemnă, a avut 
loc dezvelirea plăcii comemorative, iar cei prezenți au 
împărtășit din gândurile și emoția lor, după cum veți 
vedea în rândurile de mai jos.
„Episcopul Sebastian Kräuter ne-a reunit pe toți”

Virgil Bunescu, 
Primarul comunei Giarmata

Dacă ar fi trăit, astăzi, 
Sebastian Kräuter ar fi avut 
91 de ani. Era un om deosebit  
și am avut privilegiul să-l 
cunosc. Dânsul se identifică cu 
o perioadă foarte grea pentru 
comuna noastră, când, un 
tânăr fiind s-a dedicat bisericii 
din Giarmata și locuitorilor de 
aici timp de aproape 40 de ani. 
Astăzi, Episcopul Sebastian 

Kräuter ne-a reunit pe toți: romano-catolici, greco-
catolici și ortodoxi. De aceea, cred eu, această zi 
are o dublă însemnătate. În primul rând, dezvelirea 
plăcii comemorative care-i va păstra amintirea vie 
primului episcop  romanio-catolic de după Revoluție, 
iar, în al doilea rând, revenirea credincioșilor de etnie 
germană acasă. Pentru unii este prima dată când sunt 
în Giarmata, pentru unii poate ultima dată. Dorul de 
locurile natale este un lucru care se uită foarte greu. 
De aceea, vreau să vă spun : dragi giermețeni, bine ați 
venit acasă. Unii ați fost tineri, chiar foarte tineri când 
ați plecat. Astăzi sunteți puțin mai în vârstă, puțin mai 
cărunți, dar cu aceeași inimă cu care v-ați născut și ați 
crescut în Giarmata. Atunci când ați revenit în comună 
v-ați dus să vă vedeți casele, v-ați dus la cimitir să-i 
pomeniți pe cei morți. Practic, dumneavostră, orice 
cărămidă, orice casă, orice pom vă trezește amintiri. 
Sperăm că noi, cei care astăzi locuim aici, foarte mulți 
în casele dumneavostră, nu v-am înșelat așteptările. 

„A fost un preot, un păstor mai aparte”
Luzian Geier, 

cercetător științific  al 
Instititutul „Bucovina” al 

Universității din Augsburg
E p i s c o p u l  S e b a s t i a n 

Kräuter, de fiecare dată când 
mă vedea îmi spunea: „nu am 
să uit niciodată botezul tău, ai 
fost singurul adus la biserică 
cu caleașca”. Era o legătură 
de suflet între noi, am fost 
și vecini. Important este că 
această placă în memoria sa a 

fost dezvelită. Și mai este important că Giarmata de 
astăzi contribuie la păstrarea acestui nume, la imaginea 
unei personalității care a fost un preot, un păstor mai 
aparte. Nu spun asta pentru că l-am cunoscut personal 
sau pentru că am fost 15 ani ministrant, spun asta 
pentru că el a știut să vorbească cu lumea, era deschis. 
A avut o fire prietenoasă, el era cel mai implicat în 
viața comunității.

De mai multe ori într-un an vin în România și în 
Bucovina, nu numai în Giarmata sau în Banat. Dar, 
din punct de vedere subiectiv, Giarmata, pentru mine 
este altceva. Îmi amintesc că atunci când erau copil, în 
toate casele comunei erau meșteri. Toate clădirile pe 
care le vedeți în București, în Hunedoara, în Constanța, 
până și aeroportul din București, ei bine, toate acestea 
au fost făcute cu meșteri giermețeni. Totuși, dacă văd 
Giarmata de astăzi, e diferită de cea a copilăriei mele. 
Comuna și-a schimbat fața, casele au alte culori, alt 
stil, mă uit peste deal și acoperisul are altă culoare. 
Pe vremea mea erau casele cu verde deschis, culorile 
acestea pastelate, pe care le regăsiți și în port. Nu 
spun asta ca reproș sau cu părere de rău, vă spun asta 
pentru că eu, astăzi, venind în Giarmata, văd comuna 
prin ochii copilului, satul de atunci.  

„Nu am vrut să lăsăm timpul să treacă atât de 
simplu peste numele său”

Helene eicHinGer
L-am cunoscut foarte 

bine pe Episcopul Sebastian 
Kräuter, încă de când eram 
un copil. M-am apropiat 
ușor de el pentru că era 
foarte amabil și prietenos cu 
copiii, astfel ne-a apropiat. 
El a pus piatra de temelie a 
vieții noastre. Pentru mine, 
religia și credința mea sunt 
foarte valoroase, de aceea, 
mereu, am păstrat legătura cu 
preotul, mai târziu Episcopul 

Sebastian Kräuter. Pentru Giarmata a fost o persoană 
valoroasă. La fel și pentru mine, A fost cel care m-a 
cununat și mi-a botezat fiicele.  L-am respectat pentru 
că a respectat toate legile creștine, a fost un om bun, 
drept și avea și umor. Ideea de realizare acestei plăci 
comemorative, de organizarea căreia s-a ocupat 
exemplar doamna Clara, ne-a venit la înmormântarea 
Episcopului Sebastian Kräuter. Nu am vrut să lăsăm 
timpul să treacă atât de simplu peste numele său. 

Întâlnirea de astăzi a fost foarte emoționantă. M-am 
simțit de parcă nu aș fi fost plecată vreodată. Plec de la 
Giarmata mulțumită și bucuroasă. Sigur, comuna este 
altfel, dar totuși în inimă mi-a rămas ceea ce a fost.

„Popor din Banat, trezeşte-te!" - Sever Bocu <

 oaia de 
Giarmata

Micul Dom din Giarmata

Biserica Romano-Catolică „Sfântul Iosif” din Giarmata, aflată pe Strada 
Principală, a fost construită în anul 1730, în timpul episcopatului lui Adal-

bert, baron de Dalkenstein. Micul dom a fost ridicat sub conducerea inginerului 
Karl Alexander Steinlein. De remarcat este faptul că la lăcașul de cult din comuna 
noastră lucrările de construcție au început cu 6 ani înainte de cele ale Domului din 
Timișoara- a cărui piatră de temelie s-a pus abia la 6 august 1736, iar lucrările au 
durat timp îndelungat, fiind terminate abia în 1774, de același inginer care a realizat 
Biserica Romano-Catolică „Sfântul Iosif”.  În timp, lăcașul de cult a căpătat valoa-
rea de monument istoric. Picturile murale din interiorul bisericii au fost realizate 
abia în anul 1935.

.................................
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Prin muncã poþi realiza orice
.....................................................................

Ana, te-aş ruga să te pre-
zinţi cititorilor noştri în 

câteva cuvinte. Ce ne poţi 
spune despre eleva Ana Mic-
şa, dar şi despre adolescenta 
Ana Micşa?

4Sunt o elevă conştiin-
cioasă, perfecţionistă şi am-
biţioasă. Uneori pot spune 
că sunt aspră cu mine şi con-
sider că întotdeauna este loc 
de mai bine. Sunt optimistă, 

mereu veselă, uneori încăpăţânată şi o fire socia-
bilă, îmi place să am cât mai mulţi prieteni.

Dacă am face un exerciţiu de imaginaţie şi ne-
am întoarce în timp, spune-mi, cum vedeai şcoala 

acum opt ani şi cum ţi se pare acum?
4Am studiat la Şcoala Gimnazială Ramna 

opt ani. Când am început şcoala îmi doream să 
cresc cât mai repede şi să ajung elevă de clasa a 
VIII-a, mi se părea că aceasta este cea mai mare 
realizare a mea şi, totodată, cea mai mare ,,func-
ţie”. Anul acesta când am fost în clasa a VIII-a 
lucrurile s-au schimbat, nu mai gândeam la fel.
Nu mă simţeam atât de puternică cum credeam, 
ci îmi doream să dau timpul înapoi deoarece re-
alizam că am crescut şi că va trebui să părăsesc 
această şcoală. Atunci când eşti mic îţi doreşti să 
creşti şi să scapi de învăţat, dar odată ajuns mare 
nu mai gândeşti aşa. Au fost opt ani frumoşi, 
în care m-am format ca om şi mă bucur că am 
muncit mult. Pentru asta le mulţumesc domnilor 

profesori ce m-au pus la treabă. Prin muncă poţi 
rea-liza orice.

Când ţi-ai descoperit pasiunea pentru Limba şi 
Literatura Română şi ce ai făcut pentru a întreţine 
această pasiune?

4Am descoperit că mă pasionează Limba şi 
Literatura Română în momentul în care am par-
ticipat la olimpiadă, în clasa a V-a, unde m-am 
calificat la faza judeţeană. În acel moment am 
realizat că pot face multe şi doamna profesoară 
de limba română, Almăjan Gabriela m-a sprijinit 
şi m-a antrenat pentru toate concursurile la care 
am participat.

„Popor din Banat, trezeşte-te!" - Sever Bocu <

 oaia 
de Ramna

Interviu realizat de
Paula MOlDOVAN

„Fanfara din ramna a fost sufletul lui”

Dirijor de fanfară, Achim Adam - zis Leică - s-a născut în 8 
octombrie 1905 la Ramna, într-o familie de oameni gospo-

dari. A fost pe rând instrumentist (flaut, fluier, flügelhorn, flügelhorn-
bas), instructor de instrument, întemeietor de fanfare în Banat, corist, 
culegător de folclor, aranjor, compozitor, agricultor. Pentru a afla mai 
multe despre acest nume nemuritor al Ramnei, am stat de vorbă cu 
fiica sa,  Terezia Ţâncu, cea mai mică dintre cei trei copii ai săi. Îşi 
aduce vag aminte de tatăl său, ea plecând din Ramna la vârsta de 14 
ani, la Timişoara. După cum însăşi ea ne mărturiseşte, Fanfara din 
Ramna a fost sufletul lui. Muzica, în general a fost pentru el totul. 
Iarna pleca de acasă şi stătea luni în şir, punând cap la cap o fanfară. 

Fiica sa mărturiseşte că scria notele muzicale mai repede decât alţii scriau literele, deşi nu 
a fost absolvent de şcoli înalte. „Era dirijor de fanfară şi el repartiza partitura pe instru-
mente. Îmi aduc aminte că aveam un dulap în casă, cu trei sertare, iar deasupra el îşi ţinea 
partiturile.  Eu când vroiam să fac curat le luam şi le mai amestecam şi el imediat observa. 
Muzica a fost pentru el o pasiune pentru care lăsa orice, neglijând oarecum şi familia”, ne-a 
mărturisit  doamna Terezia Ţâncu.  A studiat şapte clase primare (două în limba maghiară la 
Bocşa şi cinci în limba română la Ramna), un an de liceu; instruire muzicală cu viitorul său 
socru, Vasile Pascu dirijorul Corului Bisericii Unite din Ramna (greco-catolică), iar în timpul 
satisfacerii serviciului militar, şi-a făcut perfecţionare la Fanfara Militară din Lugoj. S-a înscris 
în 1931, dar nu a finalizat cursurile Conservatorului popular din Lugoj (Şcoala de dirigenţi şi 
instructori de coruri şi fanfare) condusă de Filaret Barbu. Experienţa de corist în adolescenţă, 
cât şi cea de instrumentist (flaut, apoi flügelhorn), acumulată din 1924 în Fanfara greco-catoli-
că, componentă a Societăţii Muzicale „Unirea” din Ramna-  unde i s-au încredinţat şi atribuţii 
de ajutor de instructor - , completată cu cea din perioada milităriei l-a recomandat pentru 
obţinerea unui post de instructor la Fanfara uzinală din Bocşa Montană, unde a fost angajat 
imediat după lăsarea la vatră. Se reîntoarce apoi în satul natal - datorită tatălui său care nu era 
de acord ca el să lucreze la Uzină - , unde va prelua destinele Fanfarei greco-catolice (1928-
1946), iar după unificarea acesteia cu Fanfara credincioşilor ortodocşi şi constituirea Fanfarei 
Căminului Cultural din Ramna, va activa în fruntea acesteia până în 1980. În toţi aceşti ani de 
rodnică activitate a fost solicitat să pună bazele şi unor fanfare săteşti (17 la număr din spusele 
doamnei Terezia Ţâncu), pregătindu-şi în paralel continuatorii la pupitru. A muncit susţinut să 
revigoreze alte fanfare a căror existenţă era periclitată din varii motive: Gherteniş, Ticvaniu 
Mare, Giurgiova, Bocşa Română, Cadăr, Duboz, Forotic, Vărădia, Gătaia, Greoni, Guruia, 
Vrani, Ramna (fanfara elevilor). Cele mai de seamă rezultate le-a obţinut (1958) cu Fanfara 
din Vărădia, redându-i strălucirea epocii ei de glorie atât prin varietatea repertorială, cât şi prin 
calitatea sonorităţii. La Ramna, Fanfara a participat la toate evenimentele comunităţii: serbări 
oficiale, nunţi, înmormântări, concursuri ale formaţiilor artistice de amatori, obţinând de-a 
lungul anilor numeroase premii, diplome şi distincţii. La ruga (nedeia) satului programul era 
deschis din 1976 de Fanfara elevilor dirijată de asemenea de Achim Adam, înlocuind evoluţia 
de până atunci a căluşarilor pregătiţi tot de un Achim Adam, zis Bălu. 

De-a lungul anilor, Achim Adam a cules peste 200 de cântece populare pe care le-a no-
tat în două caiete. La un moment dat, din ceea ce-şi aminteşte doamna Terezia Ţâncu, un 
profesor de la Reşiţa a venit şi le-a luat cu promisiunea de a le publica, şi dus a fost. Peste 
ani, tatăl său şi Terezia Ţâncu au recunoscut linia melodică în cântece ce se bucurau de mult 
succes. Multe (jocuri îndeosebi) au fost folosite în diverse aranjamente pentru fanfară: Io zic 
cucului să tacă, Micşunele, Sârba din Ramna, Rotonjoara (horă), Hora fetelor, Hora cântată; 
a compus Marşul Duboz, Hora tineretului, potpuriul Valurile Bârzavei regăsit şi în repertoriul 
altor fanfare, iar prelucrarea Hora Reşiţei a fost chiar tipărită. 

