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Ora e mari - ora e (mai) mici

Lansam, în 2007, o lucrare inedit!.
Cartea de atunci era o lucrare f!r! precedent, deoarece pentru prima
dat! se realiza o istorie local! transfrontalier!. Chiar dac! rela ia dintre România i Serbia/Iugoslavia nu cunoa te, la nivel de stat, incidente sau situa ii
marcate de tensiuni, în perioada comunist! rela ia nu putea s! dep! easc!
stadiul unei rela ii de vecin!tate f!r! probleme.
În opinia multora, i a noastr!, rela ia adev!rat! cu vecinul t!u trebuie
s! fie bazat! pe colaborare, la nivel local. Vecinul adev!rat î i este partener,
provoc!rile epocii noastre nu se opresc la grani !, precum nici bucuria nu
este adev!rat! dac! nu o po i împ!r i cu cel de lâng! tine. Se impune o re ea
de rela ii, la nivelul cet! enilor.
Vecinul de partea cealalt! a grani ei tot vecin î i este – chiar dac! exist! între tine i el linia denumit! grani !, linie ce devine din ce în ce mai spiritual!. Interes, în acest sens exist!. Nu exist! cuno tin e suficiente privind
comunit! ile de partea cealalt! a grani ei. Cuno tin ele sunt precare chiar i
în privin a românilor din Serbia, respectiv a sârbilor din România în cadrul
na iunilor „mam!”. Astfel, în privin a gestiunii rela iilor de vecin!tate transfrontalier!, devin din ce în mai importante cuno tin ele privind cultura, istoria, tradi iile celuilalt.
Activit! ile din acest proiect, ce are drept rezultat prezentul volum, au
avut menirea de a ac iona în acest sens.
Misiunea pe care i-a asumat Funda ia Diaspora este de a contribui la
cunoa terea reciproc! a diferitelor grupuri sociale, etnice, confesionale din
Banatul istoric, o regiune cu un poten ial extraordinar sub toate aspectele.
Nu ne cunoa tem, reciproc, marile personalit! i culturale, realiz!rile în economie, cultur!, sport sau orice alt domeniu – oameni i evenimente pe care
cel de lâng! tine le consider! de mare valoare pentru el.
Proiectul de fa ! (PROMIREG – Realizarea i promovarea unui instrument educa ional privind coeziunea regional , finan at de Uniunea European! prin Programul de Cooperare PHARE România–Serbia) are menirea de a oferi ansa de a ne cunoa te, reciproc, evenimentele i personalit! i7

le considerate, privind ora ele mai mici ale Banatului istoric. Ne referim la
ora e mai mici, din moment ce volumul din 2007, la care am f!cut deja trimitere mai sus, era o cronologie comun! pentru ora ele mari din Banatul
istoric. Cele 24 (din România 14 i din Serbia 10) localit! i sunt centre zonale, de mare importan ! pentru evolu ia economiei i a culturii în Banat.
Trebuie s! recunoa tem c! nu ne-am imaginat, cât de dificil! va fi asigurarea echilibrului intern al lucr!rii, adic! ne confrunt!m cu problema interesului elitei locale privind istoria local!, ce difer! de la o localitate la alta.
Un exemplu în acest sens: într-un cadru minunat, la Buzia , în parcul în care
se plimb! turi ti veni i din întreaga ar! i nu numai, nu exist! nici un indiciu privind personalit! ile locale care au contribuit la configurarea sta iunii
Buzia , de importan ! na ional!. Dac! elita local! nu va promova, nimeni nu
va amplasa busturi i pl!ci comemorative cu acele personalit! i care fac cinste acestui ora .
Credem, în schimb, c! rezultatul cercet!rilor prezentate în volumul de
fa ! este unul remarcabil. În anumite cazuri am reu it s! venim cu informa ii
noi, rezultate ale unor cercet!ri de istorie local! (vezi Ciacova, spre exemplu). Oricum, materialul oferit în cadrul acestui volum este foarte bogat, ce a
f!cut deja obiectul unor cercuri de istorie local! din localit! ile respective.
Men ion!m acest lucru, din moment ce proiectul de fa ! avea dou! planuri:
cel al cercet!rii i realiz!rii cronologiei, i cel al ini ierii unor cercuri de istorie local! în colile care s-au implicat în proiect. Astfel, am avut cercuri de
istorie local! de partea român! în Boc a (Scoala cu clasele I-VIII nr. 1.),
Buzia (Liceul Teoretic), Deta (Grup Scolar „Sf. Nicolae”), Jimbolia (Scoala cu clasele I-VIII nr. 1.), Moldova Nou! (Scoala cu clasele I-VIII nr. 1.)
Sânnicolau Mare (Scoala cu clasele I-VIII nr. 1.), respectiv în Voivodina în
Novi Kneževac (Scoala general! „Jovan JovanoviE”) i în Novo Miloševo
(Scoala general! „Dr. TorUe JovanoviV”). În cadrul unor întâlniri, ne-am
putut convinge de interesul celor implica i privind aceste activit! i – p!rerea
unanim! a fost c! cercurile ini iate în cadrul proiectului trebuie s!- i continue activitatea.
Echipa care a gestionat proiectul era format! din: dr. Bodó Barna –
manager proiect, Kása Zsolt – manager financiar, Kovács Katalin – asistent
manager, Erdei Ildikó – coordonator grup România, Csömöre Zoltán – coordonator grup Serbia, Tóth Kinga – asistent. Membrii grupului de exper i:
dr. Bodó Barna – coordonator (Timi oara), dr. Ioan Ha egan (Timi oara), dr.
Sorin Petrescu (Caransebe ), Stevan Bugarski (Timi oara), mag. Csömöre
Zoltán (Kikinda) si Baráth András (Kikinda). Traducerile, de maxim! importan ! în astfel de situa ii, au fost asigurate de Stevan Bugarski.
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Profesori coordonatori: Carmen Samoil – Boc a, Larissa Vasii – Buzia , Vlad B lu – Deta, Bianca Balogh – Jimbolia, Adriana Popovici i Cristian Buzatu – Moldova Nou!, Milica Secerov – Novi Kneževac, Vera Pesic
– Novo Miloševo, Margareta Velcsov – Sânnicolau Mare.
Rezultatul proiectului este un ghid cronologic realizat în câte 1000 exemplare în limbile român i sârb . Ghidul este un instrumente care, valorificat în
coli, va contribui la cre terea nivelului de cuno tin"e al elevilor cu privire la
istoria local comun .
Având cronologiile – variantele aceluia i text în limbile român i sârb –
ne r mâne sarcina de a organiza întâlniri i seminarii de diseminare, atât în România cât i în Serbia, în tot mai multe localit "i ale Banatului istoric. Prin intermediul acestor seminarii se prezint activit "ile i rezultatele cercurilor de
istorie local , totodat i ghidul cronologic. Oricum, semnalele pe care le-am
avut de la colile parte la proiect indic un interes adev rat pentru cronologii i
pentru activitatea în astfel de cercuri.
Având noile cronologii, pute spune c activit "ile asumate în cadrul proiectului au fost îndeplinite. Dar nu i misiunea pe care Funda"ia Diaspora i-a
asumat-o, de a servi cauza colabor rii transfrontaliere. În acest sens, preg tim o
continuare a proiectului de fa" , atât privind cercetarea în domeniul istoriei locale cât i editarea unor noi lucr ri…
Timi oara la 30 iulie 2009.
Conf. univ. dr. Bodó Barna
Pre edinte
Funda"ia Diaspora
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ALIBUNAR
Csömöre Zoltán
1695 – Ali binar, 1853 – Alibunar, 1878 – Alibunár, 1922 – Alibunar,
1943 – Alisbrun
Comuna Alibunar se afl! în partea de sud a Banatului din Serbia, la
jum!tatea drumului dintre Vâr e i Belgrad, pe drumul interna ional care
leag! capitala Serbiei de municipiul Timi oara i de celelalte p!r i ale
României vecine. De fapt, comuna cuprinde p!r ile mediane ale inuturilor
nisipoase de la Deliblato, cele mai mari terenuri de nisip în partea aceasta a
Europei, care, prin împ!duririle active de-a lungul ultimelor dou! secole, au
fost în mare parte fixate.
A ezarea Alibunar se afl! la periferia de r!s!rit a terenului nisipos din
Deliblato, în apropierea unei mari depresiuni, care în secolele trecute era
acoperit! de mla tini întinse. Anume, în spa iul dinspre est i sud-est de vatra actual! a localit! ii se afla în evul mediu o mla tin! întins!, denumit!
Igan, care se num!ra printre cele mai inundabile terenuri din Banatul de
Sud. Pe vremea Mariei Terezia au fost tentative de desecare a acestei mla tini, în acest scop a i fost s!pat Canalul Terezian (1762-1769), dar cu toate
acestea, nu fusese desecat! decât o mic! parte a terenului inundabil. Acest
complex al terenului ml! tinos a fost desecat i transformat în teren arabil,
dar abia spre sfâr itul secolului al XIX-lea.
Într-o arie mai larg! din jurul Alibunarului, a ez!rile omene ti sunt
prezente înc! din timpurile preistorice. În hotarul localit! ii exist! mai multe
coline preistorice, dintre care una fusese dezafectat! în anul 1861, i cu acest
prilej au fost descoperite cinci urne cu urmele incinerate ale r!posa ilor. Una
din acele urne a ajuns în Muzeul din Zagreb. În locul din hotar numit Veliki
Dol (Valea Mare) au fost descoperite, pe parcursul secolului al XIX-lea, vetre i resturi de obiecte din preistorie. De asemenea, localnicii g!seau printre
ar!turi monede antice grece ti i romane; astfel a fost descoperit i banul de
aur al împ!ratului Honorius. În hotarul localit! ii vecine, Banatski Karlovac,
pe locul denumit Vinogradi (Viile), a fost descoperit un depozit de obiecte
din bronz, datând din epoca târzie a bronzului; descoperiri similare au ie it
la iveal! i în satul Uljma, care de asemenea s-a aflat pe malul mla tinii întinse de odinioar!.
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Vestigii interesante s-au p!strat în hotarul Alibunarului din perioada
marilor migra ii ale popoarelor. Din secolul al IV-lea al erei noastre s-au
p!strat sectoare ale a a numitelor an uri romane, sistemelor de canale i
valuri de p!mânt, care se construiau, probabil, în scop de ap!rare. În preajma Alibunarului exist! chiar trei an uri. Primul se continu! din localitate,
peste terenul nisipos din Deliblato, c!tre localit! ile Mramorak i Deliblato,
i în continuare c!tre Kovin pe Dun!re. Al doilea an porne te la nord de
Alibunar i se întinde înspre nord-est, c!tre localit! ile Lokve i Velika
Margita. Cel de al treilea an se întinde dinspre loca ia Veliki Rit (Marea
Mla tin!) spre nord-vest, în lungime de 6 km, trecând în general printre dou! mla tini de odinioar!: cea a Alibunarului i cea a Ilanndžei. Ast!zi predomin! p!rerea c! în acest caz nu este vorba despre fortifica ii romane, ci
despre sisteme de canale i dâlme, pe care le-au ridicat, probabil, sarma ii în
primele decenii ale secolului al IV-lea.
Spa iul respectiv a putut fi o vreme i
sub st!pânirea romanilor, indicii în acest
sens existând în localitatea învecinat! Banatski Karlovac, unde au fost descoperite
temeliile construc iilor romane de odinioar!
i morminte cu pl!ci. În acest caz fusese
probabil vorba de un castru, care ar fi putut
data din secolele II-III ale erei noastre.
A ezarea Alibunar ca atare face parte
din irul pu in numeros al localit! ilor din
Voivodina care au luat fiin ! pe vremea
st!pânirii turcilor. Prima men iune scris!
despre localitate provine din anul 1695,
când este pomenit! sub denumirea de Ali
Binar (Fântâna lui Ali). În anul respectiv aici a poposit sultanul turc Mustafa
al II-lea, când pornise cu trupele sale pentru a asedia Lipova de pe Mure .
De aici i-a trimis sultanul pe comandan ii o tilor – Mahmud, Adam i
Kaplan – s! distrug! o palanc! de pe malurile Tisei.
La începutul secolului al XVIII-lea (1702-1707) Alibunar este men ionat printre posturile militare (menzilane) mai importante pe drumul ce duce
la Panciova; în post sta ionau 30-40 militari turci pentru men inerea ordinii
i a siguran ei de circula ie pe drumul respectiv.
Dup! izgonirea turcilor, în anul 1717 autorit! ile austriece au conscris
în localitate 32 de case. Pe harta lui Mercy din 1723-1725 Alibunar este menionat ca fiind locuit. De-a lungul secolului al XVIII-lea localitatea se afla în
cuprinsul Confiniului Militar i mult! vreme a servit drept loc de popas al
12

unit! ilor de gr!niceri. Din anul 1765 a apar inut Regimentului German, care- i avea sediul comandamentului la Panciova; din anul 1769 regimentul
respectiv purta denumirea: Regimentul de Gr!niceri German B!n! enesc nr.
12. Denumirea îi fusese acordat! dup! o logic!, pentru a se deosebi, îns!
majoritatea militarilor din cuprinsul lui nu erau nem i, ci sârbi i români. În
anul 1845 Alibunarul este restituit Regimentului Sârb de Gr!niceri.
În aceste decenii s-a format în localitate o popula ie multina ional!:
sârbi, maghiari, germani i români. Începând cu anul 1775 aici a func ionat
o coal! gr!nicereasc! german!, iar pe la începutul secolului al XIX-lea s-a
deschis i o coal! cu sec ii sârbo-române (num!rul elevilor: 1842/43 – 190;
1846/47 – 203; 1871/72 – 217). Dup! anul 1872 au fost înfiin ate în localitate dou! coli separate: una sârb! i una român!. Popula ia a crescut accelerat
(1836 – 3383 locuitori, 1850 – 3946 locuitori), astfel c! dup! desfiin area
Confiniului Militar localitatea a devenit re edin a unei plase în cadrul comitatului Torontal.
Pe parcursul revolu iei i a r!zboiului civil din anii 1848-1849
Alibunarul cu împrejurimile a fost t!râmul confrunt!rilor sângeroase dintre
p!r ile aflate în conflict. În acea vreme localitatea avea o mare importan !
strategic! militar!, dat fiind c! aici se încruci au drumurile care veneau din
direc ia ora elor Becicherec, Panciova i Vâr e . Confruntarea cea mai vestit! a avut loc în Alibunar la data de 12 decembrie 1948, când trupele maghiare ale lui Damjanich, p!trunzând din mai multe direc ii, au obligat for ele
sârbe de aici, postate în tran ee, s! se retrag! spre Panciova. Conform surselor vremii, în aceste lupte au pierit circa 600 de militari. Dup! ocuparea localit! ii, trupele magiare au incendiat-o i dup! aceea au pornit spre Ilandža
i Jarkovac.
Ani buni dup! revolu ie prin aceste inuturi au bântuit bandele de tâlhari, care, ascunzându-se de poterele jandarmilor, î i aflau loc de refugiu cel
mai adesea în mla tinile i stuf!ri urile întinse din jurul localit! ilor Ilandža
i Alibunar. Conform tradi iei, aici a stat ascuns o vreme i vestitul ef de
tâlhari Rózsa Sándor. Tot conform tradi iei, în imediata apropiere a localit!ii Vladimirovac, în cuprinsul terenului nisipos din Deliblato, s-ar afla o colin! în care se ascunde comoara bandelor de tâlhari.
La începutul secolului al XX-lea în localitate a existat o moar!
ac ionat! cu abur (Jeromos Reichel i Imre Vásárhelyi), precum i o fabric!
de cherestea (proprietar Jeromos Reichel).
În anul 1904, prin intensificarea activit! ii societ! ii „Astra” în Banat,
se infiin eaz! i filiala „Astra” din Alibunar, care se ocup! de problemele
culturale ale românilor localnici.
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Conform conscrip iei din anul 1910 localitatea Alibunar avusese 4503
locuitori, din care 2717 români, 1166 sârbi, 335 germani i 267 maghiari. La
recens!mântul din anul 2002 localitatea Alibunar a avut 3431 locuitori, ceea
ce constituie o dovad! elocvent! a faptului c! în ultimele decenii i aici bântuie ciuma alb!.
Ast!zi localitatea Alibunar este re edin a comunei cu aceea i denumire, c!reia îi mai apar in a ez!rile: Dobrica, Novi Kozjak, Ilandža, Janošik,
Lokve, Seleuš, Banatski Karlovac, Vladimirovac, DevojaEki Bunar i Nikolinci. Conform ultimului recens!mânt (2002) pe teritoriul comunei tr!iau
22.954 de locuitori.
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ANINA
Dimitrie Negrei
1773 – Steierer-Dorf, 1846 – Steierdorf, 1867 – Steierdorfanina,
1891 – Stejerlakanina, 1924 – Staierdorf-Anina, 1952 – Anina
Ora ul Anina este situat în Banatul Montan, în partea central! a judeului Cara -Severin, la 36 de km de re edin a jude ului, Re i a, i la o altitudine medie de 550-770 metri. Mun ii Aninei înconjoar! urbea, i reprezint! extensia sudic! a Carpa ilor Occidentali, în sud-vestul României, într-o
depresiune carstic!. Anina are în prezent aproximativ 10.000 de locuitori i
o localitate în subordine administrativ! – Steierdorf.
Aceast! zon! a fost locuit! din cele mai vechi timpuri. În Pe tera cu
Oase din sistemul carstic al V!ii Mini ului au fost descoperite r!m! i e ale
omului modern, dintre cele mai vechi descoperite în Europa, acestea având
o vechime de 35.000 de ani.
Anina face parte din categoria ora elor a c!ror istorie este cunoscut!
integral datorit! faptului c! este o a ezare relativ tân!r!. A fost întemeiat! la
24 iunie 1773 când aici s-au stabilit familii de coloni ti din Styria (Steierland, Austria). Ace tia erau specializa i pe fabricarea mangalului, mangal ce
era utilizat la topitoriile din Oravi a. Ace ti coloni ti i-au denumit localitatea Steierer-Dorf i mai târziu Steierdorf. În anii urm!tori vin alte grupuri de
coloni ti, de data aceasta din Renania, Germania. Ceva mai târziu, în anii
1846-47 sosesc în localitate coloni ti din Slovacia de azi, germani denumi i
zips din regiunea Spis, mai târziu cu 4 ani cehi (boemi).
În 1788, la vestea sosirii turcilor, popula ia refugiaz!, popula ia din
mun i devasteaz! satul p!r!sit. Localnicii în doi ani recl!desc satul. Localitatea s-a dezvoltat încetul cu încetul, în 1786 fiind construite biserica romano-catolic! i coala, iar în 1790 avea s! se produc! evenimentul care a dus
la o i mai accelerat! dezvoltare a a ez!rii. Legenda spune c! un localnic pe
nume Mathias Hammer a descoperit într-o p!dure de anini în locul numit
Valea lui Andrei (Sigismund în prezent) huil! de calitate superioar!. În doar
doi ani se începe exploatarea acestei resurse, în 1846 colonia de c!rbunari
Steierdorf se transform! într-un centru minier. Acest fapt duce i la dezvoltarea infrastructurii rutiere, fiind construit între 1846-1847 drumul Oravi a–
Steierdorf, iar în 1863 este dat! în func iune i calea ferat! Steierdorf (Ani15

na) – Oravi a. Aceast! cale ferat! mai prezint! înc! interes datorit! serpentinelor i curbelor abrupte, a celor 10 viaducte i 14 tuneluri.
În anul 1854 este construit! prim!ria (azi hotel), în 1858 începe
construc ia uzinei siderurgice în Valea Aninei, denumit! astfel dup! valea
cu p!durile de anini. Cu aceast! ocazie, este men ionat! denumirea de Anina
pentru prima dat!. Anul 1859 este un an important pentru anineni: colonia
prime te dreptul de a avea administra ie proprie, cl!direa prim!riei nu s-a
construit degeaba. Noua comun! se nume te Steierdorf. Locuitorii aveau
acum dreptul de a dispune liber asupra
propriet! ilor funciare.
În urm!torii 20 de ani, colonia
Steierdorf devine cea mai populat! comun! din întreg comitatul Cara . Dezvoltarea social! i politic! s-a datorat
dezvolt!rii industriale i a comer ului.
S-au înfiin at diferite asocia ii, reuniuni
i societ! i culturale, sociale – prima
dintre acestea fiind Reuniunea B!rb!teasca de Cânt!ri Steierdorf (1869).
Dup! Concordatul Austro-Ungar
din 1867, Anina apar ine de plasa Oravi a, comitatul Cara -Severin. Între
1872-1873 a fost construit! biserica
evanghelic! i o coal! aferent! acesteia, precum i coala Aninei cu o capacitate de 200 de elevi. Totodat! a fost
construit! i noua biseric! romano-catolic! din Steierdorf, considerat! a fi cea mai frumoas! biseric! din Banatul
Montan.
Perioada 1890-1918 a fost marcat! de mai multe evenimente relevante
pentru comunitate: înfiin are fabricii de cherestea; primul protest al muncitorilor care au ie it în strad! pentru dreptul de 8 ore de munc!; punerea în
func iune a centralei electrice cu abur; s-a înfiin at sta iunea climateric! de
la Steierdorf (în 1893); aici s-a construit primul lac artificial din România de
ast!zi – Lacul Buhui (1904).
Pe 7 septembrie 1913, a intrat în func ionare spitalul din Anina, cel
mai mare din zona Banatului Montan la acea vreme, sub conducerea medicului Gh. Gheza, cu 150 de paturi disponibile bolnavilor i un azil de b!trâni
pentru mineri.
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Îns! Anina a de inut o vreme i un record trist printr-un accident
minier, acesta s-a produs la 7 iunie 1920 fiind la aceea data cel mai grav
accident minier din istoria Europei: 217 victime.
Cu toate c! regele Ferdinand al României împreun! cu Regina Maria
au vizitat exploat!rile minere de la Steierdorf-Anina, furnalele Uzinei Siderurgice au fost stinse. Anul 1927 a reprezentat sfâr itul siderurgiei pentru
aceast! localitate.
În 1952 Steierdorf-Anina este declarat ora cu numele de Anina,
Steierdorf devenind o localitate din componen a acesteia.
Ca personalit! i importante n!scute în localitate, putem evoca pe preotul catolic Balogh István (1894-1976), un politician important al anilor 1940
din Ungaria; el ca reprezentant al Partidului Micilor Agrarieni, ajunge secretar de stat (1945-1947) i secretar general al partidului. Schimbarea cursului
politic ce urma, îi curm! cariera politic!. Istoricul Ember GyYzY (19091993) cu studiile terminate la Budapesta i Viena, din 1934 parcurge întreaga scar! ierarhic! universitar! (profesor în 1946, director al Arhivelor Ungare de Stat între 1949-1978, academician din 1961), devenind o personalitate
marcant! a arhivisticii maghiare.
În prezent Anina este un or! el în dezvoltare, iar pentru turi tii care
trec prin localitate prezint! multiple posibilit! i de recreere în zonele adiacente montane dar i în zona Lacului Buhui.
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BOILE HERCULANE
Dorin B lteanu
153 – Aqua Herculis, 1736 – Herkulesbad, 1867 – Herkulesfürd(,
1919 – B*ile Herculane
Sta iunea B!ile Herculane este un ora în jude ul Cara -Severin, cu o
popula ie de 6.019 locuitori. Situat! pe Valea Cernei, la o altitudine de
168 m, la 8 km distan a de grani a cu jude ul Mehedin i, la doar 25 de km de
frontiera cu Serbia, este la 5 km de principala arter! ce leag! vestul !rii de
Bucure ti (E 70), calea ferat! interna ional! Bucure ti–Timi oara–Budapesta–Viena. Sta iunea este accesibil! i pe calea fluvial! a Dun!rii dinspre
vest, aflându-se la o distan ! de numai 20 de km de portul Or ova. Aeroporturile cele mai apropiate se afl! la Caransebe (80 km), Timi oara (170 km),
Craiova (160 km).
Situat! într-un cadru natural excep ional, beneficiind de aer i clim! cu
o valoare terapeutic! indicat! pentru toate vârstele i maladiile, izvoare termale minerale ale c!ror propriet! i curative au fost verificate înc! din vremea romanilor (sec. II e.n.), vile, hoteluri i alte edificii pitore ti construite
în perioade diferite, începând din timpul împ!r!tesei Maria Tereza (secolul
XVIII) i pân! în perioada ultimelor decenii, sta iunea B!ile Herculane, parte integrant! a Parcului Na ional Valea Cernei-Domogled, este amplasat! pe
aceea i paralel! geografic! cu Nisa i Vene ia, a ezare ce îi confer! un climat agreabil cu influen e submediteraneene.
Descoperirile arheologice de la B!ile Herculane, dintre care se detaeaz! ca importan ! istoric!, inscrip ia votiv! datat! de c!tre speciali ti, din
anul 153 e.n., plaseaz! sta iunea în rândul celor mai vechi a ez!minte balneare ale lumii. „Ad Aquas Herculi Sacras Ad Mediam” („la apele sfinte ale
lui Hercule de lâng! Mehadia”) este prima denumire roman! a sta iunii, care
ne ofer! o prim! caracterizare (aquas sacras, adic! ape sfinte, miraculoase) a
acestor ape termominerale. Aflând poten ialul curativ al izvoarelor de aici,
romanii au decis s! le amenajeze, s! construiasc! therme, apeducte i alte
elemente. Dup! retragerea administra iei romane din Dacia, probabil c! apele termale nu au mai fost folosite decât de popula ia local!, construc iile realizate de romani intrând într-un accentuat proces de deteriorare.
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Dup! cum scria medicul balneolog G. Vuia în „Gazeta Transilvania”
din anul 1900: „Mult timp înainte de a fi fost analizate apele de aici i de a fi
fost recomandate de vreun medic, izvoarele erau deja botezate de popor: baia de picioare, baia de ochi, baia de r!ni, baia de friguri, etc.“
Dup! 1718 (Pacea de la Passarovitz) începe istoria modern! i contemporan! a B!ilor Herculane, în cadrul Imperiului austriac, ca parte a provinciei imperiale Banat. Din 1736 începe reconstruc ia i modernizarea b!ilor, a c!ilor de acces, gr!nicerii b!n! eni construind aici majoritatea edificiilor din sta iune. Se men ioneaz! existen a termelor lui Hercules, Higeea i
Esculap. Izvorul cu cel mai mare debit
este Hercules.
Printre cronicarii de la care avem
primele informa ii asupra sta iunii este
Nicolae Stoica de Ha eg (1751-1833).
În cartea sa Cronica Banatului, el relateaz! cum generalul austriac Andreas
Hamilton, care, dup! ce ia în primire
administra ia Banatului de la fostul guvernator Florimund Mercy, face o inspec ie în 1736, cu care ocazie descoper! ruinele b!ilor romane. În continuare,
cronicarul poveste te cum, la porunca
lui Hamilton, au fost sco i la robot!
b!rba i i femei din câteva sate vecine.
Ei au defri at p!durile seculare i apoi
au ajutat la zidirea câtorva case, a unei
osp!t!rii, a trei caz!rmi, o biseric!,
grajduri, etc. Demn de men ionat este
faptul c! Stoica de Ha eg a participat personal la reconstruc ia b!ilor, la s!parea funda iilor pentru edificiile ce se construiau, adunând cu migal! antichit! ile romane pe care le-a studiat i descris, pentru ca mai apoi, s! organizeze în casa sa, un adev!rat muzeu.
În anul 1801, sta iunea B!ile Herculane a intrat sub administra ia
Confiniului Militar gr!niceresc care dispunea de fonduri b!ne ti i de for !
de munc!, din care motiv se poate vorbi de o nou! etap! în dezvoltarea b!ilor. Edificiile care s-au ridicat în aceast! perioad!, aflate în jurul statuii lui
Hercules (confec ionat! din fier de tun i montat! în centrul pie ii, în anul
1847, dona ie din partea arhiducelui austriac Carol, opera a mae trilor
Romel Mayer i Glantz din Viena) poart! amprenta unui stil arhitectural
auster, cu economie de elemente decorative, dar asigurau facilit! ile necesa19

re desf! ur!rii unei cure balneare în sta iune. În anul 1811 sta iunea a primit
944 oaspe i, în 1830 num!rul acestora fiind 1434.
Sta iunea cunoa te dup! 1852, o nou! etap! de dezvoltare, în aceast!
perioad! marile construc ii ridicate fiind realizate dup! proiectele arhitectului cur ii imperiale vieneze, Wilhelm Doderer, acela i care a proiectat prima
variant! a celebrului castel Pele de la Sinaia, precum i cl!dirile Arsenalului i a sediului Marelui Stat Major de la Viena. Cele mai luxoase b!i, restaurante, vile, etc. se construiesc acum, sporind faima interna ional! pe care o
avea deja sta iunea. Pavilioanele din jurul statuii lui Hercules, construite înc! din prima jum!tate a sec. XIX, precum i cel de-al doilea ansamblu arhitectonic monumental, alc!tuit din cl!direa Cazinoului, B!ile Imperiale Austriece, hotelurile Franz Josef (Decebal) i Karol (Traian), finalizate spre
sfâr itul secolului XIX, conturau Centrul Imperial Istoric, ale c!rei dot!ri
edilitare rivalizau cu cele ale celor mai moderne sta iuni balneare din Europa.
În anul 1886 se finalizeaz! construc ia g!rii din B!ile Herculane, edificiu de mare originalitatea i elegan !. Astfel, sta iunea de pe Valea Cernei,
a devenit accesibil! i pe calea ferat!, în afara c!ilor rutiere i fluviale deja
existente.
În anul 1893 se construie te uzina electric!, aflat! în amonte de Hotelul Roman de ast!zi, lâng! podul de peste Cerna, sta iunea num!rându-se
astfel printre primele localit! i iluminate electric, din !rile române.
Chiar dac! avea o popula ie constant! mic! (517 locuitori în 1910), la
începutul secolului XIX B!ile Herculane era deja o sta iune consacrat! pe
plan interna ional, devenind o destina ie solicitat! de mari personalit! i politice ale vremii care g!seau aici locul ideal atât pentru întâlniri de stat cât i
pentru relaxare i tratament. Tot aici, în sta iunea de pe Valea Cernei se volatilizau i averile multor împ!timi i ai jocurilor de noroc care frecventau
cazinoul din Parcul Central. Dintre personalit! ile imperiale care au vizitat
sta iunea B!ile Herculane men ion!m pe împ!ratul Iosif al II-lea, împ!ratul
Francisc I i împ!r!teasa Charlotte, împ!ratul Francisc Iosif i împ!r!teasa
Elisabeta (Sisi). Împ!r!teasa Elisabeta era îndr!gostit! de aceste locuri, fiind
oaspetele sta iunii de cinci ori. În timpul sejurului ei din anul 1887 petrecut
la vila care-i poart! numele, se întâlne te cu regele Carol I al României i cu
so ia acestuia, regina Elisabeta (cunoscut! sub pseudonimul literar Carmen
Sylva), g!zdui i la vila Franz Josef (în prezent Hotelul Decebal).
În anul 1896, Salonul de cur! din cadrul Cazinoului sta iunii B!ile
Herculane devine gazda unei întâlniri memorabile între trei suverani ai vremii: împ!ratul Francisc Iosif, regele Carol I al României i regele Alexandru
I (ObrenoviV) al Serbiei, cu ocazia inaugur!rii Canalului navigabil Por ile de
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Fier. Acest eveniment istoric a fost comemorat printr-o plac! de marmur!,
montat! în 1902, la ie irea din sta iune i printr-o medalie omagial!.
Suveranii au venit, s-au întâlnit, au toastat i au plecat, fiecare spre
capitala !rii sale. Au r!mas îns!, în mintea i sufletul oamenilor, imaginea
unei sta iuni, B!ile Herculane, cu voca ie interna ional!, aflat! în plin! dezvoltare, precum i celebrele cuvinte ale împ!ratului Francisc Iosif: „Acum,
în aceast vale a Cernei, exist cea mai frumoas sta iune de pe continent!”
Muzeul sta iunii exist! din 1922 i este ctitoria lui Nicolae Cena.
Nicolae Cena (1844-1922) este una din marile personalit! i ale locului. N!scut în localitatea vecin! Mehadia, dup! studii f!cute la coala de
geniu din Tulln (Austria), urc! repede în ierarhia militar! pân! la gradul de
general. Devine director al colilor militare din Marburg, Kamenitz i Timioara. La Mehadia execut! s!p!turi arheologice în castrul roman de la Zidina. Cu antichit! ile romane descoperite, cu documentele i h!r ile aduse de
la Viena înfiin eaz! la B!ile Herculane un muzeu ce-i va purta numele.
Friedrich von Martini (1833-1897) s-a n!scut la B!ile Herculane ca fiul unui doctor de aici. Si-a f!cut studiile tehnice universitare la Viena i
Karlsruhe. Lucreaz! la diferite întreprinderi de construc ii de ma ini, ca în
1863 s! fondeze firma Martini & Tanner (numele firmei i asocia ii secundari s-au schimbat pe parcurs), ce-i va aduce, cu timpul celebritatea: între
1876-1883 a realizat o ma in! de f!l uire dubl!, prima în materie. A avut în
total 17 brevete de inven ie.
O alt! personalitate important! a locului este actri a budapestan! Lázár
Mária (1895-1983). N!scut! aici cu numele de Czartoryski Mária, a terminat
coala de actori de la Budapesta, începându- i cariera de artist! la Szeged,
cu numele de Lázár Mária. Din 1921 joac! în capitala ungar!, la cele mai
mari teatre, fiind distribuit! preferen ial în roluri de „femeie fatal!”.
B!ile Herculane are un patrimoniu istoric i cultural de excep ie,
memoria vie a aproape 2.000 de ani de existen ! a sta iunii.
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BISERICA ALBO
Barát András
1355 – Alba Ecclesia (Feyereghaaz), 1853 – Weisskirchen,
1881 – Fehértemplom, 1922 – 6789 :;<=9 (Biserica Alb*)
Zona pe care ast!zi o ocup! Biserica Alb! fusese alipit! în secolul al
XIV-lea jude ului Cara . Într-un document din anul 1355 este men ionat!
localitatea Alba Ecclesia (Feyereghaaz). Localitatea era vestit! dup! viile
s!dite în împrejurimi. Pe vremea st!pânirii turce ti, în jurul anului 1552,
a ezarea a fost distrus!.
Pe locul actualei cl!diri a Prim!riei, primii coloni ti (germani) au dat
peste ruinele unei bisericu e, pe care au reparat-o i dup! care au denumit
noua a ezare: Weisskirchen (Biserica Alb!). Este posibil ca denumirea s! fi
fost dat! în amintirea localit! ii ini iale, care se numea Alba Ecclesia.
Biserica Alb! se afl! la limita frontierei de r!s!rit a statului Serbia, pe
o în!l ime din valea Nerei, fiind înconjurat! de versan ii Carpa ilor Apuseni,
în mijlocul spa iului circumscris de râurile Dun!rea, Cara i Nera cea purt!toare de aur. Pitorescul zonei respective fusese remarcat de contele Claudius
Florimundus Mercy, comandant de o ti austriac i guvernator al Banatului
Timi an, pe când cu armatele imperiale îi gonea pe turci în anul 1717. Pe o
teras! mai înalt!, la intersec ia a dou! drumuri (unul din direc ia Timi oarei,
altul din direc ia Oravi ei), a fost înfiin at! noua a ezare, care a i primit
imediat locuitori permanen i: militari germani, func ionari care înso eau armata, cantonieri, meseria i, comercian i ambulan i .a. Înfiin area localit! ii
Biserica Alb! a avut loc în timpul coloniz!rilor masive de germani în zon!,
dar i în spa iul întregii Voivodine. Coloni tii germani soseau cu nave pân!
la Panciova iar de aici se a ezau în partea stânga a Dun!rii. Atunci au mai
fost înfiin ate localit! ile germane: Nova Palanka, Biserica Alb!, PloEica,
Deliblato .a.
Deci, Biserica Alb! a fost întemeiat! în anul 1717. Întemeietor a fost
contele Claudius Florimundus Mercy. A avut pe atunci 450 locuitori i 100
de case, fiind populat! de germani din diferite inuturi ale Germaniei i Austriei, cei mai mul i provenind din Köln, Lorena, Ulm i Alsacia. Din Alsacia
i Lorena au fost colonizate i câteva familii de francezi (Jamplong, Hess,
Letang, Lefler, Massjung .a), care, cu timpul sub influen a mediului, s-au
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germanizat. Deja din anul 1717 germanilor coloniza i le-au fost acordate
acte de proprietate. Num!rul popula iei germane a crescut pân! în anul 1777
la 2.798.
Sârbii au început s! se colonizeze în Biserica Alb! în anul 1751. S-au
a ezat nemijlocit sub munte i au ridicat 60 de case. Erau în anul respectiv
în num!r de 260. Acesta este a a numitul Munte Sârbesc sau Socacul Sârbesc (actualele str!zi: Svetosavska i MiletiVeva). Popula ia sârb! provenea
din satele sârbe ti din împrejurimi, care dateaz! din secolul al XV-lea, precum i din Clisura Dun!rii. Românii s-au colonizat la Biserica Alb!, probabil, dup! r!zboiul din anii 1788-1791, când turcii p!trunseser! pe la Or ova,
încât circa 20.000 de români s-au refugiat în Banatul de Vest, unde s-au i
a ezat mul i dintre ei. Pe vremea coloniz!rii maghiarilor în Banat, în a doua
jum!tate a secolului al XVIII-lea a avut loc i a ezarea unui num!r mai mare
de familii maghiare în Biserica Alb! i împrejurimi.
R!zboiul dintre Austria i Turcia între
anii 1736 i 1738 a avut consecin e nefaste
asupra întregului inut. A avut de suferit un
mare num!r de coloni ti germani, dar i restul
popula iei. Unele localit! i au disp!rut cu totul.
Fiind re edin a districtului, Biserica Alb!
a fost recl!dit!. În anul 1754, când s-a ivit pericolul ca turcii s! p!trund! din nou în Banat,
s-a constatat c! mili ia teritorial! nu este capabil! s! se opun! singur! turcilor, astfel c!, la
propunerea împ!r!tesei Maria Terezia, a fost
înfiin at Confiniul Militar B!n! ean. Dup!
adoptarea acestei hot!râri, s-a dispus ca mili ia
teritorial! s! fie subordonat! conducerii militare. A fost înfiin at Regimentul
Iliro-Valah. Cartierul general, comisariatul de r!zboi i casieria au fost postate la Biserica Alb!. Astfel Biserica Alb! a devenit sediul Regimentului
Iliro-Valah.
Când armata imperial! p!r!sise Biserica Alb! în data de 20 septembrie
1788, turcii au intrat în localitate i au incendiat-o. O lun! întreag! de zile ei
au pustiit în voie întregul inut. Armata imperial! a recucerit Biserica Alb!
pe data de 19 octombrie. Regimentul Ilirico-Valah s-a stabilit din nou la Biserica Alb! în anul 1789. La cererea localnicilor, cartierul general al Regimentului a fost str!mutat la Caransebe în anul 1801.
R!scoala sârbilor sub conducerea lui KaraUorUe a fost imbold pentru
r!scoal^ i pe teritoriul Confiniului Militar, au izbucnit revolte locale i în
Banat (1807-1808). Printre acestea se include i a a zisa rebeliune de la
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KrušEica, nu departe de Biserica Alb!, orientat! împotriva puterii austriece.
Preotul Ilija PopoviV din Banatska Subotica, primind chemarea de a participa la rebeliune, l-a anun at pe colonelul Regimentului de Gr!niceri Jovan
BranovaEki, care se afla la Bela Crkva în data de 12 iunie. Plutea o team! c!
sârbii din localit! ile megie e vor ataca Biserica Alb!, locuit! de germani.
Colonelul BranovaEki a dispus ca 3 companii s! apere ora ul iar pe plutonierul Mali l-a trimis cu garda armat! la KrušEica, care era desemnat! ca centru al r!scoalei. La sosirea lui Mali în KrušEica, sârbii r!scula i l-au prins i
l-au închis în biseric!. Ceva mai târziu a fost eliberat de un cunoscut, iar el,
înapoindu-se la Biserica Alb!, a raportat colonelului despre tulbur!rile de
acolo. În diminea a zilei de 13 iunie 1808 a fost dat! alarma i trupele de
gr!niceri s-au îndreptat spre KrušEica, unde i-au dezarmat pe r!scula i.
În cursul evenimentelor importante ale revolu iei din anii 1848-1849,
în zon! au avut loc lupte aprige. La Alibunar fusese organizat lag!rul militar, împotriva c!ruia s-au concentrat trupele maghiare la Vâr e . Sârbii au
atacat Biserica Alb! sub comanda lui Petar DebeliV i sub cea a senatorului
cnezal din Serbia, Stevan PetroviV zis KniVanin. Atacurile s-au soldat cu
e ec. Pe la mijlocul lui ianuarie 1849 trupele maghiare primind ordin de retragere c!tre Tisa, armata sârbilor a ocupat Biserica Alb!. Ei i-au instaurat
autoritatea i au format garda na ional!. La începutul lunii mai unit! ile maghiare, sub comanda contelui Károly, reocup! Biserica Alb!. Sârbii au p!r!sit localitatea f!r! împotrivire, iar maghiarii i-au instaurat autoritatea. Dar
nici st!pânirea maghiar! nu a fost de durat!. Unit! ile lor p!r!sesc ora ul în
data de 11 mai, iar în 17 mai 1849 aici intr! trupele austriece. Cu aceasta s-a
i terminat perioada luptelor de pe vremea revolu iei.
Dup! anii de lupte, revolu ii i r!zboaie, au urmat anii de refacere
economic! i cultural!, anii de progres. În ziua de 30 august 1854 a fost definitivat! linia de cale ferat! Oravi a–Bazia , în lungime de 65 km, pentru
transportul c!rbunelui, iar la 1 noiembrie 1856 linia a fost deschis! i pentru
circula ia general!, trecând prin Biserica Alb!. La data de 21 iulie 1858 Biserica Alb! se conecteaz! la linia ferat! Timi oara–Pesta–Viena, în dreptul
localit! ii Jasenovo. Concomitent cu calea ferat! apare i linia telegrafic!.
La începutul anilor aptezeci ai secolului al XIX-lea intervin modific!ri importante: grani a cu turcia se deplaseaz! spre sud, iar Confiniul Militar î i pierde importan a. Dup! concordatul austro-ungar din anul 1867 se
introduce obligativitatea serviciului militar. Ungaria insist! asupra desfiin !rii confiniilor i includerea lor în teritoriul jude elor. Se aprob! aceasta în
anul 1871. Astfel, Confiniul este desfiin at în anul 1872, iar la 1 noiembrie
în acela i an Biserica Alb! intr! în jurisdic ia ungar!. Aceste m!suri au provocat nemul umirea popula iei din zon!, astfel c! împ!ratul Franz Josif I în
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persoan! a vizitat Biserica Alb! spre a lini ti spiritele. Curând Comunitatea
Militar! Biserica Alb! a fost înaintat! la rang de municipiu i alipit! Ungariei. A fost elaborat i primul statut al ora ului în vederea înfiin !rii magistratului.
În data de 3 ianuarie 1872, în prezen a comisarului regal, s-a inut
prima adunare pentru alegerea primarului i a celor 45 de consilieri ai magistraturii. Conform statutului, Biserica Alb! este declarat! ora liber regesc,
cu dreptul de autoadministrare în problemele interne, de adoptare a statutelor i de aplicare prin organe proprii a tuturor concluziilor reprezentan ilor
ora ului. Conform ordinului Ministerului Afacerilor Interne al Ungariei din
5 octombrie 1876, Biserica Alb! înceteaz! s! mai fie municipiu i este subordonat! jude ului Timi ca ora cu consiliu instituit.
Din diferite perioade s-au p!strat i obiective urbanistic^ de o cert! valoare arhitectural! i istoric!, cum ar fi vechea Cas! a Pompierilor sau biserica cu hramul Sfin ilor Apostoli Petru i Pavel.
Potrivit recens!mântului din anul 2002, Biserica Alb! are 10.675 locuitori. În conformitate cu împ!r irea teritorial-administrativ! în vigoare, comunei Biserica Alb!, pe lâng! ora ul re edin !, îi apar in localit! ile: Aeško
Selo, Kajtasovo, Grebenac, Jasenovo, Banatska Subotica, KusiV, KaluUerovo, KrušEica, Dupljaja, Banatska Palanka, DobriVevo, VraEev Gaj i Biserica Ro ie.
Printre oameni de seam! ai localit! ii, trebuie men iona i la loc de frunte
doi istorici: Leonard Böhm i Felix (Bódog) Milleker.
Leonard Böhm (1833-1924) a fost i om politic, primul primar ales, în
1872. Ca istoric local, a scris prima monografie a localit! ii, a contribuit la
realizarea muzeului din localitate, iar dup! plecarea fondatorului muzeului,
istoricul Milleker, la Vâr e , a preluat conducerea institu iei.
Istoricul Felix (Bódog) Milleker (1858-1942), originar din Vâr e , a fost
înv! !tor la Biserica Alb! între anii 1878-1889. Aici a f!cut primele sale
cercet!ri istorice i arheologice. S-a cunoscut cu Leonard Böhm, a colaborat
cu acesta, a beneficiat mult de experien a i biblioteca lui. În anul 1880
Milleker a fondat muzeul din localitate (preponderent cu piese pe care el le
culesese) i l-a condus pân! la plecarea la V!r e , în 1883.
Al i localnici demni de a fi men iona i sunt: Georgije Djoka Putnik (18511905), pictor de biserici; Ljubiša MiEin (1863-1933), scriitor i publicist,
ini iator, fondator i redactor principal al ziarelor locale “_^`abcdefghdi
j`fhgid” (Mesager al localit! ii Biserica Alb!) i “kfcalgi j`fhgid” (Mesagerul poporului); Aleksandar RistiV (1864-1926), muzician, dirijor i
compozitor.
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BOC A
Bodó Barna
1333 – Baczka (?), 1437 – Wazylaw, 1534 – castro Bochzsa,
1690 – Bocksenn, 1719 – Altwerk, 1722 – Neuwerk, 1723 – Poksan,
1725 – Deutsch-Bokschan, 1910 – Román-Bogsán, Német Bogsán,
1919 – BocCa Român*/Vasiova/BocCa Montan*,
1950 – BocCa Vasiovei/BocCa Român*, 1961 – BocCa
Boc a este un ora din jude ul Cara -Severin, situat în sud-vestul !rii,
pe cursul mijlociu al râului Bârzava, la 18 km de Re i a, pe drumul na ional
58 B Re i a – Timi oara. Se afl! la nord de paralela 45 grade pe partea vestic! a Mun ilor Carpa i, la limita sudic! a Mun ilor Areni i la nord de Mun ii
Dognecei. Clima este temperat-continental! cu influen e submediteraneene.
Ora ul, cunoscut de mul i ca singurul din ar! unde trenul opre te de
patru ori, se compune din trei p!r i istorice. Cea mai veche este Boc a Român!, cu apelativul în maghiar! de „Veche”. În ordine cronologic!, urmeaz!
localitatea Vasiova, plasat! între Boc a Român! i cea Montan!. Cu apari ia
coloni tilor germani, începând cu 1717, ia fiin ! localitatea Boc a German!
(denumit!, ulterior, în român! Boc a Montan!), în apropierea c!reia era
construit primul (1718 – Altwerk) i urm!torul cuptor cu amenajamentele
aferente (1722 – Neuwerk/Boc a Nou!) ca uzinele, din cauza pericolului de
inunda ii, s! se mute în întregime pe acest nou amplasament. Mai trebuie
semnalat! cetatea Boc ei care, începând cu secolul al XIV-lea, este centrul
unui district din zon!. Cu reforma administrativ! din 1950 sunt unificate
Boc a Montan! i Vasiova sub numele de Boc a Vasiovei, aceasta se va
contopi în 1961 cu Boc a Român! i apare actuala localitate Boc a.
Vatra actual! a ora ului Boc a a fost locuit! din antichitate, g!sindu-se
vestigii din perioada culturii Co ofeni, datând cu 1800-1600 ani î.e.n.
Prima men iune despre existen a localit! ii dateaz! din anul 1333 în
catastihul catolic din Cara referitor la zeciuiala papal!. G!sim o alt! men iune, din anul 1437, cu privire la localitatea Vasiova (Wazylaw) din districtul
privilegiat Capul Bârzavei. In anul 1534 un document atest! cetatea Boc a
sub denumirea de ex castro Bochzsa, ca proprietatea fra ilor Racovi ! (Petru,
Martin i Ladislau) i a lui Gheorghe Vrabie. În jurul anului 1522 Gheorghe
Racovi ! (Rakovscy, dup! unele surse) raporteaz! viitorului rege Ferdinand
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despre situa ia din Jdioara i Baczka (Boc a). În 1552, cetatea este ocupat!
de turci, banul de Lugoj, Borbély György o recâ tig! în 1595 i o vinde lui
Fodor Ferenc, nobil din Caransebe . Ajunge din nou pe mâna turcilor, ca s!
fie redobândit!, în 1597, de principele Transilvaniei, Báthory Zsigmond. În
1604, prin tr!dare, este a treia oar! în posesia turcilor, ceva mai târziu este
donat! de principele Rákóczy Zsigmond, împreun! cu câteva comune din
jur, aproapelui s!u Trombitás István din Lugoj. În 1658 banul de Lugoj,
Barcsay Ákos, într-un mod necurat, cedeaz! turcilor. Gestul lui Barcsay respectiv asuprirea otoman! îi revolt! pe militarii din cetate care, în 1659, o
arunc! în aer. Dup! reconstruc ie, este luat! sub asalt de turcii lui Arnot pa a
în 1695, i cucerit! de ei. Pa a ordon! distrugerea cet! ii – care nu mai este
reconstruit! în viitor.
În conscrip ia din anii 1690-1700
g!sim localitatea Bocksenn (Bocceni) ca
sediul unui district c!ruia îi apar ineau
mai multe comune, dintre care Ezeri ,
Tîrnova, Re i a, Cîlnic, Vasiova, Doclin,
Rafna, Fize , Jidovin, So dea, Butin,
Mo-ravi a (Ocna de Fier).
Pe harta comandat! de generalul
Mercy, din anul 1723, figureaz! cu numele de Poksan cu observa ia ca fiind o
comun! german! nou! lâng! Vasiova.
Exist! documente care dovedesc
func ionarea unor exploat!ri miniere în
Banatul Montan, i în jurul Boc ei, care
în secolele XVI i XVII, în perioada
ocupa iei otomane sunt abandonate. Dup! instaurarea puterii austriece prin constituirea provinciei imperiale Banat, din 1717 minele abandonate vor fi din
nou exploatate. În acest scop, înc! din anul 1717, în cadrul administra iei
generale din Timi oara este numit! o Comisie pentru Organizarea Regiunilor Miniere din Banat, denumit! Banater Bergwerk Finrichtung Commission, sub conducerea unui consilier, subordonat! direct camerei imperiale din Viena. Primii consilieri sunt Kollanek Alexander i Kohn Agna-tie. În
urma ordinului imperial din 7 decembrie 1717 regiunea minier! a fost împ!r it! în districte miniere (Bergwerkdistrict) cu centrul la Oravi a. Aceste
districte erau: Oravi a, Dognecea, Moldova i Boc a.
În anul 1717, în documentele administrative habsburgice, Boc a Român! apare cu 82 de case, iar Vasiova cu 32 de case.
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Prin patent! imperial! se constituie Boc a German!, pe un teritoriu
luat din teritoriul comunei Vasiova. Chiar în 1718 sosesc în Oravi a primele
13 familii coloni ti din Tirol, mineri, fiind urmate de alte familii din Boemia
(mineri i topitori) – cei din urm! fiind plasa i deja în noua comun!. În anul
1719 la Boc a se construie te un furnal pentru topirea fierului. Aceast!
amenajare, care a dat numele de Altwerk zonei limitrofe Bocsei, se compunea din instala ia de topire, turnare i forja, i folosea ca for ! motrice
c!derea hidraulica a râului Bârzava. Pe parcurs sunt adu i al i meseria i
(mineri, topitori, fierari din Boemia, Ungaria, Luxemburg), coloniza i tot în
Boc a i Dognecea.
Consilierul Rebentisch comunic!, în 1721, administra iei din Timioara c! locul furnalului i uzinei din Altwerk nu este potrivit din cauza
inunda iilor provocate de râul Bârzava, f!când propunerea ca furnalul i
uzina s! fie mutate în alt loc, la o dep!rtare de circa o jum!tate de or! de
locul actual. Propunerea a fost aprobat! de c!tre Curtea din Viena i baronul
este încredin at cu executarea lucr!rilor. În anul 1722 încep lucr!rile la noul
loc numit Neuwerk. Pentru realizarea investi iei, sunt aduse în 1725 un num!r de 450 persoane, i alte transporturi cu noi mineri, punându-se cu
ace tia baza comunei Boc a German!.
Pentru lucr!rile grele de interese public au fost sco i cu for a
b! tina ii, fiind obliga i s! lucreze în robot, i pl!ti i ridicol, iar dac! s-au
sustras de la robot, din orice motiv, li s-au aplicat amenzi, luându-li-se cu
for a grânele, vitele sau bucatele.
Cu ajutorul mai trilor i altor exper i, Comisia pentru Organizarea
Regiunilor Miniere cerceteaz! întreaga regiune din jurul Boc ei i Oravi ei
dup! minereu de fier i aram!. Cancelaria aulic! este informat! în 1722 de
consilierul baron von Rebentisch, c! numai în districtul Boc a, cu minereurile identificate pot func iona 10 furnale. Având la dispozi ie speciali ti i
c!utând în întreaga regiune dup! minereu, Fulda Marcus, c!pitan de mine
(Berghauptmann) raporteaz! în 1726 despre z!c!mintele descoperite la Doman i Tâlva oapului, în apropierea Boc ei. Descoperirile din aceast!
perioad! au dus la deschiderea minelor de la Ocna de Fier.
În anul 1737 izbucne te r!zboiul între Rusia i Turcia în care a fost
atras! i Austria, care sufer! o grav! înfrângere. Din aceast! cauz! armatele
turce ti ajung la Re i a i oerova, devastând în drumul lor i instala iile din
Boc a, zona fiind p!r!sit! pentru o vreme. În anul 1740, dup! pacea de la
Belgrad din 1739, se reiau exploat!rile din Banat.
Ceva mai târziu, în 1768 este solicitat s! fac! aici expertize i un mare
savant al vremii, Ignaz von Born. Cum era numit de maghiari, Born Ignác,
n!scut în Transilvania (Cavnic, 1742–Viena, 1791), un geolog renumit, fon28