Numele comunei noastre dus pe 
podiumurile Ţării

Pentru a nu părea 
părtinitori şi pentru 

ca dumneavostră, cititorii 
noştri să realizaţi că Ana 
Rebeca Micşa este într-ade-
văr un copil excepţional, am 
stat de vorbă şi cu doamna 
profesoară de Limba şi Lite-

ratura Română, Almăjan Silvia Gabriela. Doamna profesoară, 
un om care trăieşte, nu doar există, un om care prin fiecare 
por emană căldură, înţelegere şi dragoste faţă de meseria sa. 
Care depăşeşte neajunsurile sistemului din care face parte şi 
realizează performanţă într-o comună cărăşeană, rivalizând – 
cu elevii săi - importante centre şcolare naţionale. Încă după 
ce a terminat liceul s-a dedicat acestei meserii, mai întâi ca 
profesor suplinitor la Limba Franceză, apoi, după terminarea 
Facultăţii, ca profesor de Limba şi Literatura Română. Experi-
enţa şi dăruirea au ajutat-o să reuşească să găsească modul în 
care poate convinge tinerii să citească. Elevii domniei sale nu 
au interminabile teme de casă, doar lecturi suplimentare, multe 
ore de creaţie literară şi de studiere a materiei corespunzătoare. 
Aşa se facă că promovabilitatea la disciplina pe care doamna 
profesoară Almăjan Silvia Gabriela o predă promovabilitatea 
la Capacitate a fost de 100%. 

Revenind la Ana Micşa, am aflat de la doamna profesoa-
ră că această adolescentă nu a luat niciodată ore de Română, 
nu a avut parte de nicio pregătire specială, totul s-a redus la 
munca la clasă şi la munca suplimentară a Anei. Pasiunea Anei 
pentru Limba şi Literatură Română a observat-o când aceasta 
era în clasa a V-a, când i-a devenit profesoară, deşi o cunoştea 
încă de când era un copil. Astfel, a încurajat-o să participe la 
concursuri, să se pregătească. Iar rezultatele nu au întârziat să 
apară. Deşi uneori drumul spre etapa judeţeană de la Reşiţa se 
făcea cu ocazia, motivaţia a fost suficientă pentru a merge mai 
departe. 

Pe deasupra, Ana, asemeni altor tineri talentaţi din zilele 
noastre, nu intra în tiparele celor care stau toată ziua în biblio-
tecă, nu au prieteni şi studiul este tot ce contează. „Ana este o 
fire foarte sociabilă, ştie să-şi facă prieteni, să-i păstreze. Îi 
place foarte mult să citească, studiază mult, excelează în mai 
multe domenii, dar reuşeste să facă şi lucruri specifice tineri-
lor de vârsta sa. Deşi excelează la Română, la liceu vrea să 
meargă pe profil Matematică-Informatică. De ce? Pentru că 
are o deschidere mai mare pe viitor”, ne-a mărturisit doamna 
profesoară Almăjan Silvia Gabriela. 

Tot ce ne rămâne de făcut este să felicităm aceşti oameni 
care muncesc dezinteresat şi care fac cinste comunei noastre 
în toată ţara.     

- va urma -

.................................

Monica GAIŢA
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Liviu Ioan Măruia - titlul de „Cetăţean de Onoare”

Pagină realizată de
Monica GAIŢA

- va urma -

În 13 iulie ar fi împlinit 36 de ani. Şi-a 
petrecut ultimii ani din viaţă muncind nu 

pentru el, ci pentru alţii, pentru cei care peste ani vor 
studia în şcoli descoperirile sale arheologice, pentru 
studenţii săi, pentru cunoaştere. De fapt, la asta s-ar 
putea rezuma toată viaţa lect. univ. dr. Liviu Ioan 
Măruia, cel care a plecat mult prea repede dintre 
noi, deşi în faţă avea un viitor luminos. La doar 36 
de ani, reuşise să impună un standard de cercetare 
extrem de înalt, mai ales prin lucrările de specialitate 
publicate, ce au devenit un nou etalon în arheologia 
bănăţeană. Acumulase, până la această vârstă, 
elemente ale vieţii profesionale ce alcătuiesc un C.V. 
impresionant. Dispariţia sa a lăsat o mare durere atât 
în sufletul mamei sale, prof. Ana Măruia, cât şi în 
inima vermeşenilor, unde a crescut şi s-a format, dar 
şi în mediul academic. 

Ca un tribut pentru moştenirea lăsată, pentru tot 
ceea ce a făcut pentru comuna din care s-a ridicat, 
Consiliul Local Vermeş împreună cu primarul 
comunei, domnul Ion Iacob Damian, i-au acordat 
titlul de Cetăţean de Onoare post-mortem celui ce a 
fost lect. univ. dr. Liviu Ioan Măruia, chiar în 13 iulie, 
când acesta ar fi împlinit 36 de ani. Astfel, la această 
dată, mama sa, comunitatea locală, dar şi colegii 
care l-au iubit şi respectat au participat la slujba de 
pomenire realizată la mormântul lect. univ. dr. Liviu 
Ioan Măruia, fiecare i-a adus un omagiu, l-a invocat 
în amintiri în incinta Căminului Cultural „Cassian 
R. Munteanu” din comună, unde s-a desfăşurat 
ceremonia de acordare a titlului. Rând pe rând, fiecare 
a luat cuvântul, fiecare avea ceva de spus despre 
“Liviu” şi fiecare a venit cu un cadou pentru ziua lui 
– bucuria amintirilor. Desigur, cea mai afectată a fost 
prof. Ana Măruia, mama tânărului care promitea şi 
pe care Dumnezeu l-a smuls mult prea devreme de 
lângă dânsa. Cuvintele sunt de prisos pentru a explica 
lacrimile şi durerea sa. În cele ce urmează vă vom 
prezenta cuvintele frumoase, rostite la adresa celui ce 
a fost lect. univ. dr. Liviu Ioan Măruia, de către câţiva 
dintre cei prezenţi.

„Un reper moral al demnităţii pentru multe 
generaţii de studenţi”

ion iacob Damian, 
Primarul comunei Vermeş
Vestea trecerii la cele 

veşnice a lect. univ. dr. 
Liviu Ioan Măruia a adus 
o profundă tristeţe. Figură 
marcantă a Vermeşului, 
lect. univ. dr. Liviu Ioan 
Măruia va rămâne un reper 
moral al demnităţii pentru 
multe generaţii de studenţi 
cărora le-a îndrumat paşii 
şi va rămâne în amintirea 
noastră, a tuturor celor 

care l-am preţuit, prin contribuţia şi străduinţa 
sa la înţelegerea şi promovarea istoriei noastre 
autentice. Prin trecerea sa în veşnicie, Vermeş 
pierde încă o mare personalitate culturală, care va 
rămâne veşnic în istoria acestei comune. Neobosita 
sa cercetare prin cuvânt şi faptă, activitatea sa 
didactică şi pedagogică, consecvenţa şi fidelitatea 
sa mă îndreptăţesc să afirm, fără tăgadă, că 
numele lect. univ. dr. Liviu Ioan Măruia va fi mult 
de acum încolo pomenit în această comună, iar 
noi, administraţia locală vom face tot posibilul să-i 
păstrăm amintirea şi meritele.

„El va dăinui în sufletul meu de mamă”
Prof. ana MărUiA, 

mama lect. univ. dr. Liviu Ioan Măruia
Întâi de toate, vă mulţumesc tuturor celor care 

aţi vorbit atât de frumos despre copilul meu. Sunt 

convinsă că toate vorbele 
frumoase au fost spuse 
din inimă. Mi-a spus Liviu 
- printre multele lucruri 
pe care mi le spunea-, că 
în Universitate este iubit, 
dar uneori foarte invidiat. 
Asta nu l-a descurajat. Şi-a 
continuat munca şi, din când 
în când, avea obiceiul să 
spună “uite, aici am făcut 
ceva sau am elaborat nişte 
idei care nu au mai fost 
spuse”. Era foarte încrezător 

în colegii lui din facultate, vorbea frumos despre 
ei, aşa cum vorbea frumos şi despre copiii lui – 
cum îşi numea studenţii, despre colaboratorii lui 
de la Arheovest. Susţinea foarte mult munca în 
echipă, nu-şi dorea să se afirme profesional de unu 
singur. Înainte de a pleca ultima dată a spus că a 
pus toate lucrurile la punct: „am lăsat copiiilor de 
lucru, le-am deschis direcţii şi sunt convins că se 
vor descurca”. Vorbea frumos şi cu mult respect 

despre domnul Leo, despre doamna Lorena, care 
l-au susţinut necondiţionat. Eu, ca mamă, aş putea 
spune multe despre copilul meu. A fost, din punctul 
meu de vedere un copil extraordinar, pe care toţi 
părinţii şi l-ar dori. Cu atât mai mare este durerea 
mea în asemenea momente. El va dăinui în sufletul 
meu de mamă, el nu moare niciodată, dar e greu să 
vorbeşti despre el la trecut. Îmi iau un angajament 
faţă de dumneavostră. Activitatea lui Liviu nu va 
fi uitată şi el, ca persoană, va dăinui în mintea şi 
în sufletele noastre şi asta mă ambiţionează să nu 
mă dau bătută. 

„recunoaştere unei cariere de excelenţă, a 
unor fapte, acte şi performanţe notabile”

Fănică-ion rîmPu, 
Secretarul comunei Vermeş

Pe parcursul timpului, 
c o m u n a  a  d a t  ţ ă r i i 
numeroase personalităţi care 
au activat şi au excelat în 
mai multe domenii, care au 
făcut cinste şi au promovat 
comuna noastră pe plan 
naţional sau internaţional, 
ac t ivând a idoma unor 
veritabili ambasadori ai 
comunei Vermeş. Astfel, 
considerăm că se impune cu 

necesitate ca acestea să fie apreciate la adevărata 
lor valoare, prin recunoaşterea meritelor, cinstirea 
şi onorarea lor. Titlul de „Cetăţean de Onoare al 
comunei Vermeş” reprezintă o distincţie onorifică, 
aceasta încununând, predominant o recunoaştere 
a unei cariere de excelenţă, a unor fapte, acte şi 
performanţe notabile. 

„Viaţa a vrut să fie altfel”
Prof. univ. dr. Adrian Bejan,

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a 
Universităţii de Vest

Astăzi, aici, doar prietenii 
s-au adunat. Este un moment 
deosebit pentru noi şi 
tare am fi vrut să nu se fi 
întâmplat ce s-a întâmplat. 
Dar viaţa nu ne consultă 
pe noi, Dumnezeu are căile 
Sale nepătrunse. Eu vreau 
să precizez doar un singur 
aspect pe care l-am remarcat 
la lect. univ. dr. Liviu Ioan 
Măruia: vocaţia. Este un 
har pe care Dumnezeu Îl 

dă cu mare zgârcenie oamenilor şi de care acest 
tânăr a beneficiat din plin. În primul rând, vocaţia 
de dascăl. A fost un profesor extraordinar, ţineau 
studenţii la el şi s-au strâns în jurul lui, l-au însoţit 
în excursii, muncind cu un efort care depăşea uneori 
posibilităţile fizice ale momentului. În al doilea rând, 
vocaţia de specialist, de arheolog, un om care a avut, 
în sensul bun al cuvântului, simţul pământului. De 
pe un spaţiu relativ restrâns a reuşit să nu piardă 
nimic din succesiunea cronologică şi apoi, sigur, 
extrapolate, au dat rezultate deosebite. Liviu a 
depus munca cu rucsacul în spate, mergând în 
zonele cele mai greu accesibile, întregistrând multe 
obiective arheologice inedite, trecute pe o hartă a 
prezentului. Dar, mai mult decât toate, a avut vocaţia 
să fie prieten. Liviu a fost înconjurat de foarte mulţi 
prieteni care, împreună cu el au ridicat un monument 
de cercetare ştiinţifică,  foarte valoros pentru un om 
care abia ajunsese spre mijlocul vieţii. Viaţa a vrut 
să fie altfel, dar mă bucur că administraţia locală 
nu a trecut peste omul Liviu Ioan Măruia şi îl 
omagiază astăzi. 

„Liviu a fost un model extraordinar, mulţi 
încercam să fim ca el”

Leonard DoroGostaisky, 
reprezentant Asociaţia „Arheovest” Timişoara

Vreau să mulţumesc 
în primul rând comunei 
Vermeş pentru onoarea de 
a-i acorda lui Liviu titlul de 
„Cetăţean de Onoare”, din 
partea Asociaţiei noastre. 
Am încercat să încroptim o 
mică expoziţie de fotografie 
în memoria lui Liviu şi aşa 
ne-am dat seama cât de puţin 
am reuşit să exprimăm în 
imagini despre cine şi ce a 
fost Liviu. Pentru Arheovest 

a fost întemeietorul acestei organizaţii. A făcut-o 
din dragoste. Universitatea are oportunităţi, 
dar şi constrângeri. Iar Liviu, având această 
energie extraordinară, necesita mai mult spaţiu de 
desfăşurare. Acelaşi lucru îl simţeam şi noi: dorinţa 
de a practica arheologia care, pentru mine, este 
una dintre cele mai interesante discipline. Cred că 
Liviu  a fost un model extraordinar pentru noi şi 
cred că mulţi încercam să fim ca el: să nu cedăm, să 
fim perseverenţi, să ne dedicăm. Descoperirile sale 
merită ştiute, studiate şi am putea, anual, cu sprijinul 
autorităţilor locale, să arătăm elevilor din Vermeş 
cine a fost Liviu, să le prezentăm şi arheologia. 
Poate, peste ani, acest model se va regăsi într-un alt 
copil al comunei şi generaţiile viitoare vor înţelege 
de ce Liviu este cetăţean de onoare al comunei.
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Este adevărat, atât de avărat de spun cărțile 
sfinte. Când nu mai avem nimic, ne rămâne 

Dumnezeu. Probabil pe acest principiu au mers și 
locuitorii din Anina care, din sărăcia lor au donat 
bănuț cu bănuț șă pună bazele unui loc de rugaciu-
ne. Peste trei miliarde de lei vechi din pensiile 
foştilor mineri, din alocaţiile copiilor, ajutoarele 
de şomaj şi banii trimişi de rude din străinătate 
au fost investiţi în ultimii patru ani în credinţa 
ortodoxă. Principalul merit îl are noul preot din 
micuţul orăşel din Banatul montan, Alin Muntean, 
după cum subliniază și Ovidiu Mărăscu, într-un alt 
material apărut pe această temă în „Ziua de Vest”.