datorul primei societ! i tiin ifice interna ionale, a devenit consilier imperial pentru problemele mineritului, în care calitate a vizitat principalele
zone miniere din Banat i Transilvania. În raportul s!u privind cercet!rile
sale de aici, Born men ioneaz! starea de dec!dere a exploat!rilor din Boc a
datorat! t!ierii p!durilor, solicit! extinderea exploat!rilor i are i alte propuneri, ce duc la înfiin area, în 1771, a uzinelor din Re i a.
La 8 august 1768 curtea de la Viena restric ioneaz! arendarea la parti-culari a teritoriilor miniere i exploatarea în regie proprie. Consilierul
Delius T. Christopf raporteaz! Vienei c! Boc a nu mai este un teritoriu
potrivit pentru a se continua lucr!rile, i propunea ca în loc s! se m!reasc!
uzinele din Boc a s! fie înfiin ate uzine noi, la Re i a, invocându-se c!
Bârzava are c!dere mai mare acolo i este înconjurat! de p!duri seculare.
Curtea Imperial! aprob! raportul, construc ia uzinei începe la 1 noiembrie
1769.
Potrivit documentelor, în anul 1754, în Boc a exista coal! în limba
maghiar!, iar în anul 1776, sprijinit! de biseric!, se înfiin eaz! coala
româneasc!. În anul 1768 Erarul ridic! biserica romano-catolic!, în 1791 se
constituie parohia romano-catolic!. Biserica ortodox! actual! dateaz! din
1796. În 1892 Boc a devine sediul unui protopresbiterat ortodox.
Între anii 1793-1798 imigreaz! în aceste p!r i români, veni i din vechiul Banat severinean sau craiovean, din România de azi. Dup! cum descrie protopopul ortodox Mihail Ga par, popula ia s!tul! de r!zboaie i de
mizeria ce a r!zbit în ar! pe urma acestora, români din p!r ile Doljului i
Mehedin i, cca. 3000 de familii, se ridic! i p!r!sind vetrele str!bune trec în
Banat.
Activitatea industrial! din Boc a dateaz! din 1810 când societatea a
înfiin at o v!r!rie. În anul 1860 au fost înfiin ate fabrica de cherestea i
fabrica de c!r!mizi, care i-au închis por ile în anul 1914.
În anul 1855 prarul vinde domeniile din sudul Ungariei „Societ! ii
privilegiate a c!ilor ferate Austro-Ungare", societate cu capital majoritar – la
început – francez i german. În anul 1871 începe construirea liniei ferate
industriale pe distanta Re i a – Boc a Român! –Ocna de Fier, în lungime de
31,3 km, inaugurat! în 1873, iar un an mai târziu se d! în func iune linia
ferat! cu ecartament normal Voiteni–Boc a. Linia ferat! normal! Oravi a–
Berzovia–Boc a–Re i a se d! în exploatare în 1908.
În ciuda apari iei c!ii ferate, furnalul din Boc a pierde însemn!tatea
economic!, chiar dup! 1873, priorit! ile economice fiind schimbate: se
caut! solu ii privind construc ia de ma ini. Din 1898 se fac aici ma ini
agricole. În anul 1909 pe lâng! produc ia de unelte agricole au început
fabricarea materialelor de r!zboi. În anul 1919 începe activitatea cu o nou!
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ramur!: repararea vagoanelor de marf! i de persoane, ce a durat pân! în
anul 1930.
Din ini iativa mai multor localnici, în 1872 se pune baza unei reuniuni
de cânt!ri i muzic!. Sub conducerea lui Simeon Jivoinovici func ioneaz! o
societate de ajutorare a muncitorilor bolnavi, cu aproape 230 membrii.
În primii ani ai secolului XX, „Astra" are desp!r !mânt în Boc a, iar
filiala „Fondului de teatru” s-a înfiin at în toamna anului 1913.
Existând în Boc a Montan! un stabiliment de recrea ie i îngrijirea
s!n!t! ii, numit sanatoriul „Dr. Velicsek”, care dincolo de confortul care se
cere unui sanatoriu modern oferea i tratamente, zona fiind excep ional!
pentru tratamente de recuperare, în anul 1931 are loc nominalizarea ca
localitate turistic!, prin decret regal, a comunei Boc a Montan!.
În 2002, ora ul are o popula ie de cca. 17.000 de suflete, în marea lor
majoritate români, cele trei grupuri minoritare mai însemnate fiind romii
(643), maghiarii (596) i germanii (432). În 1880 pe teritoriul actualului ora
Boc a tr!iau 6.426 oameni.
Printre personalit! ile locului vom aminti doar cele mai importante,
dintr-o list! de o lungime considerabil!.
Wein János (1829-1908) – inginer minier, a conceput i realizat sistemul de alimentare cu ap! a capitalei ungare.
Corneliu Diaconovici (1859-1923) – publicist, autorul primei enciclopedii române ti.
Augustin Béla (1877-1945) – cercet!tor al plantelor medicale, profesor
universitar la Budapesta.
Szurmay Sándor (1860-1945), baron – general maghiar, ministrul ap!r!rii la Budapesta între 1917-1918.
Kiss Árpád (1878-1934) – actor i conduc!tor de trup! teatral!, cu
studii actorice ti f!cute dup! ce a abandonat cariera militar!.
Asbóth Ilona (1880-1958) – actri ! la Budapesta.
Petru E. Oance(a) (1881-1973) – sculptor i poet în grai b!n! ean, zis
i Tata Oancea (liceul din ora îi poart! numele).
Bottlik Tibor (1884-1974) – pictor, grafician.
Szörényi József (1909- ) – specialist în tiin ele educa iei, profesor
universitar la Szeged, recent aniversat la vârsta de 100 ani.
Carol Loncear (1917-1991) – ministru al industriei grele între anii 19581962.
Aurelia F!tu R!du u (1929-1972) – interpret! de muzic! popular!.
Stuller Gyula (1933-2004) – psiholog sportiv, profesor universitar la
Budapesta.
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BUZIA
Bodó Barna
1321 – Buzias (?), 1369 – Buzus / Bozas, 1723 – Busiesch,
1807 – Buziás, 1905 – Buziásfürd(, 1920 – BuziaC B*i, 1956 – BuziaC
Situat în vestul României, cam la 35 km de Timi oara i 25 de Lugoj,
Buzia ul este una dintre cele mai vechi sta iuni balneoclimaterice de pe teritoriul României. Ora ul se desf! oar! pe terasa superioar! a Timi ului, la
contactul dintre Câmpia Banatului de Est i dealurile b!n! ene (dealul
Silagiu). În limitele actuale, teritoriul ora ului are o suprafa ! de 104 km², o
altitudine medie de 128 m i o popula ie de 5.335 persoane, în marea lor
majoritate români; cei de alt! etnie (maghiar!, german!, romani i al ii) constituie împreun! un procent de cca. 15%. Chiar dac! a fost declarat ora abia
în 1956, localitatea era un centru administrativ relativ important, re edin !
de plas! (ocol) din 1854, cu toate institu iile aferente.
Buzia ul se caracterizeaz! printr-un regim climatic temperat-continental moderat, cu caractere de trecere între climatul continental i cel mediteranean, sub influen ele maselor de aer propagate dinspre Marea Mediteran!.
Au fost individualizate mai multe microclimate – ale parcului, terenurilor
deschise deasupra parcului i sub acesta, iar în zona Dealului Silagiu, topoclimatul cu acela i nume. Datorit! condi iilor naturale favorabile, cu bogate
izvoare de ape minerale dar i cu un climat blând, Buzia ul a fost recunoscut
ca poten ial centru balnear prin existen a izvoarelor de bioxid de carbon.
A ezarea este cunoscut! înc! de pe vremea romanilor, sub denumirea
de Centum Putei. Localitatea a fost men ionat! pentru prima dat! într-un
document al regelui ungar Carol Robert în 1321, prima atestare documentar! sub denumirea de Buzus / Bozas dateaz! din anul 1369, o alt! men ionare
cunoscut! este cea din 1723, sub numele de Busiesch.
Cunoscu i speciali ti (Al. Borza, D. Tudor) opineaz! c! apele minerale
de aici erau folosite înc! din vremea romanilor; totu i primele însemn!ri în
acest sens dateaz! din evul mediu. Primele analize chimice ale apelor din
Buzia au fost efectuate în 1805 de Andreas Winterl din Pesta. Dup! al i autori, apa mineral! de aici a fost analizat! pentru prima dat! de doctorul
Johann Bernhard Lindenmayr, în 1811. Au urmat o serie de cercet!ri privind
caracteristicile geologice i chimice ale izvoarelor (Kitaibel Pál, 1810, Pes31

ta), privind efectul terapeutic al apelor (Hendrik Sadler, 1839, Viena). În
1819 Buzia este declarat localitate balnear!, fiind concesionat antreprenorilor Hans Rauth i János Simsó. Adev!rata lupt! pentru afirmare începe din
momentul ob inerii noului statut: sunt publicate mai multe lucr!ri tiin ifice
dar i de – cum am spune azi – popularizare, cum ar fi cea a lui Deutsch
Ferenc József (1843, Timi oara) sau a lui Lengyel Dániel (1853, Pest). Primul hotel este construit în 1853, primul salon de tratament în 1856. Din
1838, tratamentele au fost coordonate de un medic autorizat, dr. Georgije
Aokrljan. Originar din Becicherecu Mare (ast!zi Zrenjanin), el a studiat medicina la Pesta, ob inând diploma în 1802; la Timi oara a fost primit în Comunitatea Sârb! de pe lâng! biserica catedral! din Cetate. A fost pre edinte
al Asocia iei pentru Medicina Practic!, înfiin at! la Timi oara în 1838,
membru al Academiei Medicale Maghiare, este îns! foarte apreciat i de
cercurile tiin ifice române. La Buzia a poposit periodic deja din anul 1828;
din 1838 a lucrat ca primul medic oficial balneolog pân! la moartea intervenit! în anul 1848.
Cel care va impulsiona în mod hot!râtor dezvoltarea Buzia ului este Trefort
Ágoston, personalitate complex! a acelor
vremuri: om politic, scriitor, membru i
apoi pre edinte al Academiei Ungare de
Stiin e. Trefort, din 1872 ministru al cultelor, sus ine consecvent cauza Buzia ului.
Prin sprijinul oferit de el, s-au f!cut investi ii importante: s-a construit baia cald!; a
fost realizat! colonada unic! în felul ei
(1875), care face leg!tura dintre sursele de
ap! mineral! i Cazinou, respectiv alte
cl!diri romantice ale b!ilor (promenade
similare se mai g!sesc în Europa numai la
Karlovy Vary i Baden-Baden); s-a construit teatrul (1872); a fost deschis trandul
liber (1874). În 1875, tot cu sprijinul lui Trefort, se va înfiin a, pe un teren
de 20 ha, parcul cu platani i multe specii rare, cu un aer ce este parte integrant! a procedeelor de tratament utilizate. Sunt efectuate alte for!ri
(Zsigmondy Vilmos, 1874), sunt identificate i date în func ie 8 izvoare noi
de ap! mineral!.
Ca o recunoa tere a importan ei sta iunii, Buzia ul a fost, între 22-26
august 1886, gazda celui de-al XIII-lea Congres al medicilor i naturali tilor
din Ungaria i Transilvania, la care au participat speciali ti din Europa i
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Asia. O alt! dovad! a prestigiului de care se bucura sta iunea este vizita
f!cut!, în septembrie 1898 de împ!ratul Franz Josef i mo tenitorul tronului
prin ul Franz Ferdinand.
Dezvoltarea ulterioar! a sta iunii a fost marcat! de descoperirea, în
anul 1903, a stratului acvifer artezian, ce a permis introducerea tratamentului maladiilor cardiovasculare prin cura extern! (b!i în ap! mineral! puternic
carbogazoas! înc!lzit!).
B!ile mai cunosc câteva perioade de dezvoltare infrastructural!; urm!toarea se datoreaz! celui care a devenit, în 1906, proprietarul b!ilor, Jakob
Muschong. Chiar dac! pentru unii ar putea fi un am!nunt de istorie a tehnicii, trebuie v!zut! adev!rata însemn!tate a „trenului particular al lui Muschong”. Trenule ul din Buzia realiza transportul pasagerilor sosi i în localitate, între gara Buzia (unde primul tren s-a oprit în 1896) i pavilionul
central al b!ilor. Trenule ul, denumit, dup! secretara efului, „Etelka”, a
func ionat f!r! întrerupere între anii 1919-1954, când s-au f!cut repara ii
infrastructurale, cum s-au f!cut i în 1965. „Etelka” a fost tras! pe linie
moart! în 1972, i atunci pentru transportul pasagerilor de la i la gar! s-a
introdus autobuzul.
Principala sta iune a jude ului Timi , care datorit! apelor sale figureaz! în marile enciclopedii ale lumii, precum aceea a savan ilor italieni M.
Messini i C. G. Lollo Aque minerali del mondo sau Précis d`hydrologie a
omului de tiin ! francez A. Morette, s-a impus pe plan na ional i în str!in!tate.
Dup! unirea Banatului cu România, Buzia ul î i men ine statutul de
sta iune balnear! de tratament cardio-vascular i este re edin ! de plas!. În
anii 1960 activitatea economic! se diversific!, sunt create mici industrii
u oare i alimentar!. Cre te atât popula ia cât i suprafa a ora ului. Din
1990, B!ile Minerale se afl! sub administrarea S.C. Tratament Balnear Buzia S.A. cunoscând astfel o nou! perioad! de dezvoltare. Azi activitatea
curativ!, intens modernizat!, acord! bolilor cardiovasculare un loc central.
Buzia ul i-a înscris numele în istoria culturii i a tiin ei prin doi autori de excep ie. Aici s-a n!scut Radisich JenY (1856-1917), istoric al artei,
director al Muzeului de Arte Frumoase din Budapesta. Un alt fiu celebru al
localit! ii este Mistéth Endre (1912-2006), inginer de construc ii hidrotehnice, proiectant al podului Kossuth din Budapesta, respectiv al sistemului hidroenergetic pe Tisa, de la Kisköre, cea mai mare investi ie hidrotehnic! din
Ungaria postbelic!. O personalitate care ar merita mult mai mult! aten ie din
partea posterit! ii a fost înv! !torul Miklós Grand (1837-1893), care s-a dedicat întru totul apiculturii. Un apicultor des!vâr it, a realizat prima albin!rie colar!, dat! exemplu de urmat în toat! ara, Grand fiind numit inspector
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de specialitate pentru albin!rit. L-a interesat teoria; tr!ind în Buzia , a fost
redactorul primei reviste de specialitate (“Ungarische Biene”, din 1876 –
adic! Albina Ungar!, care din 1877 apare i în variant! maghiar!: “Magyar
Méh”), a publicat un tratat de apicultur! (A méhészetr:l, 1884), iar pentru
produsele sale apicole a fost distins cu un Grand Prix la Paris.
Buzia ul prezenta a atrac ie deosebit! în a doua jum!tate a secolului al
XIX-lea. Din 1866, aici locuie te i lucreaz! Ormós Zsigmond, istoric al
artei i istoric, prim-comitele de mai târziu al comitatului Timi . În anturajul
lui g!sim mari personalit! i ale vremii, precum Deák Ferenc, supranumit
„tat!l patriei” pentru rolul s!u definitoriu în preg!tirea i semnarea concordatului Austro-Ungar din 1867. Deák, om în etate, în Buzia obi nuia s!
se odihneasc! pe o banc!, ce a disp!rut de la locul s!u din centrul parcului
tocmai în 1988. O alt! dispari ie de semnalat este cea a bustului lui Trefort
Ágoston, ridicat de localitatea recunosc!toare marelui sus in!tor înc! în viaa acestuia. Statuia disp!rut! în zbuciumatul an 1918, nu a mai fost g!sit!,
spre deosebire de cele câteva componente ale b!ncii lui Deák. Comunitatea
maghiarilor din Buzia i din jude ul Timi a ridicat, în 2001, un alt bust în
memoria celui care a fost Trefort Ágoston.