Venit cu aproape cinci ani în urmă la Anina, 
părintele Muntean a luat totul de la început şi i-a 
făcut pe oamenii amărâţi de la Anina să-şi schimbe 
viziunea despre credinţă. Poate la Anina, mai mult 
ca în orice alt loc, preotul Muntean a înţeles că 
sărăcia păleşte în faţa divinităţii. Preotul Muntean 
are acum două ajutoare de bază. Este vorba despre 
Antonia Mărilă, premiată la ultimele trei olimpia-
de naţionale de religie, dar şi despre profesorul de 
religie Marius Simion. Dascălul care a reuşit să 
scadă vertiginos media de vârstă a credinicioşilor 
din biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 
din Anina. Deși la prima vedere oamenii din Anina 
nu mai au nimic, ne înșelăm amarnic. Încă îl au pe 
Dumnezeu și oameni cu frica Sa, ce pot să-i ajute 
să parcurgă drumul întunecat al sărăciei și să vadă 
speranța unde alții văd doar amărăciune. În locali-

tatea în care până nu demult apa rece curgea după 
program, iar despre apa caldă sau gaz nici nu poate 
fi vorba, închiderea minei, după tragicul accident 
din urmă cu şapte ani a căzut ca un trăsnet. Orăşelul 
- care avea cândva mult peste 10.000 de locuitori - 
acum se zbate pentru subzistență. Acum, la Anina 
nu mai locuiesc efectiv decât în jur de 4.000 de oa-
meni, majoritatea preferând să plece în străinătate. 
Oamenii sărmani de aici, care abia mai au cu ce 
să-şi ducă zilele, şi-au dat o bună parte din bani 
pentru salvarea divină. În trei ani, la Anina, s-a 
renovat şi modernizat complet biserica din centrul 
oraşului. Mai mult, o nouă bisericuţă şi o capelă au 
fost ridicate de la zero din donaţiile credincioşilor. 
Tot din donaţii, biserica dă mâncare zilnică mai 
multor nevoiaşi şi zeci de persoane primesc aju-
toare cu prilejul marilor sărbători creştine. „Nu-i 
puţin să nu ajungă şi mult să nu se termine. Cu 
acest puţin Dumnezeu a făcut mult. Anina este o 
piatră de încercare, sărăcia este ridicată aici, există 
un exod puternic al populaţiei către străinătate, 
practic locurile de muncă nu există la Anina. Chiar 
dacă oamenii sunt apăsaţi de griji, s-au făcut multe 
lucruri frumoase aici. Credinţa este sprijinită la 
Anina acum şi de doi tineri remarcabili. Este vorba 
de Antonia Mărilă, care a luat locul II la ultima 
olimpiadă naţională de religie şi de profesorul de 
religie Marius Simion, care în scurt timp a reuşit să 
aducă tineretul la biserică”, ne-a spus preotul Alin 
Muntean.

În doar un an de zile, de când este profesor de 

religie la Anina, Marius Simion a reuşit ceea ce 
niciun profesor de religie nu a putut. Să aducă co-
pii şi tineri la slujbele din biserica „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena”. „Am înţeles de la început că 
aducerea copiilor la biserică este rolul profesorului 
de religie. Este rolul meu să vin în sprijinul biseri-
cii, să ajut atât cât pot, prin participarea la sfintele 
slujbe. Am considerat că implicarea copiilor este 
foarte importantă, să nu fie ortodocşi doar cu nu-
mele, ci şi să activeze în cadrul bisericii pe cât se 
poate”, ne-a declarat profesorul de religie Marius 
Simion. A fost la doar 15 sutimi de nota maximă. 
Pentru că a luat 9.85, Antonia Mărilă (clasa  a IX-a) 
a reuşit să se claseze a doua la olimpiada naţională 
de religie de la Cluj. Fetiţa care a fost premiată la 
ultimele trei olimpiade ţinteşte foarte sus. Mai în 
glumă, mai în serios, părintele Muntean susţine că 
este aproape sigur că Antonia ar putea obţine titlul 
de doctor în teologie, la un anumit moment. 

Ovidiu MArAsCu

Azi nu mai e nici ce vedeţi...

Profesorul Mihai Popa de la Universitatea București, profesor 
la catedra de Paleontologie studiază din 1991 zona Aninei. Cu 

acest microunivers cărăşean, mai exact,cu Anina, și-a dat domnia sa 
doctoratul.

Iată de ce, ne place să consemnăm pentru cititorii noştrii din Anina, 
dar şi din afara ei, convingerea cu care domnul profesor Mihai Popa 
afirmă, în deplină cunoştinţă de cauză, evident, că Anina este un loc unic 
în Europa, fiind un tezaur paleontologic plin cu fosile - flora şi fauna,de 
aici au o vechime de peste 200 de milioane de ani.

Şi tot dânsul evidenţiază în lucrările sale că pe teritoriul Aninei se 
găsesc fosile marine, fapt ce ne duce cu gândul la acel vârf de munte 
care în Jurassic era malul unei mări.

Dacă tot am amintit de Anina ca tezaur paleontologic, trebuie să 
menţionăm că cei 8500 de km pătraţi ai judeţului în care se află oraşul 
nostru, judeţul Caraș-Severin, au făcut parte din fostul domeniu al Co-
roanei Austriece.

Specialiştii imperiului  au  descoperit  în zonă importante resurse 
minerale, amenajând aici exploatări miniere pentru aur, argint, cupru, 
cărbune, plus resursele forestiere.

Nu depar-
te de Anina, 
prinţesa plină 
de graţie a 
A u s t r i e i , 
Sissy, ve-
nea deseori 
la un lac din 
apropierea . 
Lacul era in-
clus înainte de 
1900 în turis-
mul balnear 
internaţional, 
cu sanatorii 
şi staţiuni de 
tratament.

Carmen POPEsCu

Anina, un loc unic în Europa

Din albumul cu amintiri frumoase

Carte poştală cu Cabana Maial, în vremurile de odinioară. 
Pe acest platou se ţineau toate serbările minerilor

În Anina, credinţa reprezintă speranţă 

 Hermine sCHNEIDEr

la Anina s-a împotmolit tăvălugul comunist
      
Am citit undeva că există un loc în România 

unde tăvălugul industrializarii excesive 
s-a împotmolit. Pentru cine nu ştie, acest loc 
se află în Ţara Banatului, în Munţii Caraşului.

Munţii Caraşului, cei înroşiţi de sângele 
eroilor bănăţeni căzuţi în lupta inegală cu hidra 
comunistă, cu securitatea ei, plină de ţigani. De 
ţigani aduşi din afara Ţării Banatului, fiindcă 
ţiganii crescuţi aici, deveniseră alături de 

români, de nemţi, de evrei, de sârbi, de slovaci, ori unguri, bănăţeni adevăraţi.  
Munţii Caraşului, ascund multe comori, dar şi un veritabil muzeu al eşecului din 

Epoca de Aur.
Un versant ciuntit, o uzină în colaps, o colonie şi un cartier cu zeci de blocuri în 

ruină conturează pentru viitorime răul pe care nebunii îl săvârşesc atunci când înţelepţii 
contemplă indiferenţi.

La Anina, moştenirea comunistă a lăsat răni adânci şi ruginite. E rezultatul mândriei 
de a scoate curent din piatră seacă.

Proiectul Termocentralei comuniste a fost impus de Ceauşescu în dispreţul absolut 
pentru oamenii locului, pentru mediu, pentru Ţara Banatului, pe care acest ins a urât-o 
până la moartea sa. Care moarte, de aici i s-a... „tras”.  

După dispariţia dictatorului, Anina s-a ales cu trupul ciuntit, iar oameni ca  Gheorghe 
Panduru, din colonie, cu amintiri. Cu urâte amintiri.

Astăzi, din toată acea nebunie comunistă, oamenii nu au curent nici cât pentru un bec. 
Şi asta, într-un loc care ar fi trebuit să alimenteze cu energie electrică tot Vestul României.

Slujitorii de atunci ai lui Ceauşescu, lingăii care i-au încurajat nebunia, o duc bine. 
Foarte bine chiar. Un exemplu: Inginerul proiectant, Romeo Zbârcea, locuieşte în prezent 
cu soţia într-un apartament din Bucuresti, iar în 2004 i-a fost conferit de către preşedintele 
ţării ordinul de cavaler, pentru merite deosebite în domeniul energetic.

Să mai spună cineva că românii nu au umor ! Un şef al statului român postdecem-
brist, decorează un părtaş la dezastrul energetic al României, „pentru merite deosebite în 
domeniul energetic”.

Hai, că ne-am dat dracuʹ! Noapte bună, România.
P.S. Pentru „neiniţiaţi”, şisturile bituminoase sunt roci dure prin care în urmă cu sute 

de milioane de ani a trecut petrol. Teoretic, prin măcinarea şi arderea lor în amestec cu 
carbune, păcură ori gaz, poate fi obţinută energie electrică. Teoretic...
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Zona Făget: biserici de lemn, sate pitoreşti 
şi păduri nesfârşite

Mulţi străini au auzit despre bisericile de lemn din România – puţini ştiu că avem 
şi noi aşa ceva în Banat, nu departe de Timişoara. Martore ale unui trecut zbu-

ciumat, bisericile de lemn din zona Făgetului se găsesc prin sate de deal şi de munte. 
Toate sunt în sine localităţi pitoreşti, destul de izolate, cu viaţă tradiţională. Am putea 
numi această zonă „Banatul Mioritic”. Majoritatea bisericilor de lemn adăpostesc fru-
moase picturi interioare (cel mai adesea din sec. al XVIII-lea), ce pot constitui o intro-
ducere captivantă în lumea bisericii ortodoxe. 

Zona în sine – vorbim despre cursul superior al Begheiului – are un farmec blând: 
păduri întinse întrerupte de poieni, pajişti şi livezi bătrâne. Satele sunt mici şi populaţia este în scădere accentuată, de aceea şi impactul asupra 
peisajului este limitat. Se pot face şi plimbări plăcute de la un sat la altul (dintr-o vale în alta), trecând peste spinări de dealuri cu panorame 
frumoase. Plimbările cu bicicleta sunt ideale aici, la fel şi căutatul de ciuperci în pădurile cvasivirgine. Există şi destul de multe peşteri pe aici 
şi, deşi vizitarea lor nu este chiar simplă - chiar şi intrările în peşteri sunt interesante. Întâlnim uneori gurile întunecate ale avenelor (peşteri 
verticale, care încep cu un puţ) chiar în mijlocul pădurii, unde te aştepţi mai puţin.

Biblioteca liceului Teo-
retic „Traian Vuia”, mai 
bogată cu 800 de cărţi 

Clubul Rotary Lugoj a făcut o donaţie 
de peste 800 volume de carte Li-

ceului Teoretic „Traian Vuia” din Făget. 

În principal, cărţile au fost colectate la concertul 
caritabil al trupei 5 O’Miles, care a avut loc în 
25 aprilie 2013, la sala Capitol a Filarmonicii 
Banatul din Timişoara, dar şi din donaţiile unor 
elevi, studenţi şi profesori din Timişoara. Indife-
rent de vremuri sau vreme, se dovedeşte că „cine 
are carte are parte”. Ideea a prins la liceul din 
Făget. Cărţile, cu siguranţă, vor servi elevilor 
în procesul învăţării ori ca lectură suplimentară. 
Pentru Clubul Rotary Lugoj, anul 2012-13 a 
fost unul cu multe proiecte pentru comuni-
tatea lugojeană şi nu numai. Ele au vizat atât 
aspectele sociale ale comunităţii, dar mai cu 
seamă au fost orientate spre educaţie şi sănătate. 

........................................................

De la stăpânirea austriacă la Marea unire

Proclamarea independenţei de stat a României la 9 mai 1877, cât şi jertfele de sânge ale 
ostaşilor români au produs un puternic ecou şi în Banat, concretizat prin participarea 

directă la război a unor bănăţeni, cât şi prin importanta contribuţie materială ce s-a făcut în 
sprijinul ostaşilor români. Pe listele de subscripţie pentru ajutorarea frontului întâlnim şi numele 
protopopului Făgetului, Atanasie Ioanovici şi al lui Dionisie Păscuţiu, care la acea dată era avocat 
în Buteni, dar care mai târziu va desfăşura o prodigioasă activitate culturală în Făget.

Paralel cu politica de desnaţionalizare şi maghiarizare forţată, prin măsuri legislative, prin 
şcoli şi societăţi culturale, cercurile conducătoare maghiare au intervenit direct la sfârşitul se-
colului al XIX-lea pentru a produce modificări atât în structura demografică, cât şi a proprietăţii 
agrare, spărgând unitatea blocului românesc şi întărind poziţia elementului maghiar. S-au efec-
tuat o serie de colonizări cu locuitori maghiari şi în regiunile cu mare densitate demografică 
românească, sub pretextul măririi comunelor. La 1900 s-au acordat coloniştilor maghiari 100 de 
loturi în Făget, constituindu-se un nou cartier numit „Colonia nouă” (Ujtelep).

Confruntaţi cu o nouă ofensivă a politicii de maghiarizare şi românii din zona Făgetului au 
înţeles că „legea, limba şi moşia nu se mai pot apăra numai cu arma în mână”, fiind obligatoriu 
să se apeleze la „arma cea nouă, a culturii”, pentru că „poporul care nu e capabil de cultură, acela 
nu e nici demn de viaţă”. De aceea, sub conducerea învăţătorului Traian Unipan s-a înfiinţat la 
Făget în 1889 corul „Doina”, iar în 1893 Societatea Română de lectură, instituţii culturale ce 
şi-au adus o importantă contribuţie în păstrarea limbii şi conştiinţei naţionale.