34

CIACOVA
Stevan Bugarski
1335 – Chaac, 1334 – Chag, 1335 – Chak, 1395 – castrum Chaak,
1397 – Chaak, 1421 – oppidum Chaak, 1516 – castrum Chaak,
1554 – Iaq,1828 – oppidum Csakovár, 1851 – Csákova, 1913 – Csák,
1919 – Ciacova
Ciacova este situat! în Câmpia Banatului, la 32 km sud-vest de Timioara, la 9 km nord fa ! de drumul european E90 din dreptul localit! ii Jebel. Tot de Jebel o leag! linia secundar! de cale ferat! Jebel-Giera (inaugurat! în 1893). Conform organiz!rii teritoriului României din anul 1968,
Ciacova este re edin a unei comune, c!reia i-au mai apar inut satele: Cebza,
Gad, Ghilad, Macedonia, Obad i Petroman; lin 2004 devine ora , apar inându-i satele Cebza, Macedonia, Obad i Petroman.
De i majoritatea localit! ilor apar in!toare au o istorie multisecular!,
este neîndoielnic faptul c! Ciacova este cea mai veche i c! de-a lungul istoriei a fost i cea mai important!.
Descoperirile accidentale din zona malurilor Timi ului la Ciacova
(unelte din piatr! sau fragmente de unelte din bronz) sunt indicii, dup! care
a ezarea c!reia i-au apar inut a fost atribuit! culturii Bodrog-Cruceni; totu i,
preistoria locului înc! î i a teapt! o clarificare cert!.
Din vechime Ciacova este vestit! mai ales ca cetate; astfel o surprind
i atest!rile documentare timpurii: actul de dona ie al regelui maghiar
Gheza al II-lea din 1141; ordinul regelui Bela al IV-lea din 1243, privind
înt!rirea cet! ilor din zon!; un nou act de dona ie a domeniilor din jurul
anului 1285.
În perioada 1333-1337 localitatea apare în tabelele de încasare a dijmei papale, iar în anul 1390 este donat! familiei Pelecskai, care î i va lua
predicat, apoi i numele de Csáky. La sfâr itul secolului al XIV-lea cetatea a
fost ref!cut!, înt!rit! i împrejmuit! cu apele unui bra al Timi ului, din acea
perioad! datând i vestitul turn de ap!rare (denumit cula). În perioada imediat urm!toare, dar i în secolul al XV-lea, ea a rezistat atacurilor repetate
ale otomanilor, fiind ocupat! de ace tia, o dat! cu tot Banatul, în 1551-1552,
pare-se f!r! lupt! i, oricum, f!r! distrugeri.
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Pe vremea st!pânirii turce ti, Ciacova are statut de sat, cu 26 de case
în 1554, respectiv statut de ora , cu 63 de case în 1569 i 61 în 1579. Turcii
au notat-o, probabil fonetic: Aaq i Aaqiva, localitatea fiind re edin a nahiei
cu aceea i denumire.
Conform Tratatului de pace încheiat la Carlov! în anul 1699, cetatea
Ciacovei trebuia demolat!, ceea ce s-a i întâmplat în anul 1701, l!sându-se,
totu i, intact turnul (cula), monument arhitectonic de o net!g!duit! valoare.
Dup! izgonirea turcilor, Ciacova a luat un avânt de dezvoltare în multe direc ii, inclusiv în cea demografic!, aici fiind colonizate familii de nem i,
maghiari, italieni, slovaci, chiar i familii noi de români i sârbi, care s-au
ad!ugat celor existente din vechime; a existat i o parte a popula iei, pu in
numeroas!, dar foarte activ! i prosper!, alc!tuit! din greci i evrei. Ca num!r, în 1794 au fost conscrise 491 familii (aproximativ 3000 de suflete), i
în decurs de un secol, localitatea a ajuns la 828 case, respectiv 4601 suflete,
în anul 1900. Ciacova fiind tradi ional multina ional!, locuitorii vorbeau de
regul! cele patru limbi b!n! ene.
La început localitatea fusese condus! de dou! prim!rii distincte; în anul
1820 prim!riile (german! i sârb!) s-au
reunit, iar din 1823 Ciacova are statut
de ora de câmpie (oppidum).
Biserica ortodox! comun! exista
în localitate din vechime. Actuala biseric!, de dimensiuni impresionante, cu
sculptur! i pictur! celebr!, a fost ridicat! în anii 1766-1771 i a servit ca biseric! comun! pân! la separarea ierarhic! în cadrul Mitropoliei de la Carlov! , ini iat! în anul 1864. În cadrul
procedurii de partajare a averii, s-au
format trei grupuri: românii, sârbii i
Stemaace
veche
a târguluiulterior
Ciacova
grecii,
tia aderând
la sârbi. Slujbele au mai fost mult! vreme
comune, românii construindu- i o biseric! proprie în anul 1900.
Catolicii au pus temeliile primei lor biserici în anul 1732 i au finalizat-o în 1741; actuala biseric! au construit-o în anul 1881.
Ambele comunit! i, cea catolic! i cea ortodox!, au ridicat în pia a
central! câte o cruce-monument, la care se fac procesiuni religioase.
A existat i o sinagog! mozaic!, pe care comunitatea, desfiin ându-se
prin emigrare, a vândut-o statului (în 1960), i ea a fost ulterior demolat!.
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Este de men ionat faptul c!, de i avea un hotar de peste 7.000 jug!re
cadastrale i în localitate func iona o moar!, Ciacova nu era vestit! prin produc ia sa agricol!, ci prin meseria ii s!i: t!b!cari, opincari, pantofari, elari,
dogari, croitori, s!punari, olari. Mai era vestit! i prin comer . În localitate
se ineau dou! zile de pia ! pe s!pt!mân! (mar i i vineri) i se organizau (cu
autoriza ie din anul 1823) câte dou! târguri de prim!var! i dou! de toamn!,
fiecare durând mai multe zile i fiind considerate printre cele mai importante
târguri de vite. Tot terenul târgului devenea pitoresc, cu c!ru e pân! la punctul vamal. Gugulanii veneau cu fructe, bulgarii gr!dinari î i etalau mai ales
pepenii. Se vindea, se f!cea i troc. Printre negustori se a ezau atrele cu
jocuri distractive i tarabele birta ilor, sunetele orchestrelor improvizate se
amestecau cu forfota obi nuit! a mul imii.
De i nu lipsit de convulsii i dificult! i (prelungirea r!zboaielor cu
turcii pân! spre sfâr itul secolului XVIII, epidemia de cium! din anii 17381739, de scorbut în anul 1803, de holer! din anii 1831, 1837 i 1873, rev!rs!rile Timi ului în 1887 i 1912, evenimentele din anii 1848-1849, incendiul
devastator din 1893, .a.), progresul economic era urmat de cre terea gradului de civiliza ie, precum i a nivelului cultural.
Din vechime colile au func ionat pe lâng! biserici; în prima jum!tate
a veacului XVIII exista o coal! sârbo-român!, una greceasc! i una german!. Înv! !mântul va lua avânt în secolele urm!toare: Scoala de Ucenici
(1884), Scoala Agricol! (1885), care va deveni Liceu Agricol (1956), Scoala
„Notre Dame” (1895), transformat! în Gimnaziul „A. Mocioni” (1924), Liceul Teoretic (1956).
Se paveaz! str!zile, se rezolv! iluminatul stradal, apoi i electrificarea
comunei prin autodotare cu un generator (1912-1913), se deschid hanuri i
hoteluri, s!li de dans i de spectacole, cinematograf (1911), se in lan turneele trupelor de teatru din Novi Sad, Timi oara, Biserica Alb!.
Mul imea meseria ilor a determinat instituirea asocia iilor de ramur!
i chiar a formelor de organizare sindical!: Asocia ia Pompierilor (1881),
Asocia ia Crucea Ro ie (1883), Societatea Muncitorilor Bolnavi i Invalizi
(1885), Asocia ia Meseria ilor (1886), Societatea de Asigurare a Meseria ilor Vârstnici (1888), Asocia ia de M!rfuri (1889), Asocia ia L!ptarilor
(1899), Societatea Tineretului din Comer (1904), C!minul de B!trâni
(1911), Asocia ia Comercian ilor (1913). Se ap!rau drepturile, fiind înregistrate i primele greve: la treierat (1906), respectiv în construc ii (1907).
Prima farmacie cunoscut! a fost una militar!, de cazarm!, înfiin at! în
1743. Prima farmacie civil! se va deschide în anul 1795, sub denumirea „La
Sfânta Treime” i va func iona pân! la na ionalizare în anul 1949. În anul
1888 se deschide a doua farmacie, cu denumirea „Crucea de Aur”, care dup!
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na ionalizare a func ionat ca farmacie de stat, iar acum este privatizat!.
În anul 1867 se întemeiaz! Societatea de Lectur! a Sârbilor, în 1879
Societatea Cet! eneasc! de Lectur!, în 1880 prima libr!rie i tipografie (a
Fra ilor Kudy); aici se va ini ia i apoi se va continua tradi ia ziarelor locale:
„Csakowaer Wochenblatt” (din 1881); „Csakovaer Zeitung” (din 1882);
„Tschakovaer Zeitung”, respectiv „Csákova és Vidéke” (din 1903); „Csakovaer Runschau” (din 1910), „Ciacovaer Lebende Zeitung” (din 1931).
Tineretul din localitate fiind numeros, se dezvolt! i forme de organizare a activit! ii cultural-artistice: Societ! ile de Cânt!ri (German! 1855,
Român! 1875, Sârb! 1876, Maghiar! 1887), precum i a celei sportive: Societatea de Gimnastic! (1885), Asocia ia de Tir Sportiv (1886), Asocia ia de
Vân!toare (1887), Asocia ia de Ciclism (1898), Asocia ia de Fotbal (1906),
Clubul de Tenis (1909).
Si când totul era atât de frumos, au reînceput r!zboaiele: 1912, 1913,
1914... Se rechizi ioneaz! obiectele din metale nobile, pân! i clopotele de
biserici; se înfiin eaz! un lazaret cu 200 de paturi, care curând nu mai face
fa ! num!rului de r!ni i; un hotel se transform! în lazaret cu 400 de paturi;
apar prizonieri... Desigur, r!zboiul se termin!, dar 126 localnici nu se mai
întorc la casele lor.
Dup! o stare de provizorat de câteva luni, în anul 1919 se instaureaz!
administra ia României. Autorit! ile ini iaz! proiecte de perspectiv!: se construie te Spitalul „Dr. A. Imbroane” (1936), cula se valorific! pragmatic
prin transformarea ei în turn de ap! pentru alimentarea localit! ii (1936), se
amenajeaz! trandul (1937).
Dar a mai avut loc un r!zboi (1940-1945), cu prizonieri, cu mor i, cu
r!ni i, urmat de deportarea popula iei civile germane în Uniunea Sovietic!
(1945), de colectivizare (1949), de deportarea în B!r!gan (1951), de emigrarea masiv! a popula iei în str!in!tate i în ora e mari, influen ând negativ
indicatorul demografic, care deja dup! anul 1900 este în continu! descre tere, în 2002 f!r! satele apar in!toare înregistrându-se 2.752 locuitori.
Si totu i, Ciacova rena te, g!se te resurse pentru a se regenera, astfel
c! la ora actual! face parte din cele mai prospere localit! i ale jude ului Timi , fapt care a i dus la reatribuirea statutului de ora în anul 2004.
Numeroase sunt personalit! ile pe care le-a dat comunitatea Ciacovei;
vom men iona doar câteva: Dositej ObradoviV (cca 1740-1811), scriitor
iluminist sârb, primul ministru al educa iei în Serbia; Dimitrije P. Tirol
(1793-1857), istoric, lingvist, membru fondator al Societ! ii devenit! Academia Sârb! de Stiin e; Stefan PopoviV (1798-1849), episcop la Pakrac, apoi
la Vâr e ; Dimitrije G. Tirol (1833-1876), pictor; Lazar K. Lera (18881966), muzicolog, realizatorul primei înregistr!ri integrale a cânt!rilor bise38

rice ti sârbe pe discuri de patefon (1935); Josef Brandeisz (1896-1978), muzicolog, profesor, violonist; dr. Borislav Popovici (1906-1982), avocat, om
politic, rector al Institutului Pedagogic din Timi oara la înfiin are; Konradus
Kernweiss, conduc!tor al Diecezei Romano-Catolice de Timi oara vacante,
în calitate de Ordinarius substitutus, 1954-1981; dr. Nikola PetroviV (19121998), istoric, o vreme ministru în Guvernul Iugoslaviei; Doru Eugen Popin
(n. 1951), scriitor.
Arhitectura specific! unui or! el cochet, urmele înainta ilor, pia a central! din veacul al XVIII-lea, bisericile, casa memorial! „Dositej ObradoviV”, cimitirele cu inscrip ii în multe limbi, dar mai ales cula, sunt pân!
acum un tezaur pu in cunoscut i prea pu in implicat în turismul b!n! ean.
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*OKA
Barát András
1247 – Chaka, 1854 – Csóka, 1922 – KL<9
Cea mai timpurie denumire a localit! ii este Chaka; dup! Borovszky
este probabil s! fie un nume de familie. A ezarea a apar inut neamului
Csanád. În primul document scris, sub denumirea Chaka, este men ionat! în
anul 1247 i apar inea, cu toate pesc!riile, mla tinile i p!mânturile arabile,
fiului banului Kelemenes, guvernatorul regal Pongrác. Cu ocazia împ!r irii,
în 17 februarie 1256 posesiunea au primit-o din nou fii banului Kelemenes.
Când au pr!dat cumanii localitatea în anul 1280, domeniul era în proprietatea lui Tamás, fiul lui Pongrác. Tamás a demonstrat regelui c! Aoka îi aparine, dar satul fusese deja distrus i mult! vreme nu a mai fost locuit. În tabelele care consemneaz! zeciuiala papal! din anii 1333-1335 localitatea nu
este men ionat!. La începutul domniei sale, regele Carol Robert a deposedat
neamul Csanád de domeniul Aoka, din cauza infidelit! ii acestora, i abia în
1321 le-a restituit dreptul de proprietate, la interven ia episcopului de
Cenad. Cu prilejul reîmp!r irii în anul 1337, o parte a domeniului, cea c!tre
p! une, i-a revenit familiei Telegdy, iar partea c!tre Tisa familiei Makófalvi.
Ambele familii s-au str!duit s! creasc! num!rul locuitorilor. În anul 1334,
când partea averilor apar inând lui Telegdy fusese m!rit! considerabil, fiul
lui Gergely Makófalvi a cedat partea sa din domeniu nepo ilor i episcopului
de Cenad, în schimbul altor averi. În anul 1360 i familia Telegdy a împ!r it
averea: György i Miklós, fii lui Miklós, au ob inut Aoka cu pesc!riile i
mla tina Sula, iar rudele acestora au tot îmbuc!t! it-o în continuare. În anul
1469 drept proprietari erau înscri i: v!duva lui Albert Deák, v!duva lui
LYrinc Telegdy i László Serényi Orosz. În anul 1508 István Telegdy a reuit s!- i procure o scrisoare de danie. În prima jum!tate a secolului XVI
Aoka se num!r! printre localit! ile mai importante; în anul 1536 Miklós
Oláh o men ioneaz! printre a ez!rile renumite din sudul !rii.
Dup! c!derea Timi oarei începe declinul localit! ii, ea fiind p!r!sit! i
de nobili, i de iobagi. În însemn!rile turcilor din anii 1557-1558 se men ioneaz! doar 13 locuitori. La 12 iulie 1561 palatinul Tamás Nadásdy deposedeaz! pe Mihály Telegdy de partea de avere din Aoka, pentru lipsa de loialitate, i o doneaz! lui László Kerecsényi. Ultimul descendent al familiei
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Makó las! prin testament, în anul 1563, partea sa din avere surorii Ilona i
fiului acesteia György Czokolyi. În anul 1580 aici tr!iesc doar 4 p!stori
sârbi. În continuare, o sut! de ani nu exist! nicio men iune despre localitate;
este probabil s! fi fost distrus!. Aoka nu este men ionat! nici în descrierea
b!t!liei de la Zenta, de i pare incontestabil c! tab!ra turceasc! s-a aflat în
perimetrul localit! ii. Dup! înfrângerea turcilor, pe vatra fostei localit! i s-au
mai a ezat înc! 36 de p!stori sârbi. La conscrip ia din anul 1717, în Aoka
sunt men ionate 40 de familii sârbe ti, astfel c! se presupune c! erau în jur
de 200 de locuitori. În anul 1753 Aoka este men ionat! drept localitate sârbeasc! cu 192 gospod!rii. În anul 1768 Josif al II-lea, fiul Mariei Terezia, cu
ocazia turneului prin Ungaria de Sud, a venit din Kikinda la Aoka, spre a
vizita apoi locul unde avusese loc b!t!lia de la Zenta.
Pe când Curtea Vienez! f adus hot!rârea
cu privire la vânzarea bunurilor statului în anul
1782, Aoka a fost cump!rat! la licita ie de
LYrinc Marczibányi contra sumei de 95.500 florini, i el a a ezat aici 500 de familii de maghiari din preajma Szegedului, care se îndeletniceau în general cu cultivarea tutunului. În anul
1784 Marczibányi, în propria curte i pe spesele
proprii, a ridicat o cas! de rug!ciuni romano-catolic!, ce putea s! primeasc! în jur de 300 de
credincio i. Ea a fost sfin it! la 22 februarie
1785. Conform dispozi iei episcopului de Cenad, în 1785 aici s-a înfiin at o capelanie, ce
avea s! fie transformat! în parohie în anul 1808. În jurul anului 1800 au fost
colonizate familii de maghiari din jude ele Baranya i Tolna, i într-o mai
mic! m!sur! slovaci din Ungaria Superioar!. În dercursul anului 1801 Aoka
ob ine confirmarea rangului de târg i dreptul de a ine târguri anuale. Cu
ajutor consistent din partea familiei Marczibányi, în perioada 1803-1809 se
edific! biserica catolic!, pe care LYrinc Marczibányi o înzestreaz! cu numeroase tablouri biserice ti, achizi ionate cu ocazia închiderii m!n!stirilor catolice. Pe timpul luptelor revolu ionare din anii 1848-1849, unele obiecte
biserice ti au fost distruse.
În epidemiile de holer! din anii 1830 i 1836 au murit în localitate 131
de persoane. Din timpul revolu iei maghiare din anii 1848-1849 a r!mas notat: „Preotul catolic i-a înso it credincio ii, care se refugiau la Szeged din
fa a trupelor sârbe ti. În zorii zilei de 24 ianuarie 1849 panica a fost a a de
mare, încât se ciocneau carele !r!ne ti la cap!tul str!zii. A fost f!cut! mare
pagub! în eviden ele matricole. Sârbii au intrat în Aoka la 2 februarie 1849.
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Armata maghiar! a revenit abia pe 27 aprilie, în acela i an. Cei care s-au
întors au g!sit o mare distrugere”.
Familia Marczibányi merit! aten ia i stima posterit! ii. Fiind legat!
de mai multe localit! i ale Banatului istoric, familia manifestf o aten ie i
grij! deosebit! pentru Aoka. Renumita biseric! romano-catolic! din localitate constituie, de la cl!dire pân! la clopote i obiecte biserice ti de valoare,
un exemplu grandios al generozit! ii familiei. Prin testament, Lajos Marczibányi a l!sat sume apreciabile pentru coala din localitate i pentru nevoia ii
locului, încredin ându-le spre administrare mai multor funda ii. Casa parohial!, construit! tot cu sprijinul familiei, a fost demolat! la sfâr itul secolului al XX-lea. Pe acest loc s-a ridicat nu demult bustul marelui scriitor i arheolog Móra Ferenc, cel care acum un secol, invitat de parohul din localitate, aproape un deceniu a lucrat i a creat aici, i lui i se datoreaz! datele
privind preistoria localit! ii.
În anul 1850 a murit Livius Marczibányi f!r! a l!sa urma i. Conform
contractului familial, patronatul asupra domeniului Aoka i-a revenit lui
LYrinc Marczibányi i urma ilor acestuia. În anul urm!tor LYrinc Marczibányi (fiul) a renovat biserica i casa parohial!, acestea fiind ruinate. În prim!vara anului 1855, Tisa a spart digul i a pricinuit mari pagube în împrejurimi. Averea pân! atunci exemplar! a familiei Marczibányi se afla la un pas
de a se ruina. LYrinc Marczibányi a încercat s! mai salveze ceea ce se putea
salva. Prin mandatarul s!u a vrut s! ob in! din Pesta un împrumut de 10.000
de florini, dar persoana fusese incapabil! i nu a reu it s! ob in! nimic. Spre
sfâr itul anului 1857 LYrinc Marczibányi i-a concediat mandatarul, dar totul fusese prea târziu; bancrotarea nu s-a mai putut evita.
Domeniul din Aoka a fost cump!rat atunci de Ágost Barber i Károly
Klusemann, proprietarii Fabricii de Bere din KYbánya, pentru suma de
855.000 florini, apoi a trecut în proprietatea lui Károly (Karl) Schwab. Dup!
pu in! vreme domeniul este cump!rat de fra ii Lederer, care-l fac s! devin!
o mo ie agricol! exemplar!, cu renume: au ridicat nivelul produc iei agricole, au dezvoltat cre terea cailor. În produc ia semin elor, inclusiv a semin elor de flori, erau de neatins. Aveau o vie renumit!, o pivni ! cu vinuri. Au
înfiin at patru fabrici de spirt: la Maierul Arenda, la Macahalma, la Maierul
din Balt! i la Maierul SzYke.
În toamna anului 1918 Aoka intr! în componen a Regatului Sârbilor,
Croa ilor i Slovenilor. În acea vreme ea poart!, primordial, caracteristici
agricole, având un nivel economic relativ slab. În privin a pozi iei administrative apar inea în continuare jude ului Torontál, plasei Török-Kanizsa, iar
dup! desfiin area jude elor a fost inclus! în B!nia Dun!rii.
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La ora actual! Aoka este sediu de comun!; conform recens!mântului
din anul 2002, are 4.707 locuitori, i-i apar in urm!toarele localit! i: Vrbica,
Crna Bara, Banatski Monoštor, Padej, Sanad, OstojiVevo i Jazovo.
Monumentele demne de pomenit din localitate sunt biserica romanocatolic! cu hramul Sfintei Treimi i biserica ortodox! cu hramul Sfin ilor
Arhangheli.
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DETA
Mircea Vlad B lu
200 – Colonia Malva (?), 1360 – Deed, 1411 – Ded, 1724 – Deta,
1810 – Oppidum Deta, 1907 – Déd, 1908 – Detta, 1919 – Deta