Izbucnirea primului război mondial a înrăutăţit vizibil şi situaţia satelor din zona Făgetului. 
Autorităţile au declanşat o intensă campanie de rechiziţionare a produselor agricole şi a căruţelor, 
de sechestrări şi confiscări de bunuri materiale pentru neachitarea impozitelor şi taxelor. Mobili-
zarea unui număr mare de tineri a provocat imense greutăţi în activitatea economică şi în primul 
rând  în  cu l t ivarea 
pământului. Mulţi dintre 
cei mobilizaţi şi trimişi 
pe fronturile din Galiţia 
şi Italia, să lupte pentru 
o cauză străină idealuri-
lor româneşti, nu s-au 
mai întors, căzând pe 
câmpurile de luptă: Ro-
mulus Romaniţă, Gheor-
ghe Heleport, Simion 
Nicoară, Petre Cucu, 
Adama Toderici, Petru 
Icobescu, Ion Mihuţ, 
Dionisie Lorinţ, Axente 
Jurconi, Nicolae Glava, 
Irimie Vecea, Serafim 
Fr încu,  Constant in 
Stănescu, etc.

Prof. Dumitru TOMONI

Făgetul la începutul secolului XX
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de Obreja

Fi u l 
l u i 

Patrichie şi 
Ta l i a ,  d i n 
comunionul 
P u r a c i ,  a l 
c o m u n e i 
grănicereşt i 
Iaz, a fost cel 
mai mic dintre 
c e i  c i n c i 
fraţi, venind 
pe lume în 
iarna anului 
1921, în 22 

decembrie. În anul 1929 a început 
Şcoala primară din Iaz, iar în anul 
1934 a început Şcoala Normală „Ioan 
Popasu” din Caransebeş, cu dorinţa 
de a ajunge învăţător. 

În 8 martie 1938 a fost „eliminat 
definitiv” din şcolile normale 
pentru „delict electoral”, socotit sub 
dictatura regelui Carol al II-lea, fiind 
arestat la vârsta de 16 ani fiindcă a 
transmis din şcoală la şefii legionari 
din comunele Iaz, Ciuta şi Obreja, 
îndemnul de a nu vota constituţia 
dictatorială a regelui, din februarie 
1938. După opt ani de şcoală, mereu 
printre premianţi, a pierdut un an, 
directorul şcolii afirmând în faţa 
consiliului profesoral că „se duce 
floarea şcolii”, fără a putea să citească 
numele şi pedepsele aplicate elevilor 
eliminaţi. Nu i-a fost acceptată 

înscrierea la Liceul „Traian Doda” 
din Caransebeş, fiind obligat să 
urmeze următorii doi ani la cursurile 
fără frecvenţă. Pentru ultimul an de 
liceu i s-a aprobat revenirea la Şcoala 
Normală din Caransebeş, pe care a 
absolvit-o în iunie 1943, luându-şi 
diploma de învăţător în centrul de 
examinare din Timişoara. În timpul 
examenului, în urma unui anunţ din 
ziarul „Universul”, a plecat direct 
la Bucureşti pentru a da examen 
la Şcoala de ofiţeri activi M.T.R. – 
Breaza. A făcut parte din a doua serie 
de ofiţeri ce erau pregătiţi în acest 
centru, prima serie de elevi fiind 
plecată în Braunsweig, în Germania. 
La sfârşitul anului, alături de trei 
colegi, a fost exmatriculat deoarece, 
în autobiografia sa a specificat că 
în 1938 a simpatizat cu Mişcarea 
Legionară, fapt neacceptat de către 
regimul lui Antonescu. Astfel, de la 
1 august 1944, trebuia să-şi continue 
stagiul militar în altă parte. Deoarece 
în vacanţa de vară a anului 1942 a 
urmat cursurile Şcolii de zbor fără 
motor MICA – Brad-Birtin şi avea 
brevet de pilot pentru planoare, 
a solicitat Marelui Stat Major al 
Armatei ca să urmeze stagiul militar 
în continuare la Şcoala de ofiţeri de 
rezervă de aviaţie din Bucureşti. 

La 1 aprilie 1945 a fost trimis 
din şcoală în concediu nelimitat 
fiindcă ruşii din ţară nu au admis ca 
să înceapă cursurile practice de zbor 

pe aeroportul din Clinceni-Ilfov. 
Fiind în concediu, din luna iulie se 
angajează ca observator la staţia 
meteorologică din Caransebeş. După 
o lună a fost numit în învăţământ în 
comuna Baloşeşti din judeţul Severin, 
de unde a fost detaşat la Şcoala din 
Iaz, activând în continuare şi la staţia 
meteorologică. În august 1946 i s-a 
acordat gradul de sublocotenent 
observator de aviaţie. În acelaşi an 
s-a căsătorit cu Minodora Ciric din 
Iaz.

La reforma învăţământului din 
1948, Şcoala din Iaz a rămas cu patru 
clase, astfel propunându-se să treacă 
pe postul de director la şcoala din 
Teregova sau cea din Mărul, însă nu 
a acceptat să-şi părăsească satul, mai 
ales că soţia era gravidă. Astfel, în 
noiembrie 1948 s-a angajat funcţionar 
la Uzina din Oţelu Roşu, pe parcurs 
predând la şcoala siderurgică şi 
şcoala din uzină pentru calificarea 
muncitorilor. În anul 1952 a revenit 
în învăţământ, fiind încadrat ca 
profesor de matematică la Şcoala din 
Glimboca şi director al Căminului 
Cultural, iar anul următor a fost 
transferat la Şcoala din Obreja cu 
aceleaşi funcţii. Reuşind să găsească 
înlocuitor pe învăţătorul Ioan 
Nicorescu, care îşi terminase stagiul 
militar, din decembrie 1953 trece la 
Ciuta, iar în anul următor a revenit la 
Iaz.

Ion CuBIN

...Dormiţi în pace umbre, martiri ai României
Ce-aţi îngrăşat pământul cu sânge de eroi!
Bătrâni cărunţi cu vază şi  floarea tinerimei,
Ce-n lupte sângeroase căzând, v-aţi rupt din noi!

Acestea sunt versurile care au apărut 
în anul 1946 în Foaia Diecezană, an 

în care pe Valea Bistrei, în majoritatea sa-
telor s-au ridicat monumente pentru a cinsti 
memoria celor care s-au jertfit pentru dez-
robirea pământului strămoşesc. Pe ele sunt 
trecute numele a peste 350 de eroi căzuţi în 
primul război mondial şi aproape 200 de eroi 
din al doilea război mondial, numărul aces-
tora fiind probabil mult mai mare. O atenţie 
deosebită a fost acordată de către Nicolae 
Jompan din Marga, care în anul 2002 a rea-
lizat o mică lucrare despre toate monumen-
tele din zonă. În comuna Obreja există două 
astfel de monumente, mai deosebite pentru 
dimensiunile şi aspectul acestora.  

La Obreja, în faţa bisericii se înalţă cel 
mai mare monument al eroilor de pe Valea Bistrei, acesta fiind din marmură 
albă. A fost proiectat de sculptorul Gaju din Timişoara şi executat de Haf-
ner din Caransebeş, însă au lucrat şi pietrari din Obreja şi Iaz. Pe postament 
sunt trecuţi cei circa 100 de localnici căzuţi în cele două conflagraţii mon-

diale. Ctitorii monumentului sunt preotul 
Martin Rădoi, notarul Zeno David şi pri-
marul Rusălin Tanda (Coşut), acesta fiind 
dezvelit în 9 mai 1946, iar în prezent este 
în îngrijirea bisericii. 

Ideea ridicării unui astfel de monument 
în localitatea Iaz a venit în primăvara anu-
lui 1945, prin locuitorii Radu Ilie şi familia 
Lupu. Angajaţi ai firmei patronului Biebel 
din Ruschiţa, acesta din urmă s-a angajat 
în executarea monumentului, transportul 
până la Iaz făcându-se cu căruţe. Monu-
mentul s-a ridicat tot în anul 1946, fiind 
lucrat după o schiţă a învăţătorului Liviu 
Voştinaru din Căvăran (Constantin Daico-
viciu). Pe lângă numele celor 35 de eroi din cele două războaie mondiale, pe 
monument se găsesc şi fotografiile unora dintre ei, iar pe una dintre feţe este 
sculptată o cască militară peste două baionete încrucişate cu vârful în jos. De 
asemenea, pe ultimul bloc se află o cruce în relief, având pe braţul vertical un 
vultur cu o cruce în cioc. Toate aceste elemente îl fac să fie unul dintre cele 
mai deosebite monumente de pe Valea Bistrei, putând fi admirat peste drum 
de biserică.    

Cu mai mulţi ani în urmă, elevii de la şcolile din cele două localităţi ieşeau 
alături de dascălii lor, alături de preotul din sat şi de reprezentanţi ai Primăriei, 
dar şi de unii invitaţi, printre care amintim pe domnul colonel (r) Liviu Groza, 
la 9 mai sau în ultimele decenii la Înălţarea Domnului, să cinstească memoria 
eroilor obrejeni, însă în ultimii ani doar cei care merg la biserică îşi mai aduc 
aminte de părinţii, bunicii sau strămoşii lor... 

Ştiaţi că...
 

Numele satelor comunei 
Obreja sunt întâlnite şi în alte 
zone geografice? 

Astfel, menţionăm:
obreja

- sat în comuna Mihalţ, jud. 
Alba;

- sat în comuna Stăneşti, 
jud. Gorj.

ciuta
- sat în comuna Măgura, jud. 

Buzău.

iaz
- sat în comuna Strugari, 

jud. Bacău;
- sat în comuna Plopiş, jud. 

Sălaj;
- sat în comuna Dorneşti, 

jud. Suceava;
- sat în comuna Soleşti, jud. 

Vaslui.

Var
- sat aparţinând oraşului Ji-

bou, jud. Sălaj.

(Cf. I. Iordan, P. Gîştescu, D.I. Oancea,  
Indicatorul localităţilor din România,  

Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1974)

Prof. Gheorghe GrOZA

Cinste eroilor neamului

Obrejeni de frunte

Patrichie PurACI – învăţător

- va urma -
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Octavian Mândruþ... ºi Valea Bistrei
C.p. I dr. Octavian 

Mândruţ, autor a nu-
meroase manuale şco-
lare de geografie şi a 
nenumărate lucrări de 
specialitate, în prezent 
profesor la Universi-
tatea de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad, a par-
ticipat în 15 iunie la sim-

pozionul „Gugulanii – identitate istorică, geogra-
fică, etnografică şi culturală”, organizat în cadrul 
Zilelor Astra la Liceul Bănăţean Oţelu Roşu. 

Domnule profesor, Valea Bistrei vă este familia-
ră. Aţi copilărit în urmă cu 60 de ani la Marga. 
Cum aţi regăsit zona?

4Îmi amintesc cu foarte mare plăcere de 
drumul parcurs atunci cu bunicul meu din staţia 
de tren (Vama Marga), peste deal, spre sat. Tre-
buie să subliniez, cu această ocazie, că modifică-
rile sunt neexagerate, localitatea nu s-a extins 
haotic prin construcţii nepotrivite (păstrându-
şi, astfel, perimetrul iniţial), peisajul este foarte 
frumos şi generos din punct de vedere estetic, 
iar oamenii nu par transformaţi de modificări-
le moderne atât de mult ca în alte părţi. Deci şi 
zona Marga şi Valea Bistrei reprezintă o zonă 
cu multe elemente naturale şi umane păstrate 
într-o formă asemănătoare unor momente ante-
rioare (deci „inteligentă”), sub aspectul estetic 
şi al funcţionalităţii. Spaţiul geografic a rămas 
puţin modificat şi, oricum, schimbările vizibile 

sunt minimale. Există o bună suprapunere între 
imaginea actuală şi imaginea, aparent „idilică”, a 
clişeelor iniţiale.

Ce obicei din zonă îl mai reţineţi din vremea 
copilăriei?

4Un obicei anumit nu pot să spun că l-am re-
ţinut, deoarece memoria de atunci nu conservă 
detalii care nu au reprezentat obiectul unui inte-
res special. Este vorba mai mult de o „stare” de-
cât de imagini factuale; îmi amintesc însă îmbră-
cămintea oamenilor din vremea respectivă, care 
era semnificativă pentru legătura lor cu istoria şi 
mediul de viaţă.

Interviu realizat de
Otilia TICHElEA

„Popor din Banat, trezeşte-te!" - Sever Bocu <

 oaia de 
Oþelu Roºu

Caravana Carierei s-a oprit 
la liceul Bănăţean

Elevii de la Liceul Bănăţean din Oţelu Roşu 
au primit sfaturi şi au aflat de la specialişti 

în resurse umane din România şi Grecia cum să-şi 
construiască o carieră de succes, adaptată la cerinţele 
actuale de pe piaţa muncii. Şcoala de pe Valea Bistrei 
a avut privilegiul să fie una dintre cele doar două şcoli 
din judeţ selectate pentru implementarea proiectului.  

La mijlocul lunii mai, la Liceul Bănăţean din Oţelu 
Roşu s-a oprit Caravana Carierei, un proiect naţional 
de anvergură, care se adresează cu prioritate elevilor 
din clasele terminale. Au fost organizate seminarii şi 
activităţi de consiliere privind cariera, iar, la sfârşit, vii-
torii absolvenţi au susţinut un test. În urma punctajelor 
obţinute, primii 25 de elevi din clasa a XII-a au fost 
premiaţi, fiecare cu câte un notebook şi un abonament 
gratuit la Internet, în cadrul unei festivităţi ce a avut loc 
în 5 iunie în Sala Astra, în prezenţa directorilor şcolii şi 
a reprezentanţilor Caravanei. 

În paralel, experţii caravanei s-au întâlnit şi cu elevii 
din clasele IX–XI sub cupola unui cort de mari dimen-
siuni, amplasat în curtea şcolii. Liceenii au discutat cu 
specialişti în resurse umane despre planurile lor de vii-
tor şi au fost îndrumaţi ce paşi să urmeze în alegerea 
unei profesii. „Am încercat să le furnizăm informaţii 
care să le faciliteze inserţia lor pe piaţa muncii, să fie 
pregătiţi pentru un interviu când se prezintă în faţa 
angajatorului şi, mai ales, documentele necesare can-
didaturii, iar cei care îşi doresc să deschidă o afacere, 
documentele şi paşii necesari” a afirmat Alexandru Pa-
puc, coordonatorul echipei caravanei de la Oţelu Roşu.  
Caravana Carierei reprezintă un proiect derulat de către 
Blocul Naţional Sindical, în parteneriat cu Universita-
tea Româno-Germană din Sibiu şi două companii, din 
România, respectiv din Grecia. Traseul parcurs a cuprins 
în total 42 de şcoli din 21 de judeţe.

Identitatea gugulanilor

La iniţiativa unui grup de profesori 
şi oameni de cultură, format din dr. 

Octavian Mândruţ de la Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad, dr. Laurenţiu-Ovidiu 
Roşu, şeful Serviciului Judeţean al Arhivelor 
Naţionale, cu sediul la Caransebeş, prof. Tudor 
Deaconu, directorul Casei Corpului Didactic 
Caraş-Severin, prof. Rozina Ghiorghioni, 
director al Liceului Bănăţean şi preşedinte al Despărţământului ASTRA Oţelu Roşu şi 
prof. Ion Cubin, cadru didactic la Liceul Bănăţean, sâmbătă, 15 iunie, la această unitate 
de învăţământ din Oţelu Roşu a avut loc simpozionul „Gugulanii – identitate istorică, 
geografică, etnogeografică şi culturală”. La manifestare au mai fost prezenţi dr. Adrian Ardeţ, 
directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, 
prof. dr. Nicolae Borcean, city-managerul oraşului Caransebeş, renumitul dirijor şi muzicolog 
dr. Dumitru Jompan, de la Marga, Constantin Brătescu, fost şef al Serviciului Judeţean al 
Arhivelor Naţionale, precum şi prof. Ioan Traia de la Muzeul Satului din Timişoara. 

După cuvântul de salut adresat de doamna director, prof. Rozina Ghiorghioni, 
organizatorul simpozionului, Ion Cubin a afirmat că acest simpozion este un bun început 
şi şi-a exprimat speranţa că începând de la anul va deveni tradiţie. În scurta sa intervenţie 
introductivă, Laurenţiu-Ovidiu Roşu i-a mulţumit celui care a venit cu ideea, afirmând că 
„deşi nu e gugulan, Octavian Mândruţ ne-a adunat pe toţi, astăzi, aici, pentru a încerca să 
punem cap la cap tot ce e legat de Gugulani”.

„Încă două, trei simpozioane de acest fel şi 
cred că putem publica o carte cu materialele 
prezentate în cadrul lor – a spus şi Dumitru 
Jompan –, o carte care să se cheme, cum 
altfel decât «Gugulanii»”. Reputatul dirijor 
de la Marga vede acest demers drept necesar, 
gândindu-l ca pe o monografie, încă nescrisă 
de nimeni, a Gugulanilor. 

Manifestarea a continuat cu vernisarea 
expoziţiei în format electronic, intitulată 
„Secvenţe bănăţene în cărţi poştale ilustrate, 
din Fondul personal Valeriu Leu”, filmul, care 

conţine cărţi poştale de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, din Banatul 
Montan, fiind prezentat de Laurenţiu-Ovidiu Roşu, şeful Serviciului Judeţean al Arhivelor 
Naţionale Caraş-Severin, organizatorului acesteia.

După decernarea diplomelor tuturor participanţilor, cei prezenţi au vizitat Muzeul 
Etnografic „Tradiţie – Credinţă – Veşnicie, în Valea Bistrei”, iar simpozionul a continuat pe 
secţiuni, respectiv Istorie/Geografie şi Etnografie şi Folclor/Cultură.

După vizitarea Muzeului de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu” şi după servirea 
prânzului, o parte din cei prezenţi au făcut o aplicaţie practică, în prima etapă vizitând 
şcoala, o moară pe apă (singura funcţională de pe Valea Bistrei) şi hidrocentrala de la Măru, 
apoi s-au deplasat la Poiana Mărului, unde, după vizitarea schitului au poposit la o pensiune. 
Aici, făina proaspăt măcinată la Măru au valorificat-o… rezultând o coleşă, numai bună cu 
brânză de munte şi popricaş la ceaun, bineînţeles după servirea unui pahar de răchie pentru 
a ajuta digestia. 

Dacă simpozionul a fost apreciat de participanţi, vom vedea în octombrie 2014, când s-a 
hotărât să ne întâlnim la a doua ediţie.   

Daniela CHElBEA

- va urma -

Prof. Ion CuBIN
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În urmă cu mai bine de un an, locuitorii 
comunei  Cenei ieşeau la urne să-l 

voteze pe cel care avea să le fie primar pentru 
următorii patru ani. Puţini dintre ei ştiau însă 
că acest vot nu decide doar pe cel care va duce 
frâiele comunei, ci şi oamenii care-i vor sta 
alături: consilierii locali şi viceprimarul. În 
încercarea de a veni în întâmpinarea nevoilor 
dumneavoastră şi pentru a asigura o cât mai 
mare transparenţă, mai jos vom enumera 
numele consilierilor locali ai comunei Cenei, 
în ordine alfabetică. Domniile lor sunt cei 
care în următorii trei ani pot face glasul 
dumneavoastră, al cetăţenilor, auzit în şedinţele 
organizate la primăria din comună.  De aseme-

nea, începând din august, în ordinea 
enumerată mai jos vom prezenta 
fiecare consilier local ce răspunde 
solicitării nostre, proiectele sale, dar 
şi eforturile depuse pentru cetăţenii 
comunei.  

Antemie Marius (U.S.L.)
Baia Claudiu (P.N.Ţ.C.D.)
Berinde Octavia (U.S.L.)
Ciurdar Ciprian (U.S.L.)
Fechete Dorel (U.S.L.)
Ilin Milovoi (U.S.R.)
Petrov Iadranca (U.S.L.)
Pantin Jiva (P.N.Ţ.C.D.)
Papp Mihai (U.S.L.)
Mixich Werner (P.D.- L.)
Ozlanţi Rozalia (U.S.L.)

Împreună, pentru o comună frumoasă

Din dorinţa de înfrumuseţare a comunei 
Cenei, administraţia locală face apel la 

cetăţenii şi agenţii economici care trăiesc sau îşi 
desfăşoară activitatea în localitate. Astfel, prin 
câteva acţiuni simple şi atât de la îndemâna tuturor, 
puteţi contribui la bunul mers al lucrurilor. Ceea 
ce trebuie să faceţi este să întreţineţi curăţenia 
locuinţelor sau spaţiilor pe care le deţineţi în 
proprietate sau chirie, a anexelor, a curţilor şi 
împrejurimilor acestora. Curăţarea faţadelor 
locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la fron-
tul străzii, dar şi menţinerea curăţeniei pe trotuare, 
pe partea carosabilă a străzii sau a drumului din 
dreptul locuinţei sau spaţiului dumneavostră, dau 
un plus de frumuseţe localităţii. Nu numai construcţiile au nevoie de grija şi atenţia dumneavoastră, 
ci şi gardurile vii, iarba şi pomii din dreptul imobilelor pe care le deţineţi în proprietate sau chirie. 

.................................

Alexandru luPEA

.................................

Jocul cu focul aduce... amenzi

amenzi de la 3.000 la 6.000 de lei riscă 
persoanele fizice, care sunt prinse incendiind 
miriştile fără acordul autorităţilor. Persoane-
le juridice se aleg cu sancţiuni între 25.000 şi 
50.000 de lei. 

Proprietarii şi deţinătorii de terenuri de 
pe raza comunei Cenei sunt avertizaţi 

în legătură cu unele măsuri preventive pe 
care trebuie să le respecte odată cu apropierea 
recoltării.

Astfel, pentru prevenirea incendiilor în 
punctele de recoltare a cerealelor este necesară 
izolarea lanurilor prin fâşii arate sau discuite cu 

lăţimea de peste 20 m spre drumuri şi păduri sau de 50 m spre căile ferate adiacente. Se impune strân-
gerea paielor rezultate în urma recoltării, iar fumatul şi focul deschis în lanuri, pe mirişti, pe combine, 
utilaje şi autovehicule de transport, la mai puţin de 100 m de punctele de recoltare şi depozitare a 
produselor agricole combustibile – în perioada de recoltare a cerealelor – sunt strict interzise.

Proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri, cu titlu sau fără titlu, le este interzis să ardă miriştile, 
stufărişul sau vegetaţia uscată fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără 
informarea în prealabil a primăriei şi a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate.

.................................

Personalitate

De la Bobda-n 
Capitală

Pr o f . 
univ.dr. 

Octavia Nedel-
cu s-a născut la 
21 septembrie 
1957, în Cenei.  
A urmat Lice-
ul la Jimbolia, 
Facultatea de 
Limbi şi Lite-
raturi Străine, 
Universitatea 
din Bucureşti 

(secţia sârbo-croată-franceză), e doc-
tor în Filologie sud-slavă şi lingvistică 
balcanică. Redactor la Editura Kriterion 
din Bucureşti, prof. univ. la Facultatea 
de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra 
de Limbi şi Literaturi Slave, secţia de 
Filologie sârbă şi croată, membră a Aso-
ciaţiei Slaviştilor din România, prof. 
univ. dr. Octavia Nedelcu a publicat 
numeroase articole de specialitate. Este 
autoare de programe şcolare şi a tradus 
în limba română cărţi de literatura sâr-
bă. Are patru lucrări ample publicate şi 
peste 10 volume de traduceri.

.................................

În atenţia cetăţenilor

Primăria comunei Cenei se 
ad r e sează  ce t ă ţ en i l o r  cu 

rugămintea de a dezafecta fosele septice 
de pe domeniul public sau, unde este 
cazul, să recurgă la vidanjare. De ase-
menea, se interzice scoaterea păsărilor 
de casă de către proprietarii acestora pe 
domeniul public şi privat al comunei.

să ne cunoaştem reprezentanţii locali

„Popor din Banat, trezeşte-te!" - Sever Bocu <

 oaia 
de Cenei
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Am ºtiut clar cã voi educa ºi nu voi... dresa
Prof. Gabriela Sârbu

Interviu realizat de
Monica GAIŢA

lugoju-i fruncea

Cea mai frumoasă 
fa ţadă  a  unei 

clădir i  renovate din 
România  se  af lă  în 
Banat.  Primăria Lu-
goj a obţinut Premiul 
I la concursul «Faţada 
anului 2012», categoria 
«Restaurare, reabilita-
re, reconversie», iniţiat 
d e  r e n u m i t a  f i r m ă  B a u m i t  R o m â n i a  C o m  S R L . 
Faţada clădirii Primăriei Lugoj a fost apreciată de un juriu format din 
arhitecţi români de prestigiu, cadre didactice ale Universităţii de Arhitectură 
şi Urbanism «Ion Mincu» din Bucureşti. Concursul «Faţada anului 2012» 
a fost organizat online, prin intermediul site-ului www.fatadaanului.ro, pe 
patru secţiuni: clădiri de locuit (construcţii noi de locuinţe unifamiliale şi 
colective), clădiri comunale (construcţii noi de birouri, administraţie, ser-
vicii, comerţ, cultură, învăţământ, sănătate, sport, agrement, spaţii de cult, 
producţie), restaurare, reabilitare, conversie (clădiri construite existente), 
clădiri din Republica Moldova. În concurs s-au înscris 64 de proiecte, din 
care 59 au fost validate, reprezentând faţade ale unor clădiri construite sau 
renovate din România şi Republica Moldova, în perioada 1 ianuarie 2010 - 
31 decembrie 2012. Proiectul «Renovare faţadă Primăria municipiului Lu-
goj» a obţinut locul întâi la categoria «Restaurare, reabilitare, reconversie», 
premiile doi şi trei la această categorie fiind atribuite proiectelor «Reabili-
tare Liceul Marton si Segito Miercurea Ciuc», respectiv „Sediul firmei 
Z Bucureşti». Juriul concursului a fost format din: conf. dr. arh. Marian 
Moiceanu, decanul Facultăţii de Arhitectură din cadrul Universităţii de 
Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu» Bucureşti; conf. dr. arh. Georgică 
Mitrache, directorul Departamentului «Sinteza Proiectării de Arhitectură» 
- Facultatea de Arhitectură din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Ur-
banism «Ion Mincu» Bucureşti; prof. dr. arh. Constantin Enache,  de la 
catedra de Proiectare Urbană şi Peisagistică - Facultatea de Urbanism din 
cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu» Bucureşti; 
ing. Laurenţiu Lupuşor, directorul general al Baumit România Com srl. 
«A fost o mare surpriză pentru noi să aflăm că buna colaborare dintre 
municipalitate şi firma Codproiect din Cluj, materializată prin proiectul de 
reabilitare a faţadei clădirii Primăriei municipiului Lugoj, a fost răsplătită 
de juriul concursului cu Premiul I la secţiunea «Restaurare, reabilitare, 
conversie». Este o dovadă în plus că ceea ce am realizat este un lucru bun, 
apreciat de arhitecţi de mare valoare din ţara noastră”, a declarat Francisc 
Boldea, primarul municipiului Lugoj. 

„Alternativa de vacanţă”

În perioada 1-15 iulie s-a desfăşurat la Lugoj cea de-a doua ediţie a 
şcolii de vară „Alternativa de vacanţă”, organizată de asociaţia Alter-

natived.
Pe parcursul celor două săptămâni, cei 100 de copii participanţi, cu vârste 

cuprinse între 6 şi 10 ani, au „călătorit” în jurul pământului străbătând cele 
şapte continente şi „vizitând” cele mai spectaculoase ţări.

Programul s-a desfăsurat sub forma a patru ateliere: engleză, crafting, 
cultură generală şi entertainment, în cadrul cărora copiii şi-au îmbogăţit 
cunoştinţele, şi-au dezvoltat abilităţile practice şi, nu în ultimul rând, au des-
coperit frumuseţea jocului în echipă.

Ca şi noutate, în cadrul acestui proiect a fost organizat un club de vacanţă 
pentru 30 de preşcolari.

În perioada următoare proiectul „Alternativa de vacanţă” continuă la 
Şcoala Gimnazială Petroasa Mare şi la Şcoala Gimnazială Balinţ.

Eforturile dumnea-
voastră susţinute 

pentru formarea pe băn-
cile primare a oamenilor 
de mâine nu sunt deloc 
uşoare. Totuşi, v-aş ruga 
să revenim la începuturi, 
la prima dată când aţi in-
trat într-o sală de clasă în 
calitate de învăţătoare...