Ora ul Deta este un mic centru administrativ, economic i cultural, de
importan ! microregional!, situat în partea de vest a României, între Timioara i frontiera cu Serbia, la o distanta de 44 km de Timi oara i 118 km
de Belgrad. Este un nod rutier situat ca un punct c!tre care converg mai
multe drumuri locale, dar în care se întretaie i dou! artere importante, i
anume: drumul ce leag! Câmpia Torontalului cu mun ii c!r! eni i cel ce
face leg!tura între re edin a jude ului Timi i punctul vamal de frontier! cu
Serbia. Situat! la un nivel de 91 m deasupra marii, este a ezat! în câmpia
joas! a Bârzavei i traversat! de râul Birdeanca, afluent al Bârzavei, care în
perioadele de inunda ii are rol de supap! a Bârzavei. Teritoriul localit! ii
este dominat de clima temperat-continental!. Din teritoriul administrativ al
ora ului Deta face parte i satul Opati a, situat la o distan ! de 3,5 km.
Cele mai vechi urme arheologice dateaz! din epoca bronzului, îns!
trebuie f!cut! o delimitare clar! între istoria teritoriului pe care a fost ridicat
ora ul i istoria ora ului propriu-zis, întrucât este foarte pu in probabil s!
existe o continuitate între a ez!rile antice i ora ul modern. La mijlocul secolului II î. e. n. regiunea a devenit parte a imperiului lui Burebista. Între
101–271, teritoriul fiind cucerit de romani devine parte a imperiului lor.
Dup! unii istorici, pe timpul st!pânirii romane localitatea avea denumirea de
Colonia Malva, ceea ce echivala cu ora . Dintre urme ale trecutului îndep!rtat merit! men ionate o necropol! din perioada migra iilor i un tezaur monetar din secolul al XIII-lea, ce a fost descoperit pe terenul Braunmüller.
Prima atestare documentar! dateaz! din anul 1360 sub denumirea de
Deed, când într-un document este amintit nobilul Ioan de Deed, care adreseaz! o plângere congrega iei nobililor din comitatul Cara . Deci, în anul
primei men ion!ri într-un document, Deta f!cea parte din Regatul Ungariei.
În anul 1411 reg!sim localitatea sub forma de Ded, iar în 1427 un document îl men ioneaz! pe Petru de Deed, care intra în posesia domeniilor
Iaam i Rusol . În acela i an, 1427, regele Ungariei Sigismund dona nobilului Albert Nagymihályi mai multe comune, printre care i Kyzded sau
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Kysded (Kisded, adic! Dedu Mic). Domeniul împreun! cu localitatea în
1446 apar ine lui N. Jobagyi Matko, iar în 1496 trece în proprietatea lui
Csáki Mihály. Dup! victoria otoman! de la Mohács (1526) i cucerirea Timi oarei de c!tre turci (1552), Deta, împreun! cu întreg Banatul, trec sub
domina ia otoman!, ca parte component! a vilayetului de Timi oara. Din
aceast! perioad! singurele men ion!ri sunt cea din anul 1597 când principele
Transilvaniei, Zsigmond Báthory, doneaz! localitatea lui George Marnachovit i alta din anii 1660-1664, când apare în cronicile c!l!torului turc
Evlyia Çelebi. Prin pacea de la Passarowitz din anul 1718 Banatul devine
provincie habsburgic!, ceea ce a însemnat reîntoarcerea lui pe coordonate
occidentale. Totu i, Deta nu apare la conscrip ia din 1717 i nici pe harta lui
Mercy din 1723, îns! apare în 1724, pentru prima dat! cu denumirea actual!: Deta.
Noua autoritate instaurat! în Banat a
început o campanie de colonizare a acestei
regiuni cu popula ie preponderent german!
i catolic!. În anul 1720 sunt colonizate în
Deta primele familii de vabi, ceea ce a dus
în scurt timp la ridicarea unei biserici romano-catolice, la deschiderea unei coli
confesionale (1727), apar primele înregistr!ri în registrul parohial catolic. Deoarece
num!rul catolicilor era în continu! cre tere,
parohia catolic! din Denta se mut! la Deta.
La primele familii de nem i sosi i din Alsacia, Lorena i Württenberg, colonizate în
Deta, în anul 1763 s-au mai ad!ugat 60 de
familii de italieni veni i din regiunea Milano. Dintre acestea, familia Orizi a
avut un rol deosebit, întrucât a introdus în sat cultura orezului, care a însemnat un plus de prosperitate pentru familia italian! i pentru Deta, întrucât se
pare c! produc ia de orez era destul de însemnat!, de circa 800 tone/an.
Într-adev!r, st!pânirea austriac! a dus la o modernizare rapid! a Detei,
dar satul nu a fost lipsit de ororile r!zboaielor austro-otomane, ultima incursiune otoman! în zon! fiind consemnat! în anul 1788. La aceasta se mai
adaug! cele dou! epidemii: de cium!, din 1738-1739, respectiv de holer!
din 1832-1836, care au afectat o mare parte a Banatului i au constituit o
piedic! în calea dezvolt!rii provinciei.
În ciuda acestor impedimente satul Deta a progresat constant, la fel ca
restul Banatului, progres ce a culminat cu declararea localit! ii ca târg
(oppidum) la 17 august 1810. Peste 20 de ani, în târg se înfiin eaz! o sta ie
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de po t!, dar evenimentul cel mai important care a propulsat localitatea a
fost construirea c!ii ferate Timi oara–Stamora, ce trecea i prin Deta. Gara a
fost inaugurat! oficial la data de 1 mai 1858 i a dus foarte repede la o mare
cre tere a comer ului cu cereale.
Din punct de vedere politic, Deta a urmat dup! 1718 acela i curs ca i
Banatul, adic!, a fost mai întâi sub administra ie austriac! militar!, apoi civil!, din 1779 a trecut în componen a Ungariei, f!când parte din comitatul
Timi . La izbucnirea revolu iei de la 1848 în jude a fost proclamat! starea
de asediu i acesta a fost împ!r it în circumscrip ii de vot, Deta ajungând la
circumscrip ia i judec!toria Ciacova. În timpul revolu iei, primar al Detei a
fost Jacob Franz, un filo-austriac, iar dup! în!bu irea revolu iei conducerea
administrativ! a fost preluat! direct de func ionari austrieci condu i de pretorul Petru OstoiV, mo ier din Semlacu Mare. În momentul cre!rii Imperiului Austro-Ungar, în 1867, Deta devine re edin ! de plas! (care avea acela i
nume) i are în subordine 13 comune. Pân! la sfâr itul R!zboiului Mondial
(1918) aceast! situa ie administrativ! r!mâne neschimbat!.
Dup! 1867, în Deta se înfiin eaz! o serie de institu ii ce erau cerute de
o societate aflat! într-o permanent! modernizare. Astfel apar: Societatea de
Economie i Credit, forma ia de pompieri voluntari, prima tipografie, un
prim ziar (cu titlul „Dettaer Zeitung”), asocia ia vân!torilor, iar în 1899 este
introdus telefonul. Din punct de vedere edilitar, cele mai importante evenimente au fost amenajarea parcului or! enesc prin grija lui Anton Kratzer i
inaugurarea, în 1900, a actualei biserici romano-catolice.
Sistemul de înv! !mânt a urmat acela i curs. În 1883 se deschid coala
industrial! de ucenici i coala industrial! de fete, iar doi ani mai târziu este
inaugurat! i prima gr!dini !. Mai mult, în 1895 se înfiin eaz! înc! o instituie de înv! !mânt, i anume, o coal! primar! pentru fete patronat! de c!lug!ri ele de Notre Dame.
Cre terea demografic! a fost constant! dup! instaurarea st!pânirii
habsburgice. Se tie c! în anul 1770 satul Deta avea aproximativ 600 de locuitori din care majoritatea erau germani iar români doar vreo 10. Elementul
german a r!mas predominant, dar în secolul al XIX-lea a început s! creasc!
propor ia locuitorilor maghiari i români din localitate. Conform recens!mântului din 1910, structura popula iei Detei era: germani 2.885, români
1.131, maghiari 954, al ii 177 – în total 5.147 de locuitori.
Primul R!zboi Mondial a adus mari schimb!ri în regiune. În noiembrie 1918, din dispozi ia alia ilor, în Banat intr! trupele Serbiei, apoi i cele
ale Fran ei. Acest provizorat va dura pân! la sfâr itul lui iulie 1919, când se
pune în aplicare decizia de divizare a Banatului. În urma acestei decizii Deta
revine Regatului României.
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Perioada interbelic! a fost o perioad! de reconstruc ie i dezvoltare
pentru ora , marcat! prin înfiin area Fotbal Club Deta, inaugurarea Liceului
Real (1924) i înfiin area „Fabricii de Furnir i Industria Lemnului Prochaszka” (1925), actualmente PLAPAF.
Un reper important pentru via a ora ului a fost înfiin area spitalului în
anul 1948, eveniment care i se datoreaz! în mare parte profesorului R!mnean u. La inaugurare spitalul avea trei sec ii: obstetric!, pediatrie i boli
infec ioase; pacien ii mai beneficiau i de serviciile unei policlinici, înfiinate în acela i timp. Zece ani mai târziu are loc un alt eveniment important:
reînfiin area Liceului Real, urmat în 1962 de înfiin area Liceului Teoretic.
Prin reforma administrativ! de dup! r!zboi Deta a fost inclus! în Regiunea Banat. În 1968, printr-o nou! reform! administrativ! se reînfiin eaz!
jude ele, i astfel Deta este din nou parte component! a jude ului Timi .
Acela i an a însemnat pentru localitate ridicarea, pentru a treia oar!, la rangul de ora .
Revolu ia din decembrie 1989 a pus cap!t dictaturii comuniste i sistemului socialist. Dup! o perioad! de tranzi ie destul de dificil!, noul sistem
democratic, capitalist, a permis ora ului s! se dezvolte în conformitate cu
valorile occidentale-europene, atât prin for e proprii, cât i cu sprijinul institu iilor centrale sau a investi iilor str!ine. Cea mai important! investi ie str!in! în Deta a fost fabrica Eybl AG, cu profil textil, specializat! în produc ia
de componente interioare pentru automobile (volane, tapi erii pentru BMW,
Mercedes, Volkswagen, Jaguar, Renault).
În anul 2002 Deta avea o popula ie de 6.418 locuitori. De i este un
ora mic, are o tradi ie i un trecut istoric care îi ofer! mari speran e pentru
viitor.
Localitate relativ mic!, Deta s-a putut remarca prin personalit! i care
s-au n!scut ori au activat aici. Renumitul poet maghiar Reviczky Gyula a
lucrat i a creat în Deta între anii 1875-1877, fiind marcat aici de un sentiment profund pentru tân!ra localnic! Emma Bakálovich, moment adus în
amintirea celor de azi i printr-o plac! comemorativ! pe fosta cas! Bakálovich. Fiu al Detei a fost József Haubrich, ministru la Pesta în guvernul lui
Peidl (1919). În 1944 aici s-a n!scut Mihai J. Sp!riosu, specialist în teoria
literaturii, director al Institutului de Studii Europene al Universit! ii Georgia
(SUA).
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FOGET
Bodó Barna
1548 – castellum Fagyath, 1594 – Faczat, 1595 – Facsád, castrum
Facsád, Fachat, Fachad, Fachiat, 1597 – Fachyath, 1603 – Facyad,
1607 – Faczatt, arx Fachaitt, 1608 – Fachiath, 1616 – Facsat,
1808 – oppidum Oláh Facset, Wallachisch Fatschet, 1851 – NémetFacset, Oláh-Facset, 1911 – Facsád, 1919 – F*get
F!get este un ora în jude ul Timi . Are o popula ie de 7.201 locuitori. De F!get apar in alte 10 localit! i din imediata apropiere: B!te ti,
Begheiu Mic, Bichigi, Br!ne ti, Bunea Mare, Bunea Mic!, Colonia Mic!,
Jupâne ti, Povârgina i Temere ti. Ora ul este situat în partea de nord-vest
a muntilor Poiana Rusc!, pe oseaua na ional! Ilia –Lugoj i linia CFR
212. Dinspre valea Mure ului localitatea este accesibil!, fie direct de la
S!vîr in, pe un drum modernizat de 22 km, fie prin Ilia. Distan e (rutiere)
fa ! de ora ul F!get: Timi oara (98 km); Lugoj (37 km); Deva (68 km),
Arad (147 km).
F!getul si-a luat denumirea de la p!durile de fagi din zon!, fiind consemnat în documente în diferite limbi sub multiple forme. F!getul este
amintit pentru prima dat! în 1548 într-un document de danie: castellum
Fagyath, proprietate a nobilului Jakab Békés. Cetatea F!getului a fost ocupat! de turci, ca i Timi oara, în 1552, dar o p!streaz! un timp relativ scurt.
În 1595 este predat banului de Lugoj-Caransebe , Borbély György, ca doi
ani mai târziu castelan s! fie Iancu Micul. În 1602 a fost asediat! i ocupat!
de turci, în 1603 generalul Basta o cucere te, i repune în posesie familia
Békés. În 1616 cetatea este ocupat! de principele transilvan Gábor Bethlen,
i o pred!, conform unei în elegeri anterioare, turcilor. În lucrarea sa binecunoscut!, Cartea c l toriilor, cronicarul c!l!tor Evliya Çelebi arat! c! în
1660, în acest loc, exista o fort!rea ! puternic! dreptunghiular!, p!zit! de
300 militari.
Cetatea azi exist! sub forma unor ruine; dup! unii autori a fost demolat! de c!tre turci în 1699. Pe harta lui Marsigli din 1697 avem imaginea
unei cet! i interioare (castellum) i a unei exterioare, cu turn, toate protejate
de apele râului Bega, conduse prin an uri. S!p!turile efectuate în ultima
perioad! indic! o cetate puternic!.
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Importan a locului este demonstrat! i prin faptul c! Bél Mátyás, profesorul i rectorul Liceului din Pozsony (de fapt, a facult! ii de odinioar! din
Bratislava de azi), în ampla sa lucrare, una dintre primele descrieri tiin ifice
ale Ungariei de atunci, Notitia Hungariae novae historico-geographica
(Viena, 1735-42), d! descrierea a zece comitate ale !rii, printre care se afl!
i Timi ul. În aceast! lucrare acord! câteva rânduri ora ului, F!getul fiind
descris ca o a ezare important! (castrum nobile). Tot Bél Mátyás consemneaz! c!, dup! c!derea Timi oarei, cetatea F!getului a fost ocupat! de turci.
Sunt cunoscute mai multe lucr!ri
în care se fac referiri la F!get; amintim
câteva. Una dintre acestea este semnat!
Johann Lehmann (pseudonim ce-l acoper! pe Christoph Seipp, intendant de teatru ambulant), i intitulat! Reisen von
Pressburg durch Mähren, beide Schlesien und Ungarn nach Siebenbürgen und
von da zurück nach Pressburg (Frankfurt
und Leipzig, 1793). Savantul italian din
Floren a, Domenico Sesteni, un p!timit
al c!l!toriilor, a dedicat mai multe lucr!ri
Europei centrale i de est, în cea intitulat! Viaggio curioso: Viaggio curioso
scientifico-antiquario per la Valachia,
Transil-vania e Ungheria fino a Vienna
(Firenze, 1815) g!sim i o scurt! descriere a F!getului, care avea, la acea
vreme, peste 200 case române ti i germane, trei biserici, importan a fiindu-i
dat! de statutul de vam! pentru Transilvania i Ungaria.
Cea mai citat! lucrare privind istoria locului este cea a lui Pesty
Frigyes, intitulat! Krassó vármegye története I–III, Budapest, 1882–1884,
(Istoria comitatului Cara ).
Prima coal! este cea româneasc!, din 1774. În cursul secolului al
XVIII-lea, pe lâng! satul românesc (denumit, ulterior, F!getul Românesc),
pe partea cealalt! a Beg!i sunt adu i coloni ti austrieci i germani, mai târziu sârbi i unguri. Aceste valuri de imigr!ri dau fondul pentru constituirea
F!getului German, ce va primi alte grupuri de coloni ti spre sfâr itul secolului. În 1828 localitatea avea 1.108 locuitori, dintre care 26 mici meseria i. În
acela i an împ!ratul acord! F!getului dreptul de a avea târguri na ionale –
foarte renumite, veneau aici !rani i meseria i din 86 de localit! i.
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În 1848 f!ge enii î i aleg deputatul în Dieta de la Pesta în persoana lui
Eftimie Murgu, sus inut nu numai de români, dar i de maghiarii i nem ii
de aici. Murgu, ales i la Lugoj, renun ! la mandatul de F!get, în locul lui
fiind ales deputat Dionisie Cioloco .
Cazinoul din localitate, înfiin at în 1876, era dotat cu o bibliotec!,
având în anul 1884 inventariate 191 c!r i în limba maghiar! i 172 în limba
german!. Scoala public! de fete dateaz! din 1885, cea de b!ie i – din 1899
(!). Pe atunci apar i primele institu ii bancare: Casa de economii F!ge ana,
Casa de economii Facset. În 1900 mai are loc o colonizare, când guvernul
ungar aduce 84 familii de maghiari i 6 familii de nem i din jude ele Torontal, Cara -Severin i Nyitra.
F!getul este centrul unei zone etnofolclorice distincte, vestite prin portul popular, monumentele de arhitectur! veche româneasc!, folclor.
Chiar dac! s-a dovedit a fi o localitate important! i destul de populat!
(1900: 2.479, cu localit! ile din jur 7.642 locuitori, în 2002: 3.759, cu localit! ile apar in!toare 7.201 de locuitori), cu toate c! a fost centru de plas! din
1880, F!get este declarat ora relativ târziu, în 1994.
Dintre personalit! ile de seam! cu care localitatea se mândre te, amintim doar câteva. Omul politic, senatorul Victor Fene iu (1890-1952) este
evocat printr-un bust pe artera principal! a localit! ii, i-i sunt recunoscute
meritele de reprezentant al intereselor românilor în procesul Marii Uniri,
respectiv în Parlamentul României (în anii `30 ai secolului XX). Este mult
mai pu in cunoscut scrimerul Nagy ErnY (1898-1977) campion olimpic în
1932. Fiu al medicului veterinar din F!get, Szilágyi András (1904-1984)
termin! medicina la Praga, dar va fi toat! via a sa un om al literelor, cu un
roman ce-i aduce renume (Új pásztor – Noul p!stor, ap!rut la Paris în 1930)
i consacrându-l ca scriitor expresionist. Scriitor, dar de importan ! local! a
fost Hadobás István (n. 1918), colaborator al unor ziare din Timi oara i
dramaturg. Istoricul Kiss András (n. 1922) este o personalitate marcant! a
vie ii tiin ifice din Transilvania, atât ca cercet!tor erudit, dar i unul dintre
conduc!torii Societ! ii Muzeului Ardelean, structur! tiin ific! de prim! importan ! a vie ii academice din Cluj-Napoca.
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GOTAIA
Bodó Barna
1323 – Gothalo, 1323 – Gotaal, 1396 – Gatal, 1406 – Gathal,
1723 – Gatey, 1761 – Gattay, 1823(?) – Gattája, 1910 – Gátalja,
1919 – G*taia
Localitatea G!taia, împreun! cu cele cinci sate apar in!toare ce se g!sesc în imediata apropiere a acestei a ez!ri este situat! în partea de sud-vest
a !rii. G!taia, re edin ! de ora , se întinde pe ambele maluri ale râului
Bârzava. Satul Sculia este a ezat pe cursul râului Bârzava, dar spre vest de
G!taia; celelalte sate (Semlacu Mare, Semlacu Mic, Butin i Percosova) se
g!sesc a ezate spre sud de G!taia în jurul dealului Sumig, o veche urm! vulcanic! în Câmpia Tisei. Se întinde pe o suprafa ! de 28.518 ha, din care
21.008 ha reprezint! terenul agricol. oinutul întrune te cinci unit! i geomorfologice distincte: Câmpia piemontan! (înalt!, slab ondulat!), Câmpia de
cuest!, Lunca Bârzavei, Câmpia Moravi ei i M!gura vulcanic! Sumig
(205,2 m) i este str!b!tut de cursul râului Bârzava i a afluen ilor s!i. Clima
este temperat-continental!, având un caracter intermediar. Ora ul este situat
pe drumul na ional ce leag! Timi oara cu Re i a (Cara -Severin), la 52 km
distan ! fa ! de Timi oara si 47 km distan ! fa ! de Re i a.
Localitatea este atestata documentar, pentru prima data, în anul 1323
sub denumirea de Gothalo (în alte surse: Gotaal), când ine de comitatul
Cara . Numele de Gathal apare pentru prima dat! la sfâr itul secolului XIV
(1396), ca în 1406 drept proprietar s! fie evocat un anume László, fiul lui
Páznád din Gathal. Pe la mijlocul secolului XVI Timi oara i întreaga zon!
intr! sub autoritatea turcilor. Localitatea vecin! cu G!taia, azi parte component! a ora ului, Semlacu Mare, fiind la vremea respectiv! o cetate (MezYsomlyó sau Nagysomlyó), era inta atacurilor for elor din cetatea Lugojului,
atunci re edin a Banatului de Lugoj-Caransebe , r!mas! neocupat! de turci
i alipit! Transilvaniei. Atacurile, lesne de în eles, îi deranjau pe turci, din
care motiv pa a de la Timi oara s-a adresat principelui Sigismund Báthori.
Între anii 1688-1699 localitatea i împrejurimile au apar inut comitatului Severin. G!taia nu apare în conscrip ia din 1717, dar pe harta lui Mercy,
din 1723, o g!sim sub denumirea de Gatey, ca peste câteva decenii, în 1761,
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s! apar! denumirea de Gattay. Dup! ce, în 1778, Austria renun ! la administrarea Banatului în favoarea Ungariei, inutul se va organiza sub forma unor
comitate i districte, i G!taia va apar ine comitatului Timi .
Familia Gorove devine proprietara mo iei G!taia prin dona ie regal!
în 1823, i fra ii László, Lajos i Károly î i vor ad!uga localitatea la nume:
Gorove de Gattája. Familia Gorove (scriitori, politicieni, iar László i fiul
s!u István chiar membri ai Academiei Ungare de Stiin e) a influen at în mod
decisiv dezvoltarea localit! ii pentru aproape un secol. Au impulsionat agricultura, au colonizat !rani din jude ele Szolnok i Békés.
Biserica ortodox! din localitate dateaz! din 1797. Biserica romanocatolic! s-a construit pe p!mântul i din banii lor (1863); au deschis o coal!
privat!, au f!cut demersuri pentru a deschide i o coal! public!.
Familia Gorove a putut reprezenta cu succes interesele locale, din
moment ce István s-a implicat în politica na ional! înc! din 1846, fiind ales
deputat în Dieta na ional!. Dup! înfrângerea revolu iei pleac! din ar!, în
1852 este condamnat la moarte i spânzurat in effigie – adic! simbolic. Revine în ar! în 1857, fiind deputat i ministru în dou! guverne, între 18671870. Pentru lucr!rile sale din domeniul tiin elor economice, în 1863 este
ales membru corespondent, în 1867 membru titular al Academiei.
Calea ferat! a ajuns în localitate prin construc ia liniei Vâr e –G!taia–
Lugoj–Ilia, în anul 1898. În condi iile dezvolt!rii specifice perioadei, au
ap!rut primele institu ii bancare; moara cu abur a lui Neuberger lucra i pentru localit! ile din jur.
În perioada interbelic!, dup! reforma administrativ! din 1935, G!taia
devine re edin ! de plas!, în 2004 prime te rang de ora . Ora ul actual dispune de un mic muzeu, au ap!rut i primele organiza ii neguvernamentale,
cum ar fi Asocia ia coral! Doina, Asocia ia Gorove László (iar prima Reuniune de Lectur! fusese înfiin at! înc! la sfâr itul secolului al XIX-lea).
Cum rareori se întâmpl! în Banat, evolu ia demografic! este pozitiv!:
fa ! de 3.503 locuitori în 1910, în 2002 popula ia ora ului era de 8.087, dintre care 78% români, 12% maghiari, i germani, sârbi, rromi i al ii.
Personalit! i de seam! n!scute în G!taia, din p!cate, nu sunt men ionate în diferite lucr!ri de istorie local!, de i ora ul are cu cine se l!uda, chiar
dac! facem abstrac ie de familia Gorove.
Vom evoca trei personalit! i, reprezentând tot atâtea domenii sociale.
În ordine cronologic!, primul fiu cu renume al ora ului este un ziarist i
scriitor, Horváth János (1894-1950), care a publicat în presa interbelic! din
Timi oara articole; volumul s!u de poezii a ap!rut tot la Timi oara, în 1938,
sub titlul de Tükörképek (Imagini în oglind!). Sportul în Banat i în Timioara este de mult la loc de frunte, iar urm!toarea personalitate evocat! este
52