4Era în anul 1985. 
Aveam 18 ani. Ce poate 

fi mai frumos decât tinereţea cu ale ei elanuri, am-
biţii şi curaj? În acel septembrie cu adieri calde şi 
blânde ale vântului de toamnă, mă aşteptau 36 de 
suflete inocente, care trăiau, ca şi mine, emoţiile 
începutului. Vă vine să credeţi că şi pe mine, în acea 
zi, m-a condus mama la şcoală? Eram îmbrăcată în 
alb (mai am şi acum fotografia) şi o fetiţă m-a cu-
prins cu mânuţele ei mici, spunându-mi: „Eşti ca o 
zână...” Atunci, am simţit pentru prima oară cât de 
importantă, de nobilă e meseria de dascăl, câte aş-

teptări au micuţii de la noi.
Evoluţia mea profesională în timp... am ab-

solvit Facultatea de Sociologie şi Psihologie din 
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, apoi 
masteratul „Finanţare şi Management în Şcoala 
Românească”. Am coordonat mai multe proiecte 
interjudeţene, naţionale şi europene pe teme edu-
caţionale. Începând din anul 2006, sunt formator 
pentru educaţia adulţilor, grupul ţintă fiind cadrele 
didactice din învăţământul preuniversitar: „Consi-
liere şi orientare”, „Managementul proiectelor de 
tip LLP” (Longlife Learning Programs), „Manage-
mentul clasei de elevi”, „ICOS” (Interdisciplinari-
tate şi Competenţe Cheie pentru Şcolarii mici-curs 
adresat cadelor didactice care vor prelua clasa pre-
gătitoare).

Cu ce principii aţi început această meserie şi câte 
dintre ele s-au păstrat peste ani?

4Sunt o persoană flexibilă, uşor adaptabilă, 
deschisă la nou, ceea ce mă ajută foarte mult în 
cariera mea. Încă de la început am ştiut clar că voi 
educa şi nu voi... dresa. Vreau să cred că le-am in-

suflat elevilor mei stima de sine, curajul de a fi ei în-
şişi în orice situaţie şi, nu în ultimul rând, dragostea 
pentru tot ceea ce îi înconjoară.

Cum faceţi faţă neajunsurilor din învăţământ - în 
condiţiile în care pledaţi pentru un învăţământ de 
calitate?  

4Când îţi place ceea ce faci şi faci cu convin-
gere acel lucru, totul ţi se pare posibil.Ai de partea 
ta bunăvoinţa Universului. Cred că a te plânge de 
neajunsurile învăţământului, şi aici mă refer strict 
la învăţământul primar, este similar cu lipsă de 
imaginaţie, de iniţiativă, organizare şi coordona-
re. De-a lungul timpului, am avut părinţi ai elevilor 
care m-au susţinut, care au ştiut că tot ce fac e în 
folosul copiilor. E adevărat ca nu am Smart Board 
în clasă (avem în şcoală şi o folosim) şi nici manuale 
digitale, dar emoţia trăită atunci când cei mici ci-
tesc prima lor poveste, atingând filele cărţii, stând 
pe iarbă, la umbra unui tei înflorit e inegalabilă.

.................................
.................................

succesul transportului public gratuit 
a depăşit aşteptările

Experimentul lugojean – unic în 
ţară! – al transportului public 

gratuit cu autobuzele Primăriei este un 
succes, a anunţat edilul şef. Primarul a 
făcut publice rezultatele unei analize a 
primelor cinci zile de transport gratuit 
în municipiul Lugoj.

„În primele cinci zile din iulie, de 
luni până vineri, în autobuzele puse la 
dispoziţia cetăţenilor s-au urcat 2.416 
călători, repartizaţi pe diverse trasee, cu o medie de 500 pe zi”, a declarat 
domnul primar Boldea. El s-a arătat optimist în legătură cu aceste cifre, 
precizând că traseele Liliacul – Măguri şi Tirol – Cartierul JC Drăgan au 
fost cele mai solicitate.

„Faptul că am avut 2.500 de călători într-o săptămână, vara, este un 
lucru care ne-a depăşit aşteptările. Vineri, 5 iulie, doar pe trei trasee am 
avut 416 călători care au beneficiat de transportul gratuit. Apreciem că din 
septembrie, când vor începe şcolile, numărul călătorilor se va tripla”, arată 
domnul primar Boldea.

Datele privind frecvenţa călătorilor care beneficiază de transport public 
gratuit vor fi folosite pentru a se vedea care traseu mai necesită un auto-
buz şi dacă, eventual, anumite trasee nu se justifică din punct de vedere al 
afluxului de călători.

Subvenţionarea integrală a transportului în comun la Lugoj presupune 
un efort lunar de 45.000 de lei de la bugetul local.

.................................

„Popor din Banat, trezeşte-te!" - Sever Bocu <

 oaia 
de Lugoj
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„Popor din Banat, trezeşte-te!" - Sever Bocu <

 oaia de 
Caransebeº

La Caransebeş a avut loc la începutul 
lunii iulie, vernisajul Simpozionului 

Internaţional de Sculptură Monumentală, ediţia a 
XI-a. Simpozionul a reunit anul acesta unspreze-
ce sculptori din Chile, Slovenia, Turcia, Franţa, 
Israel, Germania, China, Bulgaria şi România, 
care au sculptat la această ediţie în andezit, o rocă 
foarte dură, dar cu valenţe sculpturale multiple.

Evenimentul a fost deschis de primarul mu-
nicipiului Caransebeş, Marcel Vela, în prezenţa 
artiştilor care au realizat sculpturile, a unui 
numeros public, a unor oficialităţi locale şi 
judeţene, a sponsorilor şi a lucrătorilor care au 
reuşit să amenajeze parcul în numai câteva zile. 
Marcel Vela s-a declarat încântat de lucrări, dar 
şi mândru de soluţia aleasă, aceea de a pune în 
valoare sculpturile într-un spaţiu bine ales, care 
va fi extins la simpozioanele următoare. 

De menţionat este faptul că rocile în care au 
sculptat artiştii au fost donate de către Ioan Sot, 
proprietarul unei cariere de andezit din Poiana Il-
vei, judeţul Bistriţa Năsăud. Ioan Sot, prezent la 
eveniment, s-a declarat fericit că a contribuit la 
realizarea unui obiectiv de mare valoare, convins 
fiind că acesta va dăinui peste veacuri. 

Fără intenţia de a face o ierarhizare a valorii 

sculpturilor, dezvăluim, totuşi, că în discuţiile 
artiştilor reşiţeni prezenţi la manifestare, prin-
tre lucrările care au fost insistent nominalizate 
ca fiind extreme de reuşite se numără: „Naşterea 
Lunii” – de Zhao Lei (China), „Omagiu lui 
Brâncuşi” – de Shlomo Katz (Israel), „Chemarea 

istoriei” – de Valerian Jikia (Georgia), „Cămaşă 
– Deal” – de Maxim Dumitraş (România), 
„Zmeu” – de Gricelda Jaqueline Lopez Paredez 
(Chile). De păreri controvesate, adică de admira-
tori şi de critici, au avut parte lucrările „Teascul 
vremii” – de Eugen Petri (România) şi „Peisaj 
citadin” – de Nicolae Fleissig (Franţa).

Marcel  Vela,  pr imarul  municipiului 
Caransebeş, a precizat: „cred că toţi sculp-

torii care au fost aici au dorit să lase o parte 
din surâsul lui Brâncuşi în Caransebeş, o 
parte din visele lor. Ei au sculptat în ande-
zit, noi i-am ajutat şi susţinut, am sculptat în 
timp pentru toate generaţiile care vor veni 
după noi în acest loc binecuvântat de Dumne-
zeu. La anul, în interiorul acestui spaţiu vom 
ridica şi un muzeu de artă contemporană”. 
Cele 11 lucrări realizate la ediţia din acest an 
au, potrivit criticului Pavel Şuşară, propria lor 
personalitate: „Privind la aceste sculpturi o să 
vedeţi că avem un întreg discurs asupra Gene-
zei. Pornind de la lucrarea artistului chinez, o 
sculptură organică, de coagulare a energiilor, şi 
terminând cu văzduhul vibrant al artistului bul-
gar, cu celelalte arhitecturi create, avem tot ceea 
ce dă logică şi coerenţă raţiunii noastre de a fi”. 
Toţi sculptorii prezenţi în acest an la Caransebeş 
au fost premiaţi de primarul Marcel Vela şi de 
directorul Casei de Cultură „George Suru”, Ioan 
Cojocariu, cu diplome şi mici cadouri. Lucrările 
în andezit au format singurul parc de o asemenea 
anvergură din România şi chiar din sud-vestul 
Europei. Potrivit sculptorului Eugen Petri, acest 
parc este unic nu doar prin anvergură, ci şi prin 
valoare şi mai ales printr-o viitoare conectare 
la sistemul mondial de parcuri şi grădini de 
sculptură.

Parc unic prin anvergură şi valoare, la Caransebeş
.................................

Eroii nu se uită

Ziua Eroilor o sărbătorim 
o dată cu Înălţarea Dom-

nului. Iisus s-a înălţat la cer după 
ce şi-a îndeplinit misiunea şi 
ne-a adus mântuirea, dar şi pen-
tru a ne indica drumul spre ideal 
şi sfinţenie. Eroii şi-au îndeplinit 
misiunea vieţii lor prin jertfirea 
totală pe altarul patriei. Ei au mu-
rit pentru viaţa şi istoria noastră. 
Ei ne-au demonstrat logica jert-
fei pentru ideal şi au experimentat 
pasiunea dăruirii pentru altul. În luna iulie, pe data de 13, la Caransebeş s-a 
celebrat dubla însemnătate a acestei zile: Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor. 
În cadrul acestei Sărbători Naţionale, românii comemorează atât eroii care 
au căzut în Războiul de Independenţă, în cele două Războaie Mondia-
le, în Revoluţia din Decembrie 1989, cât şi alţi eroi ai neamului căzuţi în lup-
ta cu nedreptăţile şi împilarea, la care au fost supuşi de unele regimuri apuse. 
Anul acesta, comemorarea eroilor în Caransebeş – ca de fiecare dată în anii trecuţi 
– a fost organizată de Primăria municipiului, în colaborare cu Garnizoana şi Epis-
copia Caransebeşului, aceasta fiind şi una din Sărbătorile Bisericeşti Naţionale. 
Comemorarea a început cu depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor de pe strada Muntele 
Mic, unde îşi au mormintele numeroşi eroi necunoscuţi din cele două conflagraţii mon-
diale, morminte ce au fost îngrijite în acest an de unităţile M.Ap.N. din garnizoană. 
După depunerea coroanelor de flori la Monumentul din faţa B.C.R., închinat luptătorilor 
împotriva comunismului, a urmat ceremonialul militar şi religios din Centrul civic, 
desfăşurat în faţa Monumentului ce-l reprezintă pe Generalul Erou Ion Dragalina, nume 
de cinstire pe care-l poartă şi Filiala A.N.C.M.R.R. din Caransebeş. În teatrele de război, 
soldaţii români au plecat întotdeauna cu dezavantajul că luptă pentru interesele unei ţări 
aflate permanent în sfera de influenţă a Marilor puteri, însă extraordinara forţă vizionară a 
celor care ne-au condus destinele a transformat mereu România într-un partener redutabil 
şi într-un duşman de temut. Luptând fără echipamente corespunzătoare, românii au învins 
întotdeauna numai datorită calităţilor lor spirituale, animaţi de sentimente care, azi, cad 
în derizoriu.

Teritoriul naţional, glia strămoşească, pământul patriei, sau orice altă sintagmă folosim 
pentru delimitarea perimetrului în care trăim şi muncim, reprezintă garanţia unei vieţi 
libere şi demne. În toate aceste locuri zac pentru eternitate trupurile celor care adună 
laolaltă toate părţile pământului nostru etnic, de la Nistru până la Tisa. Ei ordonează în 
chip solemn istoria noastră naţională, ei dau coerenţă şi sens existenţei noastre ca neam, 
care nu se încheie aici.

.................................

Din legendele Banatului Montan

sărbătoarea haiducilor

Ma s i -
v u l 

S e m e n i c 
este încoro-
nat de trei 
vârfuri:  Se-
menic,  Goz-
na şi Nedeia. 
Dintre cele 
trei, Nedeia 
este cel mai 
î n d e p ă r t a t 
ş i  i z o l a t . 
T r o n e a z ă 

peste o zonă mare, liniştită, nelocuită şi împădurită, care 
coboară către Bozovici şi valea Almajului. Cine se rătăceşte 
în zona asta nu găseşte aşa uşor ieşirea. Pe vremuri, aici, se 
adunau în fiecare an de ziua Sfântului Gheorghe haiducii 
din munţii Semenicului, pe Nedeia, la o mare sărbătoare. 
Veneau din ascunzătorile şi peşterile lor, şi unii veneau din 
satele şi oraşele unde trăiseră peste iarnă printre oameni, 
ca servitori şi negustori ambulanţi, şi astfel aflaseră de noi 
ocazii de jafuri. Ziua de Sfântul Gheorghe, începutul verii, 
însemna şi pentru haiduci  începutul vieţii libere de tâlhar 
pe păşunile verzi şi în pădurile întunecate ale Semenicului. 
În ziua aia ardeau multe focuri mari de tabără pe poiana 
Nedeii. Ţiganii cântau ca posedaţi. Pe covorul înflo-
rat, moale, al păşunii, se învârteau în dans haiducii, unii 
îmbrăcaţi ţărăneşte, alţii după moda turcească cu turbane 
cu pene, pantaloni largi şi încinşi cu brâuri încărcate de 
arme - printre ei şi harambaşi vestiţi -  cu femeile lor, fo-
coasele ţărăncuţe care aveau în ziua aia la gât  şi la mâini 
bijuterii scumpe şi strălucitoare, furate de la bogaţi. Vinul 
curgea în râuri şi  pe la focuri se pregăteau  noile jafuri. 
De la Nedeie, sărbătoarea haiducilor, şi-a primit vârful de 
munte numele.