fotbalistul Adalbert DezsY (1909-1937), component al echipei na ionale a
României participant! la mondialele din 1930. Al treilea reprezentant de
seam! al ora ului este un medic: dr. Bukovinszky János, n!scut aici în 1923
ca fiu al notarului din localitate. Cu mari greut! i a reu it s! termine medicina la Budapesta, dup! care i-a dedicat via a înv! !mântului universitar i
cercet!rii. A profesat peste jum!tate de secol, la Budapesta, unde a decedat
în 2006.
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JIMBOLIA
Bodó Barna
1333 – Chumbul, 1489 – Csomboly, 1723 – Csombay, 1746 – Schumbul,
1761 – Czombol, 1766 – Hatzfeld-Landestreu, 1768 – Hatzfeld,
1800 (?) – Zsomboly, 1899 – Zsombolya, 1918 – RLSTLU,
1924 – Jombolia, 1926 – Jimbolia
Ora ul Jimbolia este situat în Câmpia Banatului, la contactul dintre
Câmpia Timi ului si Câmpia Mure ului. Se afl! la intersec ia unor c!i de
comunica ie ce fac leg!tura dintre România i Serbia, fiind i punct de frontier! feroviar i rutier la grani a dintre cele dou! !ri. Este legat de Timi oara
prin DJ 59° (43 km) i prin linia ferat! Kikinda(SR)–Jimbolia–Timi oara.
Localitatea desf! urat! pe 79,7 km², la o în!l ime de 82 m deasupra nivelului m!rii, în 2002 num!ra 11.605 locuitori, aproape cât i acum 100 ani. S-a
schimbat îns!, radical, structura etnic! a popula iei: în 1910 din totalul de
10.893 locuitori 74,2% erau germani, 20,8% maghiari i 1% români; azi
românii constituie 72,4% din popula ie, maghiarii fiind 14,8% iar germanii
4,6%. Componenta sârb! a r!mas cam aceea i: 0,5-0,7%.
În decursul timpului, Jimbolia a apar inut administra iei austriece (la
început militar! apoi civil!, 1766-1778), administra iei ungare (1789-1849),
a urmat perioada Voivodinei Sârbe ti i a Banatului Timi an, cu conducere
imperial! (1849-1860), administra ia ungar! din nou (1861-1918), atunci
intr! în componen a Regatului Sârbilor, Croa ilor i Slovenilor (1918-1924),
ca în 1924 – în baza unui acord interstatal contrasemnat de marile puteri – s!
revin! României, în schimbul altor localit! i de grani !. Atunci devine re edin ! de plas!. Cu legea administra iei din 1929 devine comun! rural!. Este
declarat ora în 1950, în 1956 devine re edin ! de raion. Cu reorganizarea
administrativ-teritorial! din 1968 se revine la formula jude elor – Jimbolia
este al treilea ora , ca m!rime, în jude ul Timi .
Prima atestare documentar! o g!sim sub numele de Chumbul in dijmele papale din 1333. Într-un document din 1489 apar trei localit! i sub numele de Csomboly (Nagy, Közép i BelsY Csomboly) care sunt în proprietatea
familiei Csombolyi. Numele familiei mai apare în documente în 1520. În
1552 localitatea este distrus! de trupele lui Ahmed pa a i sub ocupa ia turc!
a Banatului nu exist!; în conscrip ia din 1717 nu apare. În schimb pe harta
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datorat! contelui Mercy, din 1723, apare cu indicativul: nelocuit. Pe o hart!
militar! din 1761 localitatea este amintit! ca Czombol, form! ce mai reapare
i dup! coloniz!rile masive conduse de consilierul imperial J. W. von Hildebrand, începute în 1766. Se poate afirma c! localitatea rena te din nimic,
fapt parc! sugerat i de schimbarea denumirii în Hatzfeld, dup! numele contelui Karl F. A. von Hatzfeld-Gleichen (1718-1793), ministru al împ!r!tesei
Maria Tereza. Merit! s! prelu!m un pasaj din Monografia ora ului Jimbolia
(de J. Vastag i H. Vastag, Jimbolia, 1995), pentru a reda condi iile în care
noii veni i au sosit în locul unde aveau s!
se stabilizeze (sau: nu). „Coloni tii, !rani s!raci, dar cu cel pu in 100 de guldeni economisi i, s-au adunat la Trier si
au ajuns la 1 mai 1766 prin Mainz si
Würzburg, pe jos, înso i i de c!ru e care
transportau bolnavii si bagajele. La Regensburg au fost îmbarca i pe plute, urmând ca la 12 mai 1766 s! ajung! la
Panciova, pe Dun!re. Din cauza bolilor
contagioase suportate în carantina din
Panciova, pân! la 9 iunie, aproape 40 de
familii s-au reîntors în Germania. Restul,
mai încrez!tori în viitorul lor, au continuat drumul, pe jos, pân! la noua colonie. Ajun i aici la 11 iunie 1766, au pus temelie noii a ez!ri.”
Colonizarea ini ial! a avut loc pe dou! vetre; cele dou! localit! i –
Hatzfeld i Landestrau – în 1768 se contopesc.
S! evoc!m, f!r! a intra în detalii, câteva momente importante ale evolu iei situa iei din noua localitate: 1767 – r!scoal! antihabsburgic!, cu arest!ri; 1778 – se renun ! la statutul de domeniu special al coroanei, deci la
administra ia imperial!, regiunea este reintegrat! în administra ia ungar!: un
an de zile Jimbolia apar ine comitatului Timi , din 1779 este parte a comitatului Torontal; 1781 – generalul József Csekonics, de origine croat!, ia în
arend! domeniul Hatzfeld, iar în 1800 devine, prin cump!rare, proprietar;
1786 – dreptul de a ine târguri s!pt!mânale; 1791 – dreptul de a avea târguri anuale; 1823 – diplom! imperial! care d! dreptul de a organiza bresle;
1848 – în timpul revolu iei sunt lupte în zon!, mor multe persoane (Maiorul
Franz /Ferenc/ Maderspach, eroul luptelor de la Biserica Alb!, sosit bolnav
la Jimbolia, moare, aici este înmormântat); 1857 – este dat! în func iune linia ferat! Jimbolia–Timi oara, prima cale public! pe teritoriul actual al României, a doua dup! linia Oravi a–Bazia , ini ial linie industrial!, transfor55

mat! apoi pentru transport de persoane; 1863 – începe construc ia castelului
Csitó pentru contele Csekonics, dup! planurile arhitectului Ybl Miklós, în
afara localit! ii; 1864 – Stefan Bohn deschide o fabric! de igle; 1868 – prima institu ie bancar!: “Hatzfelder Sparkasse A.G.”; 1870 – prima moar! cu
abur, moara lui Prochaszka; 1872 – coalf public! elementar!; 1875 – apar
primele asocia ii: forma ia de pompieri voluntari i asocia ia agricultorilor
(prima din Banat); 1878 – începe construc ia castelului Csekonics, din ora ;
1878 – fabrica de p!l!rii “Rudolf Decker & Co.”; 1879 – apar primele case
în cartierul muncitoresc Futok; 1890 – Jimbolia este re edin ! de plas!;
1891 – se deschide baia public!; 1895 – abatorul or! enesc; 1895 – igl!ria
cu abur; în anii urm!tori mai apar alte fabrici de igle; 1896 – moara cu abur
“Pannonia”; în anii urm!tori mai apar câteva mori; 1896 – spitalul public
teritorial; 1898 – alte linii ferate, spre Becicherecul Mare, mai târziu spre
Lovrin; 1899 – numele localit! ii devine, oficial, Zsombolya, nume ce apare
pe o hart! deja în 1800; 1899 – cimitirul este mutat din apropierea g!rii;
1900 – se d! în folosin ! gara actual!; 1902 – se deschide coala pentru fete
“Jesuleum”; 1907 – se construie te o sal! de teatru, mai târziu cinema “Urania”; 1909 – se d! în folosin ! centrala termoelectric!; 1909 – asocia ia sportiv! ZsSE; 1915 – a doua fabric! de p!l!rii, “Union”.
Pentru a indica puterea economic! a Jimboliei, putem cita lista întreprinderilor na ionalizate în 1948: Fabrica de igl! „Bohn”; Fabrica de nasturi
„Venus”; Fabrica de p!l!rii „Union”; Fabricile de înc!l !minte „Decker”,
„Schmidt” i „Merky”; Topitoria de cânep! „Tr!ilescu”, Moara „Prochaszka”. Cronicarii noteaz!, în leg!tur! cu perioada din suveranitatea Regatului
Sârbo-Croato-Sloven, c! nu s-au f!cut noi investi ii, în schimb toat! averea
Csekonics a fost na ionalizat!, i trecut! în favoarea participan ilor la r!zboi,
coloniza i.
În perioada anterioar! dictaturii comuniste, avem oglinda unei dezvolt!ri continue. În privin a vie ii social-culturale situa ia este asem!n!toare.
Primele institu ii culturale apar în a doua jum!tate a secolului al XIX-lea.
Astfel, în 1866 se deschide un Cazinou cu biblioteca, ce în 1934 va ajunge
la 10.000 de volume, iar în 1877 se înfiin eaz! asocia ia de lectur! Leseverein, într-o cl!dire care mai târziu va deveni Casa de Cultura. Cea mai
valoroas! bibliotec! (cu un fond ce trecea de 10.000 volume) existent! în
Jimbolia a apar inut contelui Csekonics; din p!cate, odat! cu desfiin area
domeniilor, s-a pierdut. În 1865 se constituie primul cor (b!rb!tesc), urmat
de corul meseria ilor (1893). În 1883 apare primul ziar: „Hatzfelder Sonntags Zeitung”, iar patru ani mai târziu, publica ia s!pt!mânal! „Hatzfelder
Zeitung” (dup! 1900: „Zsombolyaer Zeitung”), la care a activat i poetul
Peter Jung i care a avut o existen ! de câteva decenii bune (1887-1941). În
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perioada 1890-1895 apare Illustrierter Hatzfelder Volks und Hauskalender,
publica ie ce poate fi considerat! de maxim! importan ! din moment ce oferea informa ii uzuale, importante pentru un om gospodar. În 1901 apare ziarul „Zsombolyai Közlöny”.
În privin a personalit! ilor de seam!, întâlnim o situa ie destul de rar!
la nivelul localit! ilor i ora elor mici: majoritatea oamenilor de seam! ce se
leag! într-un fel de Jimbolia, au activat aici. În monografia deja citat!
(Vastag-Vastag) sunt men ionate cca. 80 nume, scriitori/ziari ti, muzicieni,
arti ti plastici, autori de lucr!ri tiin ifice, militari (generali), medici.
Ne vom opri la câteva personalit! i care erau i sunt cunoscute i dincolo de grani ele virtuale ale ora ului. Primul autor de men ionat este Josef
Csekonics cu o carte dedicat! cre terii cailor, publicat! la Pesta, în 1817. O
personalitate politic! (senator), contele Pejacsevich N. Johann/János (18481885), a semnat articole în ziare din Pesta (“Pesti Hírlap”), dar are i o carte
în care analizeaz! papalitatea ca stat de drept (în 1873, simultan în limbile
german! i maghiar!). Csicsáky Imre (1860-1935) a ajuns la Jimbolia fiind
deja preot hirotonit, invitat de contele Csekonics s! fie înv! !torul copiilor
lui. De numele lui se leag! înfiin area colii de fete „Jesuleum” (în 1902).
De tân!r se dedic! studiului Divina Commedia de Dante, pe care o traduce,
dup! care public! analize privind politica, filozofia, teologia lui Dante, în
reviste de specialitate din Budapesta – toate acestea ca un preot de provincie. Poetul cel mai renumit al vabilor, Peter Jung (1887-1966), un autodidact demn de stima noastr!, i-a slujit comunitatea prin cele peste 12.000 de
poezii scrise în grai v!besc. B!n! eanul Petre Stoica (1931-2009), cu studii
universitare la Bucure ti, poet i om de cultur! des!vâr it, este redactor la
revista „Secolul 20” atunci, când aceasta abia este tolerat! de puterea comunist!. Cu volume apreciate i prezen e de succes în capital!, se retrage la
Jimbolia, unde, dincolo de crea ia literar!, se dedic! vie ii culturale locale,
devine om-institu ie. Este ini iatorul unor proiecte de excep ie, cum este
Muzeul Presei de aici.
În domeniul muzicii s-a remarcat Emmerich Bartzer (1895-1961), dirijor de cor i orchestr! – a fondat mai multe forma ii în Jimbolia interbelic!.
Este i compozitor: lieduri i opereta Grüß mir mein Banat.
În final, s! amintim doi dintre pictorii care duc vestea Jimboliei în lume. Primul nu poate fi altul, decât Stefan Jäger (1877-1962) care, dup! studii la Timi oara, Szeged i Budapesta, în 1910 revine în Banat, se stabile te
în Jimbolia, unde devine „pictorul vabilor” cum este supranumit pentru tematica lucr!rilor sale. Multe din lucr!rile sale sunt expuse la Muzeul Jäger
din localitate. Un alt pictor, Burghardt RezsY (1884-1963), n!scut în Jimbolia, a avut ansa s! studieze în marile centre ale lumii (Milano, Roma, Paris,
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Londra). Revenit la Budapesta, devine un pictor cunoscut i recunoscut cu
multe diplome i premii, cu lucr!ri expuse la Galeria Na ional! de Art! din
capitala ungar!. Între 1937-1948 este profesor la Academia de Arte Frumoase din Budapesta.
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KOVA*ICA
Csömöre Zoltán
1853 – Antalfalva, 1922 – WL=9XYZ9, 1943 – Kovatschitza
La jum!tatea drumului dintre actualele ora e Zrenjanin i Panciova, în
nemijlocita apropiere a terenurilor nisipoase de la Deliblato, se afl!
KovaEica, comuna compusu din localit! ile: KovaEica, Idvor, Uzdin, Padina,
DebeljaEa, Crepaja i Samoš, cu 27.890 locuitori (conform recens!mântului
din anul 2002) i hotar care se întinde pe 419 km p!tra i.
Despre via a intensiv! i neîntrerupt! pe aceste meleaguri stau m!rturii elocvente descoperirile arheologice din KovaEica i împrejurimile ei.
Urmele cele mai timpurii au fost descoperite în lucul din hotar denumit
Vinogradi (Viile), pe o teras! de lues, la marginea unui curs de râu de odinioar!, între KovaEica i DebeljaEa. În august 1977, pe antierul viitoarei
fabrici de zah!r, a fost descoperit! o loca ie cu urme de via ! din perioada
preistoric!, respectiv din evul mediu: o necropol! cu 14 morminte cu urne
de cenu ! rezultat! în urma inciner!rii, datând din epoca târzie a bronzului.
În afar! de oase calcinate, s-au aflat i obiecte din metal, iar dintre anexe
mortuare era bine reprezentat! ceramica (vase i ce ti).
La ie irea din localitate, de partea dreapta a drumului c!tre Padina, se
afl! o ridic!tur! lung!, numit! Aapaš. De acolo înainte vreme s!pau localnicii p!mânt pentru diferite nevoi. Dup! cel de al Doilea R!zboi Mondial pe
acest terene au fost g!site în mai multe rânduri urme materiale ale sarma ilor
(secolele I-IV ale dup! Hristos). S-au descoperit mai multe gropi cu fragmente de ceramic! sarmat! gri, dar i ceva fragmente de ol!rit de tip romanprovincial. De asemenea, pe mai multe loca ii împrejurul localit! ii au fost
descoperite morminte sarmate din perioada antic! târzie (loca ia Stare Jame,
Fabrica Ceramic! “Janko Amelik” etc), cu anexe funerare tipice (vase mici
sub forma de amfor! i ulcior f!r! mâner, fibule din bronz, m!rgele dinpast!
de sticl! sau chilimbar etc).
Undeva în apropierea acestei loca ii, în evul mediu (anul 1385) se afla
a ezarea Maksond, dup! care a fost ulterior denumit! i Pusta Maksond (actualul Teren de Nisipuri din Deliblato). Dup! izgonirea turcilor i formarea
Banatului Timi an, s-a reanimat i inutul dintre Timi i Dun!re. Totu i, pe
la mijlocul secolului al XVIII-lea KovaEica este o pust! cameral!, f!r! a ez!ri omene ti. Dup! desfiin area Grani ei Militare de pe Tisa i Mure în
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anii 1751-1752, aici au fost colonizate familii de sârbi i astfel s-a format
prima a ezare locuit! pe vatra actualei localit! i KovaEica. În a doua jum!tate a secolului al XVIII-lea localitatea a primit denumirea Antalfalva, care se
va p!stra pân! dup! sfâr itul R!zboiului Mondial, respectiv pân! la anul
1922. În anul 1867, dup! formarea Regimentului Germano-Iliric, localitatea
devine re edin a regimentului de gr!niceri.
Pe parcursul anilor 1801-1803, în localitate imigreaz! slovacii de confesiune
evanghelic!, din jude ele Árva, Trencsén i
Békés, împreun! cu preo ii i înv! !torii lor.
Biserica lor a fost construit! în anul 1822. În
anul 1802 în localitate a început s! func ioneze i o coal! popular! pentru elevii de
na ionalitate slovac!.
Primii dasc!li au fost Jan Šimek i
Jakob Dauf, iar ajutoarele lor Samuel Oucki
i Pavol Be-licka. Salariul dasc!lilor în anul
1864 era 240 florini anual. Num!rul colarilor a crescut treptat (anul colar 1802/3 – 49,
1833/4 – 97, 1869/70 – 147 elevi), num!rul
sec iilor de asemenea: pân! la anul 1869 era
o singur! sec ie, iar dup! aceast! dat! – dou!. Cl!direa colii este construit!
în anul 1833.
La conscrip ia din 1836 în localitate erau 748 locuitori, iar pân! la
anul 1850 num!rul lor crescuse la 2.626. Dup! desfiin area Confiniului Militar în anul 1872, KovaEica (Antalfalva) a fost atribuit! jude ului Torontál.
La începutul secolului al XX-lea era chiar re edin a plasei cu aceea i denumire în jude ului Torontál.
În anul 1911 sunt înregistrate aici 1.150 de gospod!rii, respectiv 5.500
locuitori, preponderent slovaci de confesiune evanghelic!.
Curând dup! ce localitatea a fost inclus! în Regatul Sârbilor, Croa ilor
i Slovenilor, i-a fost restituit! vechea denumire: KovaEica.
La recens!mântul din anul 2002 în KovaEica erau 6.746 locuitori, în
majoritate slovaci, pe când în celelalte localit! i apar in!toare tr!ie te o popula ie mixt!, alc!tuit! din sârbi, maghiari i români. De altfel, KovaEica
este cea mai mare a ezare a slovacilor din Banat i cel mai important centru
al artei naive din Voivodina.
Crea ia plastic! a pictorilor neprofesioni ti din KovaEica a impus înfiin area în 1955 a Galeriei de Pictur! Naiv!, unde, în cadrul unei expozi ii
permanente, se p!streaz! i se prezint! operele arti tilor locali: Jona , Sokol
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i Venjarski .a. În aceea i cl!dire cu Galeria se afl! i Colec ia Etnografic!
– o camer! tradi ional! slovac! veche, având expus portul, uneltele i diferitele obiecte din domeniul gospod!riei.
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KOVIN
Csömöre Zoltán
1153 –Qvewen, 1392 – civitas Koviniensis, 1430 – castrum Koviniense,
1460 – castrum Koveinse, 1853 – Kubin, 1881 – Kevevára,
1894 –Temeskubin, 1896 – Temes-Kubin, 1922 – WL=Y^
Pu ine sunt localit! ile din zona subdun!rean! care se pot mândri cu o
istorie atât de bogat! i furtunoas!, precum or! elul Kovin, dispus la sudul
extrem al Banatului actual din Serbia, pe malul fluviului Dun!rea.
Istoria or! elului este de la origini strâns legat! de Dun!rea din apropiere, deoarece aici s-a aflat unul din cele mai convenabile locuri de traversare a marelui fluviu. În perioada antic! locul acesta de traversare fusese
folosit i de numeroasele o tiri barbare (hunii i avarii), pe când porneau s!
atace provinciile Imperiului Roman, respectiv ale Bizan ului.
Pe spa iul actualului ora via a a fost intens! înc! din era preistoric!.
Aceasta este confirmat i de descoperirile accidentale din str!zile actuale
Cara Lazara i Vuka KaradžiVa, scoase la iveal! în anii aizeci ai secolului
al XX-lea, cu ocazia execut!rii unor lucr!ri de terasare. În strada Cara Lazara au fost descoperite fragmente ale unei necropole, cu urne i r!posa ii incinera i din epoca târzie a bronzului (anii 1100-900 î.e.n). În strada Vuka
KaradžiVa lucr!rile de terasare au scos la iveal! câteva morminte sarmate
din perioada antic! (secolele I-IV e.n.); mai interesant este faptul c! necropola respectiv! fusese îngropat! într-o necropol! mai veche, din epoca bronzului. Materialul de la loca iile respective se p!streaz! acum în Colec ia Arheologic! de la Centrul de Cultur! din Kovin.
În surse scrise a ezarea Kovin este pomenit! pentru prima oar! în anul
1071, când în localitate a poposit regele maghiar Salamon cu ocazia întoarcerii din campaniile balcanice. În a doua jum!tate a secolului XII localitatea
a devenit re edin a nou înfiin atului jude Kovin (care cuprindea teritoriul a
66 sate, 3 târguri i 3 cet! i). Geograful arab Idrisi, în opera sa alc!tuit! pe la
mijlocul secolului XII, descrie Kovinul ca fiind o localitate bogat! i prosper!, cu numeroase târguri de m!rfuri i ateliere me te ug!re ti. Potrivit
descrierii lui, drumul comercial din Kovin se îndrepta spre nord, c!tre
Cenad i c!tre interiorul teritoriului de atunci al Ungariei. Pe drumul respectiv soseau m!rfurile din Bulgaria, Bizan i din alte !ri mai îndep!rtate.
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În decursul existen ei sale multiseculare, fort!rea a de aici a avut parte
de numeroase asedii (ale mongolilor, turcilor, etc), dar i de câteva devast!ri, fapt confirmat i de descoperirile arheologice. Cetatea ca atare se afla
pe un platou mai ridicat, accesibil odinioar! doar dinspre nord, pe o vân! de
lues (pe care se întinde ast!zi nucleul urban al ora ului), iar din toate celelalte p!r i era înconjurat! de terenurile inundabile ale Luncii Dun!rii. Ruinele
bastioanelor, în mare parte îngropate i acoperite de vegeta ie, pot fi urm!rite într-o lungime mai mare pe marginea vestic!, dar mai ales pe cea nordic!
a platoului. În partea dinspre sud înc! mai sunt vizibile zidurile solide ale
turnului cu pila tri, precum i o parte mai mic! a bastionului, la care se pot
distinge trei faze de construc ie. Necunoscuta problemei este timpul edific!rii cet! ii de aici. Conform cronicilor vechi maghiare, Kovin avea deja din
secolul al IX-lea o cetate din p!mânt, care se afla în proprietatea cneazului
Glad.
În secolele urm!toare Kovin a
fost o cetate din zona de frontier! a
Ungariei, mai întâi înspre Bulgaria,
apoi înspre Bizan , mai târziu i înspre Serbia. Cercet!rile arheologice
din interiorul cet! ii de odinioar!, întreprinse în anii optzeci ai secolului
trecut, au demonstrat existen a a dou!
orizonturi în interiorul cet! ii, care a
durat din secolul al XII-lea pân! în
secolul al XV-lea. Prima etap!, mai
veche, a durat din secolul al XII-lea
pân! la jum!tatea secolului XIII. Din
aceast! perioad! au fost descoperite
câteva locuin e cu ziduri din piatr! i c!r!mida fragmentat! i cu podele din
p!mânt tasat. Pe la mijlocul secolului al XIII-lea, din pricina unei catastrofe
majore, via a din cetate fusese pe nea teptate întrerupt!. Aceast! devastare
poate fi pus! în leg!tur! cu invazia mongolilor în prim!vara anului 1241.
Etapei a doua, mai recent!, îi revine materialul arheologic din secolele XIVXV. Din perioada respectiv! au fost descoperite câteva loca ii de suprafa !
sau îngropate, con inând ceramica lucrat! pe roata de ol!rit rapid!.
Prosperitatea economic! cea mai mare a atins a ezarea medieval!
Kovin în secolul al XIV-lea, când sursele o citeaz! de repetate ori ca fiind
civitas (1353, 1393). În anul 1366 în localitate a fost înfiin at! i o m!n!stire
franciscan!, care se pomene te în deceniile urm!toare ca centru al unei custodii franciscane separate. În lunga sa istorie, vechea cetate a Kovinului a
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v!zut i mai multe capete încoronate. Astfel, în octombrie 1368 în Kovin a
poposit regele maghiar Ludovic I (rege al Poloniei din 1372), iar în anul
1523 ora ul a oferit ospitalitate regelui maghiar Ludovic al II-lea (care avea
s!- i piard! via a în b!t!lia de la Mohács).
Spre sfâr itul secolului al XIV-lea, Ungaria fusese amenin at! de
pericolul invaziei turce ti. Atacurile tot mai dese ale turcilor otomani asupra
jude elor de frontier! ale Ungariei au dus la o înghe are treptat! a economiei
în ora ele din zon!, ulterior i la emigrarea unei p!r i a popula iei locale.
Dup! prima c!dere a forma iei statale conduse de despo i, în anul 1439,
hoardele turce ti au trecut Dun!rea i au distrus cetatea Kovin. Popula ia
Kovinului fugit! s-a deplasat atunci departe la nord, colonizând insula Csepel în partea central! a Ungariei (în imediata apropiere a Budapestei de
ast!zi); or! elul nou înfiin at l-au denumit Ráczkeve (Covinul Sârbesc).
Confruntat! cu atacurile tot mai violente ale o tirii turce ti, în decursul
secolului al XV-lea cetatea Kovinului a fost renovat! în mai multe rânduri.
C!pitanul Belgradului, guvernatorul de mai târziu i unchiul regelui Matia,
Szilágyi Mihály, în anul 1459, a dispus fortificarea, instalând aici i un post
militar însemnat. Restaurarea urm!toare, dup! toate aparen ele ultima, a cet! ii a avut loc în anul 1478, pe vremea regelui maghiar Matia Corvin.
Pe timpul st!pânirii turce ti, cetatea Kovin fusese p!zit! de o puternic! forma ie militar! turc!. Dup! izgonirea turcilor, pe la mijlocul secolului
XVIII Kovin intr! în componen a Confiniului Militar al Austri^i. Ultima
dat! a fost supus atacului o tirii otomane pe parcursul r!zboiului austro-turc
din anii 1788-1791. Dup! desfiin area Confiniului Militar în anul 1872, localitatea Kovin este inclus! în jude ul Timi , devenind re edin a unei plase.
În decursul secolelor XVIII-XIX au avut loc coloniz!ri succesive, formându-se aici o popula ie mixt! sub aspect na ional. Conform datelor din anul
1911 localitatea a avut 7.345 locuitori, de na ionalitate sârb!, maghiar!,
german! i român!. Pân! în zilele noastre num!rul locuitorilor s-a dublat, la
recens!mântul din anul 2002 fiind de 14.250.
Ast!zi ora ul Kovin este sediul comunei cu aceea i denumire în regiunea administrativ! a Banatului de Sud; comunei îi mai apar in localit! ile:
PloEica, Skorenovac, Bavanište, Mramorak, Deliblato, Gaj, Šumarak, Malo
Bavanište, Beli Breg i Dubovac. Comuna se întinde pe 730 km² i în anul
2002 a avut 36.802 locuitori. În perioada mai recent! la Kovin a fost construit un pod peste Dun!re, astfel c! i ast!zi acest ora subdun!rean are un
rol important ca localitate de tranzit.
Printre monumentele de mare valoare ale ora ului trebuie men ionate
ruinele cet! ii medievale pe malurile râului Ponjavica, precum i biserica cu
hramul Sfin ilor Arhangheli Mihail i Gavril.
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MOLDOVA NOUO
Adriana Popovici
Sec. XV – Warsal, Sarvar, Waralicz, 1558 – Mudava, 1717 – Posneazi,
1723 – PeCneak, 1761 – BoCneak, 1867 – Neumoldova,
1908 – Moldova Bánya, 1919 – Moldova Nou*
Moldova Nou! este ora situat în sud-vestul României, în partea de
sud a jude ului Cara -Severin, în partea de vest a Defileului Dun!rii, la poalele sud-estice ale Mun ilor Locvei, la o altitudine de 270 m, fiind în acela i
timp primul ora -port de la intrarea Dun!rii în ar!.
Ora ul se învecineaz! spre sud cu fluviul Dun!rea, spre nord cu comunele Gârnic i C!rbunari, spre est cu comuna Coronini, spre vest cu comuna Pojejena, i se afl! la urm!toarele distan e fa ! de principalele puncte
de trecere a frontierei România-Serbia: 30 km fa ! de punctul Naid! , jud.
Cara -Severin; 55 km fa ! de punctul Moravi a, jud. Timi . Ora ul de în
subordine administrativa trei sate (M!ce ti, Moldova Veche, Moldovi a).
Localitatea este str!b!tut! de drumul na ional DN57, care înso e te
Dun!rea pe malul stâng de la Or ova la Vama Naid! (114 km) i face leg!tura spre nord cu Oravi a (48 km) si cu E70 la Moravi a. Prin DN57 i DN
59 localitatea este legat! de Timi oara, prin DN 57 de Or ova, prin DN57B
de Anina, iar prin DN57B i DN58 de capitala jude ului, municipiul Re i a,
fa ! de care se afl! la o distan ! rutier! de 85 km. Nu dispune de leg!tur!
direct! pe calea ferat!, cea mai apropiat! gar! fiind Oravi a, la 45 km distan!. Leg!tura aerian! este asigurat! prin aeroportul Timi oara, aflat la 195 km
distan !.
Ora ul Moldova Nou! apar ine zonei Parcului Natural Por ile de Fier.
Pe teritoriul localit! ii se afl! rezerva ia Valea Mare, care se întinde pe 325
ha, pân! sub vârful Gorganu Mic, i cuprinde o p!dure în care cresc specii
mediteraneene i submediteraneene. În cuprinsul rezerva iei se afl! pe tera
Gura Haiduceasc!.
Re edin ! de raion în cadrul regiunii Banat (1950), Moldova Nou! a
fost declarat! ora în anul 1954 iar din punct de vedere administrativeritorial se compune din Moldova Nou! propriu-zis!, Moldova Veche, Moldovi a, Ora ul Nou i M!ce ti.
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Cea mai veche atestare o are Moldova Veche, port la Dun!re. Aici s-a
aflat cetatea dacic! Castellum Mudavae; romanii au construit al!turi un castru, peste care în 1427-1428 s-a ridicat o cetate, ce a fost, apoi, distrus! de
turci în secolul al XVII-lea. Dup! 1552 localitatea intr! sub st!pânirea otoman!, fiind re edin a unui sangiac; în 1558 apare sub denumirea de Mudava, dar în documentele maghiare din secolul al XV-lea – i sub una din denumirile: Warsal, Sarvar, Waralicz. Denumirea de Moldova Veche este,
evident, mai recent!, pentru a se deosebi de Moldova Nou!.
M!ce ti este atestat scriptic din
1515 cu denumirea Macsohovicz, apoi
în 1723 ca Mathiovicz iar în 1761 ca
Matiovaz.
Moldovi a a fost înfiin at! pe la
1773 prin colonizarea de „c!rbunari”
i „stânjenari”, apoi s-a extins prin coloniz!ri succesive de vabi, tirolezi,
francezi i, în final, de români din Oltenia, local denumi i „bufeni”. De-a
lungul timpului a purtat denumiri diferite, cum ar fi cea de Steuerdorf sau
Karlsdorf.
Prima atestare documentar! a
Moldovei Noi dateaz! din anul 1717,
când localitatea avea 32 de case i aparinea districtului Palanca cu denumirea
Posneazi. Într-o hart! din anul 1723
localitatea este trecut! cu denumirea Pe neak, iar în 1761 Bo neak (denumire
folosit! i azi de localnici). Se pare c! au existat dou! a ez!ri (Bo neak i
Baron), din contopirea c!rora (1775) s-a format a ezarea actual!. Totu i, abia
în 1908 în Cartea Funduar! apare denumirea Neu Moldova sau Moldova
Bánya (Mina Moldova).
Ora ul Nou este un cartier recent, înfiin at în zona din Lunca Dun!rii,
unde existau terenuri agricole ale sârbilor din Moldova Veche; începând cu
anul 1960 acolo au fost construite blocuri de locuin e pentru angaja ii Întreprinderii Miniere.
Urmele descoperite în satul component Moldova Veche atest! prezen a
omului în aceast! zon! în perioada de trecere dintre neolitic i epoca bronzului. Mai târziu, în perioada roman!, se pare c! în perimetrul localit! ii Moldova Nou! a existat o a ezare, între ruinele c!reia au fost descoperite
c!ramizi cu tampila Cohors III Delmatarum, precum i un tezaur monetar.
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La Moldova Veche s-au g!sit i urmele unei a ez!ri dacice nefortificate de
tip promontoriu barat, identificate i la Stânca Liubcovei, Coronini, Divici,
Socol.
În timpul st!pânirii romane Moldova Nou! a fost o a ezare minier! de
seam!, fapt atestat de numeroase descoperiri, cea mai reprezentativ! fiind cea
de la Oga ul B!ie ului. Din minele de aici se extr!gea pe atunci aur, argint,
aram!, fier, plumb. Numeroasele pu uri romane p!strate peste secole au determinat i confuzia italianului Francesco Griselini, care, vizitând prin 1776
Moldova Nou!, a localizat aici antica Centum Putea. In perioada roman!,
zona minier! a Moldovei, cât i naviga ia pe Dun!re, erau supravegheate de
castrele de la Moldova Veche i Pojejena.
La Moldova Veche (pe ada Ostrov), cât i în zona actualului hotel din
Ora ul Nou, au fost identificate vestigii prefeudale i feudale timpurii. Prin
secolele X-XI zona Moldovei a f!cut parte din forma iunea voievodal! condus! de Glad i mai apoi de Ahtum. Arheologia a demonstrat i continuarea
leg!turilor cu Bizan ul.
Situat! în vecin!tatea a dou! importante cet! i de la Dun!re, Coronini
i Pojejena (Zenthlazlovara i Possezyn), în timpul st!pânirii maghiare Moldova Nou! cu locuitorii s!i i-a adus o important! contribu ie la lupta antiotoman!. Ocuparea Banatului de c!tre turci în 1552 a f!cut ca zona s! devin!
la un moment dat un sangeac al pa alâcului Timi oarei. Re edin a era la
Moldova Veche, care în anul 1588 avea denumirea Mudava (folosit! i în
prezent de localnici).
Dup! anul 1718 s-a instaurat st!pânirea habsburgic!. Din 1722 autorit! ile, cu scopul ap!r!rii grani ei i exploat!rii bog! iilor zonei, încep o intens! colonizare cu germani, sârbi, cehi si chiar cu italieni, francezi i spanioli.
În 1727 la Moldova Nou! era o manufactur! de piel!rie, iar din 1728 se declan eaz! activitatea minier!, extr!gându-se argint, fier i aram! de o calitate
deosebit!. Aceast! activitate a fost tulburat! de r!scoala antihabsburgic! dintre anii 1737-1739, la care a participat i popula ia român! din localitate. Din
1741 Moldova Nou! a devenit unul din cele 4 oficii montanistice din Banat.
În 1771 aici erau 8 galerii.
În 1848-1849 popula ia din perimetrul actual al ora ului (cca. 3.500 de
locuitori) a participat la revolu ie, care nu a dus la realizarea aspira iilor nutrite. În perioada urm!toare la Moldova Nou! a fost înfiin at! Fabrica de
Acid Sulfuric, care utiliza minereul local. În 1896, datorit! rentabilit! ii sc!zute, fabrica se închide, în 1898 este chiar demolat!, iar mina închis!.
Receptiv! la idealurile române ti de libertate i unitate na ional!, popula ia Moldovei Noi a participat cu entuziasm la evenimentele din 1918. La
sosirea armatei române bucuria a fost deosebit de mare. Înv! !torul Alexan67