.................................
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 oaia 
de Bata

Noi, bãtanii, trãim într-un loc rânduit de Dumnezeu
Ion MICurESCu - primarul comunei bata

Care credeţi că 
au fost premise-

le care au dus la nomi-
nalizarea şi validarea 
dumneavoastră pentru 
această distincţie?

4Atunci când mi 
s-a făcut cunoscută 
intenţia Uniunii de a 
mă nominaliza, m-am 
întrebat şi eu dacă me-
ritele mele ar întruni 

voturile pentru validare, pentru că eu, poate, 
nu le vedeam atât de valoroase, aşa cum s-ar 
vedea dinafară. Cred cu tărie că mi-am dăru-
it întreaga fiinţă ca să pun o cărămidă acolo 
unde alţii spuneau că nu se poate, că Bata 
este un sat uitat de lume, retras, îmbătrânit, 

fără potenţial. Iar azi, Bata să fie recunoscută 
în ţară şi peste hotare, prin investiţii econo-
mice, sociale, acte culturale, prin schimbarea 
la faţă a satului în sine.

Dacă ar fi să privim în urmă, puteţi să ne 
prezentaţi toate acţiunile dumneavoastră care 
au dus la ieşirea comunei Bata din anonimat?

4Spun cu mare fală că sunt născut şi cres-
cut în Bata, că nu m-am gândit vreodată să 
plec din satul meu, cu toate că s-au ivit opor-
tunităţi. Şi drept mărturie îmi sunt faptele 
mele chiar înainte de a fi primar. Desigur, 
atunci când ai frâiele în mâini, există mai mul-
te premise de a te implica şi a construi. Mi-am 
alcătuit o strategie bine conturată, valorifi-
când potenţialul acestei comune (fondul fo-
restier, zăcămintele de bazalt, terenurile agri-

cole fertile de pe malul Mureşului). Am pornit 
de la segmentul economic şi atragerea inves-
titorilor pentru a colecta venituri la bugetul 
primăriei (Ocolul Silvic Privat Mocioni-Stîrcea, 
Cariera Diabaz, culturile de plop energetic şi, 
mai nou, salcie energetică). Apoi am investit 
în infrastructură (drumuri comunale, pietona-
le, poduri şi canale-văi). Am reabilitat clădirile 
şcolilor, ale bisericilor şi căminele culturale 
din satele comunei, iluminatul public, am mo-
dernizat biblioteca sătească cu biblionet, am 
înfiinţat centrul de informare şi promovare 
turistică, teren de sport multifuncţional cu 
gazon sintetic, achiziţionare de utilaje pentru 
activităţile gospodăreşti din comună.

Interviu realizat de
Monica GAIŢA

sărbătoarea sufletului la Bata 

Zi frumoasă 
de vară. Ce 

drum să alegem spre 
Bata, comuna atât de 
frumos gospodărită 
de domnul primar 
Ion Micurescu? 
Am purcede prin 
Lipova, apoi prin 
Ususăul atât de drag 
preşedintelui nostru, 
domnul Vasile Todi, 
pentru faptul că aco-
lo trăieşte un bun prieten al său, inginerul Ioan Benceu, cel despre care 
domnul Todi ne spune adeseori: «Benceu are sufletul muiat în legen-
dele acelui pământ».

Drumul spre Lipova şi prin Lipova, fiind acelaşi din vremea tur-
cilor, ne lăsăm păgubaşi. Chiar aşa: cum a ajuns Lipova să arate ca 
o chivuţă fugită din şatră? 

Alegem drumul prin Făget, nefiind cu noi preşedintele... mer-
gem pe unde vrem. Trecem prin pădurea Mocioneştilor şi brusc, la 
marginea ei, se deschide frumuseţea unui loc de popas. Coborâm 
spre  Birchiş. Birchiş, primarul acestei aşezări, domnul Ioan Guţu, a 
înmânat în luna mai a acestui an, domnului Ion Micurescu, Diploma 
de Excelenţă cu Plachetă, în numele Senatului Uniunii Jurnaliştilor 
din Banatul Istoric. Gala decernării înaltei distincţii a fost găzduită 
de Teatrul Municipal din Lugoj. 

Încet, visând pe drumul pe care altădată treceau în caleşti prin-
ciare Mocioneştii, intrăm în Bata. Abia descins dintr-o caleaşcă, în 
portul vechimii noastre, ne întâmpină - spre cinstea noastră - însuşi 
edilul localităţii: Badea Ion, cum îl alintă consătenii şi prietenii; ba 
chiar şi... doamna sa. Om frumos Badea Ion şi plin de curtoazie...

În «oborul» Căminului Cultural, lume multă, dar nu hărmălaie, 
nici măcar învălmăşeală. Oameni cu educaţie imperială, bătanii! 
Doar tinerii se înghiontesc. De, tinereţea...

Goşti, omenie, joc, cântec, lume veselă. Ruga la Bata, o bucu-
rie a satului reşedinţă de comună, a gazdelor şi a goştilor. Ruga la 
Bata, o zi numai a sufletului. Vom publica şi în numerele viitoare 
impresii de la această aleasă sărbătoare, ilustrând cu poze sinceri-
tatea însemnărilor noastre.

Delia MICurEsCu Paula MOlDOVAN
Mulţumiri aduse neamului Mocionesc

Cărturarul Teodor Botiş,profesor al Preparandiei Arădene şi al familiei 
Mocioni de Căpâlnaş,a plecat dincolo prea devreme,înainte de a fi putut 

răstălmăci vremurile ce vor să vină… Întrezărind însă că neamul mocioneştilor 
va mai fi multă vreme pomenit în istorie… Antoniu Mocioni de Bulci, răpus de 
un” morb greu”, neavînd urmaşi, înfiază un nepot, pe Ionel Stârcea, descendent 
din altă nobilă familie aromână, aşezată în părţile Moldovei. Şi astfel, Ionel Stâr-
cea Mocioni mai slujeşte câţiva ani buni moşiile mocioneşti, până când iarăşi 
soarta cruntă a istoriei intră în declin, neamul mocionesc fiind alungat din ţară.

  Vreme de cinci decenii, românii din Banat nu au avut acces la cunoaşterea 
istoriei adevărate. N-au ştiut nimic despre ceea ce a fost odată… De Mocioni… 
de Stârcea… Cine cuteza să le pomenească numele?... Boieri, moşieri, grofi, 
capitalişti, răufăcători pentru popor… Sărmanul român înghiţea, înghiţea… Şi 
când n-a mai răbdat umilinţa s-a răfuit cu mincinoşii, cu trădătorii, cu ticăloşii… 
Aducând câta lumină în vatră… Şi atunci, ca o minune, cerurile s-au deschis. Nu 
ştim nici acum cu ce fel de daruri. Ştim însă că a meritat jertfa neamului… Chiar 
şi numai pentru a mai cunoaşte urmaşii celor alungaţi de pe moşiile lor… Pribe-
gind printre străini… Şi care acum se întorc acasă… Ce bine e să calci pământul 
românesc, al străbunilor!... Când tu a trebuit să te naşti la Londra… Când de la 
tatăl tău şi de la unchiul Ionel, surghiunit în Elveţia, ai învăţat cântece naţionale 
pe care le cântau românii la Războiul de Eliberare ori la Marea Unire… Când fiul 
Alexandru şi fiica Victoria au poposit întâia oară în România, pe urmele bunilor 
şi străbunilor… Şi s-au minunat de ospitalitatea noastră. Şi de respectul pentru 
viţa voastră nobilă… Când pământul Banatului şi al Moldovei i-a fascinat… Şi 
îndrăgostindu-se atât de tare de locurile acestea, aproape că nu le mai venea să 
plece… Când te-ai aplecat spre noi, nu numai pentru a-ţi recâştiga domeniile 
moştenite de la Mocioni-Stârcea… Însă, mai cu seamă, întrebând mereu de traiul 
sătenilor, de nevoile lor, de planurile lor… Şi atunci ne-ai mărturisit că nu ai 
venit la noi pentru căpătuială… Ci din toată fiinţa ta, vrei să le întinzi tuturor o 
mână caldă şi protectoare… Cum făceau şi-ai tăi în alte vremuri.

 Când ai început să cinsteşti biserica şi şcoala, şi poporul cu omenia ta, noi, 
bătanii, nu mai putem crede născocirile celor de altădată, că eşti un aristocrat 
neînduplecat… Ci, mai cu seamă, se cuvine să te cinstim ca pe un veritabil” 
domn de pământ” al nostru…

 Michael Stârcea, bine ai venit acasă!
 În iunie-cireşar, când şcolile îşi fac socotelile, înlocuind drumul învăţăturii cu 

cel al unei binemeritate odihne… Copiii bătani, cei mai destoinici, pomenesc în 
gândurile lor distinsul neam Mocionesc. Cu un cuvânt de mulţumire pentru cel 
care face ca sărbătoarea recunoştinţei să se întâmple şi la Bata.                

 Bursele Mocioni Stârcea pentru premianţii claselor a IV-a şi a VIII-a sunt  
rostite de Excelenţa Sa, Michael Stârcea-Mocioni, de vreo şapte ani de-a rândul, 
pomenind şi poleind aura neamului Mocioni în veşnicie. 
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 oaia 
de Prigor

În luna iulie 2009, s-au împlinit 90 de ani de la strălucitele victorii 
ale armatei române împotriva agresiunii bolşevismului unguresc 

asupra României- din anul 1919. Încă o dată românii se văd nevoiţi a-şi 
lua destinul în propriile mâini pentru a impune în faţa lumii, dar mai ales a 
Ungariei, voinţa de unire liber exprimată în Marile Adunări de la Chişinău, 
Cernăuţi şi Alba Iulia. Ignorarea hotărârii naţiunii române de a-şi vedea 
împlinit visul de veacuri- România Mare – lovea în demnitatea naţională 
a poporului român, în credibilitatea pe plan internaţional a acţiunilor sale. 
Ei trebuiau să apere ideea de naţiune, care acum era strâns legată de cea 
de democraţie, bazate pe noţiunile de libertate şi proprietate - ce reies din 

documentele Marii Adunări de la Alba Iulia. Pentru aceasta se impunea o 
aprigă luptă diplomatică, dar şi o riguroasă intervenţie militară.

În vederea conducerii optime a tuturor operaţiilor armatei române în 
Transilvania, Marele Cartier General a hotărât, la 10 decembrie, constitui-
rea comandamentului Trupelor din Transilvania, cu sediul la Sibiu. Co-
mandant a fost numit generalul Traian Moşoiu, iar Şef de Stat Major, gene-
ralul Ştefan Panaitescu. S-a ordonat mobilizarea contigenţelor 1896-1900, 
constituindu-se Diviziile 16,18,20 şi 21 Infanterie ardelene şi bănăţene, 
la care şi-au adus o contribuţie importantă voluntarii almăjeni. Planurile 
de operaţii sunt întocmite de locotenent – colonel Ion Antonescu, şeful 
operaţiilor în Marele Cartier General Român, prezent pe teren pentru a 
îndeplini întocmai şi a asigura victoria armatei române.

În rândul numeroşilor voluntari se înscriu, cu rezultate deosebite,  preoţii 
şi ofiţerii născuţi în „Ţara Almăjului” din judeţul Caraş-Severin. Primind o 
educaţie aleasă, bazată pe dragostea de muncă, de neam şi ţară, au participat 
activ la realizarea dezideratului major al românilor - desăvârşirea unităţii 
naţionale şi la pregătirea de luptă a unităţilor armatei române.

Colonel Grigore Boldea din Borlovenii Vechi
La 1 februarie 1919 îşi oferă serviciile Consiliului Dirigent de la Sibiu 

şi este repartizat de către generalul de divizie B. Boeriu la Regimentul 
91 Infanterie de la Alba Iulia în curs de formare. Calităţile sale de om şi 
pregătirea militară contribuie la grabnica organizare şi buna pregătire a 
regimentului în vederea apărării teritoriilor de la nord de Mureş. După 
formarea Regimentului pleacă cu acesta pe frontul din Munţii Apuseni  şi 
se distinge în bătăliile împotriva ungurilor din luna aprilie. În luna iulie, 
participă în linia I cu Divizia 18 Infanterie, stopând atacurile inamicului şi 
apoi organizând contra ofensiva armatei române, în bătăliile de la Zsolnok, 
Zagykoru, Alpar, Cegle, făcând minuni de vitejie, resping inamicul peste 
Tisa. Pentru faptele de arme este decorat cu „Steaua României” în grad 
de ofiţer,  Medalia  „Victoria”, „Coroana României” în grad de comandor.

Maior romulus Boldea din Borlovenii Vechi
La sfârşitul războiului mondial, eliberat de jurământul dat împăratului, 

maiorul Romulus Boldea, constatând că soarta Unirii de la 1 decembrie 
1918 depinde de armată – nu ezită să-şi pună serviciile la dispoziţia Con-
siliului Dirigent de la Sibiu. Este repartizat la Regimentul 36 Artilerie, în 
calitate de comandant de Divizion. Contribuie la rapida pregătire a artile-
riei în vederea participării la eliberarea teritoriilor româneşti din Transil-
vania. Ia parte la luptele din Apuseni şi de la Tisa. Pentru faptele de vitejie 
este decorat de două ori.

Căpitan Constantin ruja din Prigor
Face parte din Garda Naţională din Arad unde era şi prietenul său din 

Prigor, Teodor Marconescu. La 1 decembrie este la Alba Iulia la Marea 
Adunare Naţională, însoţind pe Ştefan Cicio-Pop. Este repartizat de către 
Consiliul Dirigent la departamentul armată, ocupându-se de aprovizionare. 
În aprilie 1919, ca adjutant al generalului Dănilă Papp de la Divizia 18 
Infanterie, participă la luptele 
de alungare a duşmanului din 
teritoriile româneşti în urma 
unor acţiuni temerare. De 
asemenea, în iulie 1919, este 
participant la grelele lupte ale 
Diviziei 18 Infanterie date cu 
agresorul până la nimicirea 
lui (în luptele de la Tisa). În 
războiul mondial a avut ca 
aghiotant pe vestitul tarago-
tist român Luţă Ioviţă.

Puterea de sacrificiu a 
voluntarilor almăjeni de pe 
câmpurile de luptă a adus 
o importantă contribuţie la 
marile victorii româneşti din 
vara anului 1919. Ei au fost 
şi trebuie să fie pilde şi model 
pentru tinerii de astăzi şi din 
totdeauna ai României.

Istoria acestui loc vorbeşte că în secolul 
al XVII-lea, un credincios din zona 

Almăjului a intrat în cinul monahal al Mănăstirii 
Putna (Moldova), ctitoria Sf. Voievod Ştefan 
cel Mare. După un timp petrecut în acest lăcaş 
a plecat în Grecia, pe Sf. Munte Athos, unde 
s-a nevoit timp de 18 ani, luând schima mare. 
Spre sfârşitul vieţii, acest cuvios părinte, pe 
nume Pahomie, a primit poruncă de la Maica 
Domnului, care i s-a arătat printr-o vedenie, de 
a veni în sprijinul Bisericii şi a credincioşilor 
aflaţi pe meleagurile sale natale (Biserica 
Ortodoxă era prigonită de stăpânirea străină). În 
arhiva Mănăstirii Frăsinei, judeţul Vâlcea, într-
un Liturghier cu slove chirilice, este menţionat 

faptul că părintele Pahomie, însoţit de şapte 
ucenici, a slujit Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie şi a vieţuit în peşterile din hotarul 
satului Putna, locul fiind marcat şi astăzi 
printr-un paraclis. Prin puterea rugăciunii 
şi ajutor de la Dumnezeu, cuviosul părinte 
Pahomie a săvârşit minuni. Printre acestea 
se aminteşte una în care a vindecat două 
surori mute ale unui boier din zonă. 
Drept mulţumire, acesta i-a construit 
o casă unde se întâlnea cu credincioşii 
pentru a-i spovedi şi a le acorda asistenţă 
duhovnicească. Construcţia acestei case a 
constituit nucleul care a dat naştere mai 
târziu bisericii şi satului Putna. Aşa a venit 
iniţiativa de a ridica un aşezământ monahal la 

marginea satului Putna, de pe Valea Almăjului.

locuri ale sfinţeniei  în comuna noastră
.................................

Voluntari almăjeni în războiul din 1919 contra comunismului unguresc
Prof. Pavel PANDuru

Din albumul cu poze rare
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Însemnări În Ţara banatului
Mă reântorc la câmpie, după o şedere 

odihnitoare în poala munţilor Zărand, 
repaus alintat de susurul pârâului de dinaintea 
casei, râuşor coborând cu vesel clipocit de pe 
„Luntrăşească”, pentru a deveni… fluviu. De 
ce oare oamenii nu pot învăţa lecţia simplă, 
cardinală, a apei, conform căreia, pentru a de-
veni mare, trebuie să cobori? 

Mierla de pârâu cu ciripitul ei melodios,  
acolo unde liniştea se măsoară cu veşnicia, îmi 
reaminteşte zilnic acelaşi adevăr fundamental: 
„Nu este măreţie acolo unde nu este simplitate”

Iubesc şi câmpia; cărările ei îmi par mereu 
drumuri ce duc spre Împărăţie. Şi chiar duc, 
dacă nu întâlnesc la râspântii... compromisul. 

Iubesc câmpia, cu lanuri generoase de grâu 
de o parte a drumului, cu altele de orz falnic, 
de ceea parte, îngăduind pe marginile lor, maci 
roşii, albăstrele,  scaieţi viguroşi, muşeţel şi 
atâtea altele, crescând în bună pace cu potâr-
nichea, cu popândăul şi hârciogul, cu iepurele 
cel iute temător, ori cu fazanul maiestos, 
cotcodăcind alături de găina sa peste împărăţii 
de boabe.

Iubesc câmpia căci şi pe cuprinsul ei ochiul 
nu se mai satură privind şi urechea nu oboseşte 
ascultând.

Trec pe drumurile ei  bătute de carele oame-
nilor – iar s-a întors românul la car - în fiecare 
dimineaţă. Nu ştiu de când am dobândit această 
bucurie a plimbării în răsărit de zi, dar o fac 
mereu animat de bucolismul euforic încercat de 
Stancu în Poemele simple:

Sânt limpede şi liber, cum e vântul.
Pe unde vreau îmi pot croi cărare.
M-a înfrăţit viaţa cu pământul,
Cu cerul nalt, belşugul cald de soare.

Şi lăinicesc prin ierburi verzi, din zori,
Cu şerpi, cu prepeliţe, cu şopârle,
Leg mieilor lângă corniţe, flori,
Şi turma albă mi-o adăp în gârle.
Lanurile pe lângă marginile cărora mă 

însoţesc cu umbra sunt ale oamenilor înavuţiţi 
după ’89. Până azi nu am întâlnit nici unul 
„rătăcind” prin avuţia sa. Cu adevărat: prima 
generaţie duce chinul strângerii, când va creşte, 
a doua generaţie o va risipi, iar ce va rămâne 
celei de-a treia, vor venii alţii şi o vor întovărăşi 
cu de-a sila. Istoria în ţările mici e repetabilă. 
Ca o povară… 

Îmi amintesc scriind despre această cru-
zime a istoriei – istoria dacă nu e feroce e cel 
puţin maliţioasă - de o întâmplare trăită de 
tatăl actorului Mihai Berechet, medic militar, 
căruia i s-a făcut o prorocire politică pe care 
el a nesocotit-o la acea vreme, dar de care ul-
terior şi-a amintit până la moarte. Colonelul 
Berechet, după spusele fiului său, îşi dă demisia 
din armată, vinde casele, mai ia ceva din zestre, 
mai împrumută ceva de pe la simpaticii şi zurba-
gii de cumnaţi şi de la socru-său, bineînţeles cu 
dobândă, şi în anul 1921 cumpără la Brăila, pe 
strada Regală, de la profesorul Minovici, farma-
cia Curţii Regale, construită la 1858 de arhi-
tectul italian Zambetti (farmacia cu hrisov dom-
nesc), construită pentru megalomania farma-
cistului grec Rasty Petzalis, personalitate de 
frunte a portului brăilean, cosmopolita fostă raia 
turcească. În clipa în care s-au făcut actele de 
vânzare-cumpărare profesorul Minovici, om cu 
luciditate politică şi socială i-a spus proaspătului 
cumpărător: „Domnule Berechet, farmacia asta 
nu va fi pentru totdeauna a dumitale, societatea 
se va schimba şi ţi-o va lua Statul”. După  27 de 
ani, predicţia făcută de profesorul Minovici se 
împlinea întocmai!

*
Până când românul nu se va debarasa de afu-

risita interogaţie a sinucigaşului: „La  ce bun?”, 
nimic bun nu i se poate întâmpla.

*
Mult adevăr în constatarea lui Makar De-

vuşkin: „La anii mei şi cu un singur smoc de 
păr în cap, nu trebuia să mă gândesc la amoruri 
şi echivocuri.” 

Da, dar când inima-ţi frământă doruri vii şi 
patimi multe?

Oameni sărmani, unica creaţie dostoievskia-
nă peste eroii căreia se trece aceeaşi adiere.

*
Singurele căsnicii care mă înduioşează, sunt 

acelea unde iubirea, după o îndelungă coabitare, 
sporeşte încet, încet, prin... milă.

*
Reymont, Tolstoi, Dostoievski, Cervantes, 

Kazantzakis, Cinghiz Aitmatov, Istrati, - înşiru-
irea este evident, aleatorie - sunt creatorii care 
m-au convins  că măiestria unui scriitor înce-
pe acolo unde el, autorul, nu se mai simte la 
lectură. Şi ciudat, la oricare din ei, în alt chip, 
desigur, unele personaje se poartă de parcă n-ar 
muri niciodată, iar celelalte, trăiesc de parcă ar 
muri în fiecare clipă.

 *

Panait Istrati, cel care întrebat odată dacă a 
văzut Parthenonul a răspuns candid:

- Nu ştiu. Nu le-am văzut. Pe mine pietrele 
nu m-au interesat niciodată. Mie mi-au plăcut 
oamenii.

Acest adevăr nu a reuşit să-l înţeleagă ne-
vasta lui dintâi, alsaciana, care la o oră târzie 
din noapte privea prin geamul aburit al unei 
cârciumi din Brăila, plângând şi străduindu-se 
să priceapă ce anume putea să-l reţină pe Pa-
nait în lumea închisă a cârciumii, în mirosul 
de năduşeală şi rachiu, în fumul pâclos al spe-
luncii. 

*
Pusta Banatului. Vara în pusta Banatului.   

Nesfârşit verdele său. 
Câmpia cu drumurile sale arcuindu-se do-

mol printre holde, cu poteci bătătorite ce duc 
la binecuvântate ochiuri reci de apă în vipia 
zilei, cu cărările ce mereu deschid spre lanuri 
de porumb, locuri tainice pentru perechile de 
îndrăgostiţi.

Câmpia, cu bătrânii odihnind la ceasurile 
amiezii pe mătasea otavei. 

Câmpia Ţării Banatului a fost demult, până 
la 1919, un univers de frumuseţe pământeas-
că...

Aici, în câmpie, pluteam cândva în spaţiul 
strâmt al unei bărci de împrumut, pe apa albas-
tră a bălţii străjuită de stuf  înalt. Aveam 17 ani 
şi ea asemenea. Un blond şi melancolic căp-
şor german, cu ochii verzi ca mătasea lipită de 
vâsle. Era la vremea chindiei şi cerul se înnora 
odihnitor, când stropii repezi şi reci ai ploii de 
iulie ne-au adus cu sila la mal.  Ascunşi în ză-
voiul tânăr, înainte ca ploaia biciuită de vânt 
să ne cotropească, ne-am îndepărtat amândoi, 
încet, încet, de copilărie. 

Am revăzut în aceste zile de odihnă acel 
loc. Balta a secat, iar zăvoiul e petec de pădure 

bătrână.
Dar e tot frumos, pentru că în jurul acelui 

loc, chiar dacă nu mai străjuieşte stuful înalt, se 
întinde câmpia cea veşnic veselă şi roditoare. 

*
Mă sună o colegă să-mi spună că Gigi Be-

cali, trist, s-a prezentat la poarta puşcăriei. 
Acolo unde se găseşte Cătălin Voicu  şi unde 
se pregăteşte să intre Relu Fenechiu. 

Zâmbesc a râde atunci când aflu că aceşti 
inşi chiar au luat în serios gluma aceasta. Pen-
tru ei, puşcăria e o glumă, ori, niciodată, nu 
trebuie ca o glumă să fie luată în serios, spune 
Plaut. În fond, ei toată viaţa au trăit în puşcă-
rie, doar că nu i-au văzut zidurile. 

Să nu-l fi citit aceşti inşi pe Plaut? Bine, 
bine, dar nici măcar Adrian Năstase? Glumesc, 
desigur. Nu şi când e vorba însă de Adrian Năs-
tase. Vreau să cred că acest om, cunoştea neîn-
doielnic, înainte de a păţi ruşinea, fragila do-
leanţă a unui şi mai fragil dramaturg de geniu: 
„Aş cere vieţii doar puţină linişte, o femeie, 
cărţi şi o casă curată”.  

Ce e viaţa; femeia dorită de Mihail Sebas-
tian primea de la Sică Alexandrescu 80000 lei 
pe lună – „sumă pentru care se culcă cu el”. 
Numele ei? Leni Caler. Despre morţi, numai...
adevărul.  

Acestei femei, Sebastian  îi privea cu atenţie 
fiecare gest, fiecare trăsătură. „E urâtă. Fruntea 
îngustă, nasul ovreiesc, gura mare, pe buza in-
ferioară un neg, buza superioară proeminentă. 
E slabă, sânii sunt mici şi obosiţi, braţele îi sunt 
prea subţiri, pielea e fără strălucire. Cunosc şi 
vorbirea ei repezită, şi intonaţiile ei ingenue, 
şi râsul ei brusc (care o luminează, e adevărat, 
deodată), cunosc totul şi nu îmi place nimic.

Totuşi pe femeia asta mică, pe femeia asta 
cel mult „amuzantă”, sau în totul neglijabilă – 
o iubesc.” 

*
 Au treierat oamenii grâul. Pe ţarini a rămas 

doar mirosul pâinii.
*

 Lăutari în amurg pe terasa casei mele. Ţi-
gani de la marginea satului. Veseli şi politicoşi. 
Ţigani cu strămoşi crescuţi în imperiu, acolo 
unde educaţia se supraveghea cu biciul. Cân-
tă ţiganii, şi stelele nopţii tresaltă de bucurie: 
„Iubeşte, neică, iubeşte / Cât lumea te mai pri-
veşte, / Că dacă s-o zbârci faţa /  Cu amar ţi-oi 
trece viaţa”. Folclor fără e-uri. 

Au venit lăutarii să le scriu versurile unui 
cântec trist. E cântecul unui bănăţean de mun-
te, plecat să vadă capitala cea nouă a Ţării Ba-
natului. A ceea ce a mai rămas din Ţara Bana-
tului, după 1919.

„Am coborât din munte / Să vin şi pe la voi, 
/ În târgul cel de frunte, / Sălbatic de război. 
/ Să văd oraşu-n care / Să ai tot ce doreşti / 
Multe dureri  mai are / Al vostru Bucureşti. / 
Mi-am chinuit gândirea / În nopţi fără de vis, 
/ Unde e fericirea / Din acel mic Paris ? / Un 
plâns cu disperare / Ca la voi nu găseşti, / Că 
toate-s de vânzare / La voi la Bucureşti. / Fe-
meile pe stradă / De viaţă îşi bat joc, / Credinţa 
lor e falsă / Speranţă n-au deloc. / Aflai în fine 
cheia, / Cu care preţuieşti / Şi cinstea şi femeia 
/ La voi la Bucureşti. / Acei cu milioane / Tră-
iesc cu mult dichis, / Banchete prin saloane / 
Sau pleacă la Paris. / Iar cei fărʹ de picioare, / 
Ce-au fost la Mărăşeşti, / Lungiţi pe trotuare, / 
Cerşesc prin Bucureşti. / Şi-acum mă-ntorc la 
munte, / Acolo-mi este drag. / În murmur de 
izvoare / Şi cu miros de brad. / Şi-acolo cânt 
iar doina / Frumoasă ca-n poveşti, / Să uit c-am 
fost vreodată / La voi la Bucureşti.” 
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