dru Moisi, autorul unei monografii a Clisurii, martor ocular la eveniment,
scria: ,,Însufle irea i bucuria a fost atât de mare, cum nici pân! atunci i nici
de atunci, i poate nici în viitor nu va mai fi”.
În perioada interbelic! popula ia din Moldova Nou! a continuat s! se
confrunte cu grele probleme social-economice, motiv pentru care o parte din
localnici au plecat în acest timp în alte p!r i, inclusiv în str!in!tate, în c!utare
de lucru.
În anul 2006 popula ia ora ului Moldova Nou! num!ra 13.975 de persoane. Ora ul are o popula ie eterogen!. Este o a ezare urban! multietnic!,
având în componen ! români, sârbi, cehi, maghiari, germani, rromi. În Moldova Nou! propriu-zis! (inclusiv Ora ul Nou), preponderen i sunt românii,
iar în M!ce ti i Moldova Veche popula ia este majoritar sârb!. Comunit! ile etnice au adus prin specificul lor, o contribu ie important! la cultura oraului. Comunitatea sârb!, concentrat! în localit! ile Moldova Veche i M!ce ti, este ortodox!, cu men inerea Calendarului Iulian. Rugile celor dou!
localit! i, ocazionate de hramul bisericilor, reflect! prin obiceiurile, tradi ia,
cântecul, dansul i portul popular, un colorit specific sârbesc în cultura oraului Moldova Nou!. Comunitatea ceh! este mic!, de religie catolic!, cu
tradi ii specifice. Comunitatea rrom! se remarc! prin arta me te ugului i
dansuri specifice.
Moldova Nou!, cu un poten ial turistic important în zona Clirusii Dun!rii, ofer! pentru orice turist adev!rate ocazii de destindere i recreere.
De pe teritoriul actual al ora ului au provenit numeroase personalit! i
de seam!. Emilijan JosimoviV (1823-1897), arhitect cu studii la Viena, a lucrat la construirea Canalului Bega, iar din 1845 s-a aflat la Belgrad ca profesor i rector al Liceului (în termenii de atunci: facultatea), membru al Academiei Sârbe de Stiin e i al mai multor asocia ii profesionale. Este autor de
manuale de matematic!, fizic! i arhitectur! pentru înv! !mântul mediu i
superior. A întocmit planul urbanistic de modernizare a Belgradului (1867);
artera istoric! principal!, denumit! dup! cel care comandase proiectul,
cneazul Mihailo, are la loc vizibil o plac! cu men iunea arhitectului, originar
din Moldova Veche. Vasa RadoniV (1880-1938), inginer silvic, a lucrat la
legarea terenurilor nisipoase din Deliblato prin împ!duriri i a publicat o
monografie a acestora. Nikola GavriloviV (1912-2006), tot din Moldova Veche, profesor universitar la Novi Sad, este autor a numeroaselor studii din
domeniul istoriei înv! !mântului din Banatul istoric i al rela iilor românosârbe; a publicat în limbile sârb! i român!. De bun! seam!, lista nu este
complet!, ba se mai i completeaz! pe zi ce trece.
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NOVA CRNJA
Csömöre Zoltán
1853 – Ungar Zernja, 1854 – Magyar Czernja, 1894 – Magyar Csernya,
1910 – Magyarcsernye, 1922 – bL=9 :;c9, 1943 – Neu Zerne
Nova Crnja face parte din comunele cele mai mici ale Provinciei Autonome Voivodina (teritoriul: 273 km² i 12.705 locuitori). În afar! de sediul
administrativ propriu-zis, comunei Nova Crnja îi apar in i urm!toarele localit! i: Vojvoda Stepa, Aleksandrovo, Srpska Crnja, Toba i Radojevo. În
Nova Crnja tr!ie te o popula ie preponderent maghiar!, pe când în celelalte
localit! i ale comunei popula ia este mixt!: sârb! i maghiar!.
Cu câteva secole mai înainte hotarul din jurul localit! ii Nova Crnja
era un teren inundabil, periclitat de apele Begheiului Turcesc, astfel c! pe
h!r ile cele mai timpurii zona este reprezentat! ca fiind foarte mla tinoas!.
Singurul loc sigur de refugiu în cazul inunda iilor se afla la est de a ezarea
actual!; este vorba de o teras! alungit! de lues, care se întinde din direc ia
Rusko Selo spre Nova Crnja i în continuare spre Aestereg i Banatski
Dvor.
Urme arheologice indic! faptul c! în preajma actualei Nova Crnja oamenii au locuit i în perioada preistoric!. Urme interesante se ascund în terenurile nisipoase la nord de vatra actual!, chiar lâng! drumul ce duce la
Rusko Selo. Spre sfâr itul secolului trecut, în aceste gropi de scoatere a nisipului, au fost descoperite câteva urne celtice (secolul al IV-lea î.e.n.), precum i câteva morminte cu shelete sarmate (secolele II-IV e.n). La sfâr itul
secolului XIX în pusta Bozitovo au fost descoperite urme din vremea marilor migra ii ale popoarelor.
În decursul evului mediu pe locul actualei vetre Nova Crnja nu a existat nici o a ezare, dar în preajm! existau câteva sate, chiar cu biserici
(Aestereg, Udvarnok, Peterd etc).
În timpul marelui r!zboi vienez, la 26 august 1695, în mla tinile din
jurul actualei Nova Crnja, s-a derulat o b!t!lie mare între armata sultanului
i cea austriac!, cu mari pierderi de ambele p!r i. Dup! datele vremii, armata imperial! a pierdut 2000 de infanteri i i 1146 cavaleri ti, pe când armata
sultanului – chiar 8000 de lupt!tori.
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A ezarea actual! este de dat! relativ recent!. A luat fiin ! pe la sfâr itul secolului XVIII, pe vremea unor noi coloniz!ri ai Banatului, când i numai în nordul regiunii au fost întemeiate câteva zeci de localit! i noi, cu popula ie preponderent german!, sau popula ie maghiar! provenit! din preajma ora ului Szeged. Nova Crnja a luat fiin ! în anul 1798 ca parte a domeniului Jimbolia, apar inând familiei nobiliare Csekonics. Generalul József
Csekonics a a ezat primii coloni ti în pusta Bozitovo, astfel c! în perioada
urm!toare a ezarea era denumit! alternativ: Bozitovo i Crnja Maghiar!.
A eza i pe un teren jos, inundabil, locuitorii au dus decenii de-a rândul
lupt! grea cu apele rev!rsate ale Begheiului. În memoria localnicilor au r!mas întip!rite mai ales inunda iile din anii 1816 i 1871, care fuseser! urmate i de lips! de recolte, implicit de s!r!cie mare i de foamete. În anii respectivi de s!r!cie, popula ia din localitate fusese ajutat! de proprietarul feudal al locului, care a împ!r it mâncare g!tit! i grâu. Probleme mari le-a pricinuit locuitorilor i lipsa apei s!n!toase potabile, din care cauz! holera a
bântuit în mai multe rânduri (în 1831, 1849 i 1866). Cea mai p!guboas! a
fost, f!r! doar i poate, epidemia din 1831, care a secerat în localitate 392 de
vie i.
Pe timpul revolu iei i a r!zboiului civil din anii 1848-1849, popula ia
din Nova Crnja a împ!rt! it soarta întregii zone. Din fa a ororilor r!zboiului,
în ianuarie 1849 locuitorii s-au refugiat undeva la nord de Mure . În lunile
ce au urmat a ezarea a fost pustiit! i pr!dat!; a avut de suferit i arhiva parohiei catolice din localitate.
Cu toate aceste calamit! i, în decursul secolului XIX localitatea s-a tot
m!rit i s-a dezvoltat. În conscrip ia popula iei comitatului Torontal din anul
1836 Nova Crnja este înregistrat! cu 1884 locuitori. La circa dou!zeci de
ani mai târziu (în anul 1857) în localitate au fost conscri i 2949 locuitori
(2879 romano-catolici, 45 ortodoc i, 8 calvini i 17 evrei). Potrivit c!r ii
funduare provizorii a localit! ilor comitatului Torontal din anul 1865, Nova
Crnja dispunea de un hotar cu 12.249 jug!re de p!mânt, din care 6.464 jug!re arabil (restul era acoperit de p!duri, livezi, mla tini etc). Cu sprijinul consistent al familiei nobiliare Csekonics, dar i cu d!ruirea inimoas! a localnicilor, treptat s-a modificat i aspectul satului. Astfel, în anul 1828 a fost ridicat! prima cas! de rug!ciuni, în care se desf! urau i cursurile colare. În
prim!vara anului 1844, dup! doi ani de construc ie, a fost finalizat edificiul
bisericii romano-catolice (închinat! Sfintei Agata), care i ast!zi este o podoab! a centrului localit! ii. Noua cl!dire a prim!riei a fost finalizat! în anul
1853, iar în 1875 a fost organizat în localitate primul târg. În prim!vara anului 1898 a fost inaugurat! calea ferat! îngust!, prin care Nova Crnja avea
leg!turi mai bune cu localit! ile din îmrejurimi. S-a p!strat i vechea gar!
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pitoreasc!. În secolul al XX-lea localitatea a fost înzestrat! cu o cl!dire de
teatru, o moar! nou!, o pia !, o nou! cl!dire colar! (Scoala elementar! „PetYfi Sándor”), cu cl!direa prim!riei i a po tei. Pân! în anii nou!zeci ai secolului trecut, economia întregii zone se desf! ura în principal în jurul presei
de ulei i Fabricii de Zah!r de aici. Pentru nevoile Fabricii de Zah!r din Nova Crnja a fost s!pat i a a numitul Canal al Fabricii de Zah!r, lung de mai
bine de 10 km, care i ast!zi, din cauza apei curate, nepoluate, este locul
preferat de întâlnire a pescarilor sportivi.
Îns!, similar cu majoritatea localit! ilor din Voivodina, în ultima
vreme i Nova Crnja este bântuit! de a a zis! ciuma alb!. Deceniu dup!
deceniu num!rul locuitorilor se mic oreaz! continuu. Dac! în 1911 fuseser!
înregistra i 4.130 de locuitori în 455 de gospod!rii, popula ia s-a mic orat, la
ultimul recens!mânt, din 2002, fiind de numai 1.896 locuitori. Neputând s!i g!seasc! un servici, popula ia apt! de munc! se orienteaz! spre alte centre
economice mai dezvoltate (Zrenjanin, Subotica, etc), în c!utarea unor
condi ii de via ! mai bune.
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NOVI BE*EJ
Barát András
1332-37 – Beche, 1342 – castellanus de Beche, 1386 – castrum Beche,
1440 – oppidum Beche, 1853 – Türk. oder Neu-Betsche,
1881 – Törökbecse és Aracs, 1922 – bL=Y 67X7e Y f;9c7=L,
1947 – fL8LgY^L=L, 1952 – bL=Y 67X7e
Nu se tie exact când i cum i-a primit Novi BeEej denumirea, cine
l-a înfiin at i când. Un lucru este sigur: BeEej cu cetatea sa ocupa un loc
important în irul localit! ilor care au avut influen ! asupra politicii statale
într-o serie de evenimente istorice, uneori i pe un teritoriu mai larg.
Dup! ruinarea a ez!rii care pe vremea romanilor se afla pe locul actualului Novi BeEej, despre localitate, asem!n!tor altor localit! i din Banat, nu
se mai tie nimic o bun! bucat! de vreme, dar deja pe vremea regelui maghiar Stefan I (997-1038) BeEej apare ca fiind locuit.
Pe timpul încre tin!rii maghiarilor, în p!r ile acestea s-au stabilit i
dou! familii de origine francez!: Beche i Gregor. Ele au avut un rol important pe t!râmul religiei în aceast! parte a Ungariei, iar localit! ile unde se
a ezaser! erau desemnate prin numele lor. Denumirea BeEe, afirmativ, este
o consecin ! a numelui Beche gre it pronun at. Potrivit acestei afirma ii,
primii proprietari i st!pâni ai localit! ii BeEej, dup! care, probabil, a i fost
denumit!, fuseser! Beche i Gregor, iar ulterior urma ii lor. O asemenea p!rere o exprim! i istoricul Rudolf Schmidt; în studiul s!u Ora ul BeHej, el
men ioneaz!, de asemenea, c! localitatea i-a primit denumirea dup! familia
Beche-Gergely, care a tr!it sub primul rege din dinastia Arpad. Deci, aceasta
s-ar putea considera ca fiind i prima informa ie istoric! cu privire la existen a localit! ii BeEej.
Drept anul primei men iuni în istorie a localit! ii BeEej sub aceast!
denumire poate fi preluat din cartea lui György Györfi: Geografia istoric a
Ungariei pe vremea dinastiei Arpad, unde descrie a ezarea BeEej, notând,
printre altele: „O trecere important! peste Tisa. În anul 1091 comandantul
militar al cumanilor, Kapolcs, cu trupele de prad!, venind din direc ia Tokaj,
într-acest loc [adic! în dreptul localit! ii BeEej] a trecut Tisa, cu inten ia ca
pe la Dun!rea de Jos s! p!r!seasc! ara [Ungaria]”. Ce-i drept, într-acel loc
72

el adaug! o explica ie, c! ar fi vorba despre BeEej din BaEka, ceea ce este o
afirma ie destul de precar!. Primele date mai certe despre BeEej provin
dintr-o diplom! a regelui Bela al IV-lea, din anul 1238. Regele doneaz! din
nou satul BeEej Conventului Crucia ilor din Székesfehérvár. Prin aceasta se
confirm! c! BeEej existase i înainte. Istoricul JenY Szentkláray este categoric în afirma ia sa c! BeEej s-a aflat dintotdeauna pe locul unde este i ast!zi.
Afirma ia c! s-ar fi aflat cândva pe o insul!, el o explic! prin faptul c! Tisa
î i modifica albia din cauza sediment!rii de mâl i de nisip.
Pân! la mijlocul secolului XIII BeEej, cu împrejurimi, a progresat simitor, dup! Szentkláray chiar înfloritor. S-au dezvoltat: agricultura, manufactura, comer ul. Fructificându- i pozi ia geografic! favorabil!, între inea leg!turi foarte animate de circula ie i comerciale cu inuturile sudice, mai
ales cu Bizan ul. Cu timpul, aceast! înflorire a fost periclitat!, i BeEej a tr!it mari zbucium!ri în anul 1241, când au ap!rut în p!r ile acestea t!tarii în
frunte cu Batu-kan. În tabelele dijmelor papale BeEej
are deja o parohie. În anul
1386, regele de mai târziu,
Sigismund, a donat provizoriu localitatea fiilor lui
István Losonczy, László i
István. La începutul secolului al XV-lea BeEej se afl!
în domeniul despotului sârb
Stefan, de la care îl mo tene te TuraU BrankoviV; în
anul 1440 el îl d! în gaj lui
László, fiul lui Mihály
Geszty. În acela i an regele Ladislau I îl deposedeaz! pe Geszty i doneaz!
BeEej familiei Talóczy. Dup! moartea regelui, BeEej s-a aflat din nou în posesia lui BrankoviV. În baza hot!rârii Dietei statale din anul 1450, János
Hunyadi (Iancu de Hunedoara) îl deposedeaz! pe BrankoviV de domeniul
BeEej.
Cetatea i a ezarea BeEej au fost construite pe insul! i deja în anul
1440 au avut privilegii de târg, precum i dreptul de a percepe taxe vamale
pentru m!rfuri. În anul 1442 comitatul Torontal î i inea edin ele adun!rii
la BeEej. În anul 1451 cetatea este din nou în mâinile lui TuraU BrankoviV,
care o cedeaz! în 1458 lui Mihály Szilágyi; ulterior cetatea i ora ul trec în
proprietatea regelui Matia. În anii 1492-1493 familia Geréb pretindea c! are
dreptul asupra domeniului.
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Pe vremea turcilor localitatea nu a r!mas f!r! locuitori. În timpul unei
campanii militare din anul 1695 principele Friedrich August a poposit în
Turski BeEej. Date numeroase din perioada turceasc! a cet! ii BeEej le ofer!
Evliya Çelebi care în anii aizeci ai secolului XVI a c!l!torit prin aceste inuturi. Pe acea vreme, din 168 localit! i din Banat, doar 9 aveau statut de
cetate, palanc!, ora ; printre acestea se afla i BeEej. Conform descrierii lui
Evliya Çelebi, BeEej era un domeniu funda ional; în el se afla pe atunci un
post militar compus din 40 de solda i, perceptori, inspector vamal i un serdar de ieniceri. Demolarea cet! ii BeEej s-a început în martie 1701 sub
coonducerea lui Johann Friedrich de Globica, comandant al Szegedului.
Cu ocazia conscrierii camerale din anul 1717, Turski BeEej se afla
printre localit! ile din districtul Becicherec, având 20 de case. Împ!ratul
Josif al II-lea, cu ocazia turneului prin Ungaria de Sud, a vizitat Turski
BeEej în 10 i 11 mai 1768 i a înnoptat aici. A mai poposit în localitate în
anul 1773, continuându- i apoi drumul spre Melenci i spre Becicherec. În
anul 1782 familia Szissányi a ob inut Turski BeEej printr-o dona ie. Ultimii
trei l!stari ai familiei Szissányi au fost fete i ele s-au c!s!torit: una cu colonelul Lipót Rohonczy, a doua cu contele Károly Leiningen, a treia cu Gyula
Urbán. Astfel contele Károly Leiningen-Westerburg, general al armatei revolu ionare din 1848, executat la Arad, devenise mo ier în Turski BeEej.
În anul 1886 o treime din a ezare a fost mistuit! de incendiu, iar în
1893 prin localitate a bântuit holera.
Localitatea Vranjevo (varianta Franjevo) a luat fiin ! dup! desfiin area
Grani ei Militare de pe Tisa i Mure , în anul 1751. A fost populat! cu gr!nicerii sârbi. Dup! înfiin area Districtului Privilegiat Velika Kikinda,
Vranjevo intr! în cuprinsul acestuia.
În anul 1918 localitatea ce avea s! devin! Novi BeEej se compunea
din dou! comune administrative separate: Vranjevo, cu popula ie predominant sârb!, i Turski BeEej, cu popula ie preponderent maghiar!; cele dou!
comune erau separate doar de un canal ( an ).
Din aceste localit! i a provenit un num!r însemnat de personalit! i celebre. Vom men iona aici doar pe unele dintre acestea: Josif MarinkoviV,
compozitor; dr. JenY Szentkláray, profesor, preot, istoric, membru corespondent al Academiei Ungare de Stiin e, membru de onoare al Academiei
Sârbe de Stiin e; dr. Vladimir Glavaš, jurist, avocat, mecena (prieten al lui
Svetozar MiletiV, J. J. Zmaj, Tura JakšiV); Joca SaviV, teatrolog; Dimitrije
(BrankoviV), arhimandrit al m!n!stirii Krušedol i rector al Seminarului Teologic din Carlov! ; Nikanor (IliEiV), episcop al BaEk!i; Lazar PavloviV,
medic i deputat în Dieta Maghiar!; Vladimir Bajinski, avocat, i al ii.
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Armata sârb!, comandat! de c!pitanul MiloEiV, aflat! sub comandantul superior Dragutin RistiV, a intrat în Vranjevo la 21 noiembrie 1918 la
orele 16, iar în BeEej în aceea i zi, o or! mai târziu.
Monumentele locale demne de a fi men ionate i vizitate sunt: capelam!n!stire pe malul Tisei; cl!direa Prim!riei din Vranjevo; biserica cu hramul Sfântului Ioan Botez!torul din Vranjevo; ruinele vechii cet! i BeEej de
pe malul Tisei.
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NOVI KNEŽEVAC
Barát András
1200 – Kenesna, 1332-37 – Kanisa, 1853 – Türk. Kanischa und
Josephova, 1910 – Törökkanizsa és Torontál-Józseffalva,
1922 – Nova Kanjiža i Obiliievo, 1935 – Novi Kneževac
Prima men iune scris! a localit! ii Novi Kneževac, sub forma Knesa,
Kenesa, Kenesna, respectiv Cnejia, provine din vremea Regatului Maghiar;
cuvântul din denumire are etimologie slav! i indic! re edin a unui cneaz,
iar cu mult înainte desemna chiar pe un domnitor.
În secolele XIII i XIV Novi Kneževac (respectiv, dup! denumirea de
atunci, Rev Kanjiža) se afla în posesia regilor maghiari, i în anul 1329 i s-a
acordat statututul de târg, cu dreptul de organizare a târgurilor anuale. Dup!
cum reiese din tabelele pl!titorilor zeciuielii papale, localitatea realiza cele
mai mari venituri din încasarea taxei pentru comercializarea s!rii (care sosea
în port) i din taxele pentru drumuri. Chiar la începutul secolului al XV-lea,
în anul 1401, pe vremea regelui maghiar Sigismund de Luxemburg, localnicii î i pierd drepturile de pân! atunci i intr! în proprietatea familiei Csáky, care va p!stra proprietatea asupra localit! ii peste un secol, pân! în anul
1509, când o va ceda arhiepiscopului Toma Bakocs. Pe la mijlocul secolului
al XV-lea Novi Kneževac avea trei str!zi i 300 de locuitori.
Înrângerea Ungariei la Mohács în data de 29 august 1526 a deschis
Imperiului Otoman calea pentru p!trundere în continuarea. Din anul 1551
pân! la semnarea P!cii de la Passarowitz între Turcia i Austria în 1718,
Kanjiža (dup! denumirea de atunci a localit! ii) se afl! sub obl!duirea turcilor. A apar inut eyaletului Timi oarei, nahiei Cenadului. Majoritatea popula iei a p!r!sit localitatea. Turcii au introdus un sistem de impozite mai
blând decât cel ce fusese pe vremea autorit! ii maghiare. Înlesnirile la impozit i primirea unor suprafe e importante de teren fertil au atras raiaua. În
secolul al XVI-lea Kanjiža avea 60 de case. Locuitorii erau maghiari, cu
pu ine gospod!rii sârbe ti. În p!r ile Kanjižei tr!iau i turcii, dar în a doua
jum!tate a secolului XVI nu erau numero i; majoritatea o alc!tuiau spahii i
func ionarii pentru supravegherea schelelor, a pesc!riilor i a târgurilor, dar
este probabil s! fi fost i meseria i, respeciv negustori cu domiciliu stabil.
Exista o geamie i un amam.
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Pe timpul Imperiului Otoman Kanjiža este un centru economic puternic i important, care aduce statului venit mai mare decât Cenadul, re edin a
militar! i administrativ! de atunci a sangeacului. Numai în Kanjiža se produceau 277 tone de grâu i 115 tone de grâne mixte. În afar! de acestea, se
producea cânepa, varza, inul i alte culturi de legume, dintre care cei mai
renumi i erau pepenii i lubeni ele. Despre aceast! Evli Celeby noteaz!:
“Recolta este atât de bogat!, încât o c!ru ! de bostan se vindea cu un be lic
sau cu 1/8 gro i”. Se cre teau în num!r considerabil animalele mici i mari:
vaci, cai, oi etc. Fiecare gospod!rie inea câte zece stupi de albine. Mierea i
ceara erau m!rfuri deosebit de c!utate în Europa i se vindeau la târgurile
apicultorilor. Marfa de comer se transporta pe Tisa cu vapoare cu portan a
de 30 de tone.
În timpul marilor confrunt!ri militare dintre Austria i Turcia pentru
dominarea asupra Banatului la sfâr itul
secolului XVII, localitatea are denumirea de Mala Kanjiža (Kanjiža Mic!)
i joac! un rol important în cadrul luptelor. În anul 1694 armata austriac!
construie te pe malul Tisei un bastion
de ap!rare, iar peste albia râului – un
pod de pontoane. O parte din armat!
imperial!, condus! de generalul Rabutin, trece peste podul respectiv spre a
se al!tura unit! ilor lui Eugeniu de
Savoya i a participa la marea b!t!lie
de la Zenta. Dup! repurtarea victoriei
la Zenta, Eugeniu de Savoya acord!
trupelor un r!gaz pentru refacere în
localitatea Mala Kanjiža. Conform prevederilor P!cii de la Carlov! din anul
1717, Mala Kanjiža, denumit! Turska Kanjiža (Kanjiža Tirceasc!), intr! în
componen a Austriei.
Ca urmare a r!zboaielor necontenite, Turska Kanjiža este din nou
pustiit!. Pentru a face din Banat grânar pentru Împ!r! ie, Curtea Vienez! a
întreprins diferite m!suri, care au fost relativ eficace. Una dintre aceste
m!suri fusese i colonizarea gr!nicerilor din confiniile militare desfiin ate.
Astfel, în anul 1753, pe un teren în vecin!tatea localit! ii Turska Kanjiža, au
fost a eza i gr!nicerii sârbi, care au format satul denumit, dup! fiul
împ!r!tesei Maria Terezia, Jozefdorf, iar sârbii îi ziceau Jozepovo. Pentru a
accelera i mai mult dezvoltarea Banatului, Viena a decis s! vând! bunurile
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camerale. În cadrul licita iei ce a avut loc la Viena în data de 1 august 1781
domeniul Turska Kanjiža, cu 15.304 jug!re de p!mânt a fost r!scump!rat de
negustorul din Novi Sad Marko DurkoviV pentru suma de 90.000 florini.
Prin cump!rarea domeniului a ob inut i titlul de noble e cu predicatul de
Servicki i s-a bucurat de toate drepturile feudale, devenind st!pân peste
Turska Kanjiža. În anul 1792 Marko DurkoviV a început s! construiasc! o
cas! cu etaj, având 22 camere, cu caracteristici de stil ale barocului târziu,
fiind unul din cele mai frumoase castele ale vremii din Voivodina. Pe lâng!
alte fapte de caritate, el a r!mas vestit ca fondator al primei, pe-atunci celei
mai mari fonda ii de burse sârbe, destinate copiilor sârbi, “Stipendarius Servickianus”, instituite la 28 aprilie 1794.
Dup! moartea lui George Servicki terenurile au fost împ!r ite. Castelul a fost mo tenit de Emil Schulpe, fiul Katarinei Schulpe n!scute MilankoviV-PaVanski, nepoatei lui George Servicki, pe care o agrea. Katarina se
m!ritase de tân!r! la Novi Sad cu c!pitanul de gr!niceri Wilhelm Schulpe,
i în urma mor ii prea timpurii a so ului a r!mas v!duv! tân!r! cu trei fete i
un b!iat. Dup! o vreme, ea a acceptat afec iunea unchiului s!u George Servicki i s-a mutat în palatul lui din Turska Kanjiža. Fiul ei, Emil Schulpe, sa însurat ulterior cu baroneasa Matilda Nyáry. Si ei au fost donatori caritabili; tocmai pentru faptele de caritate împ!ratul Franz Jozef I le-a acordat
titlul nobiliar Schulpe de Török Kanizsa. Aveau o gospod!rie exemplar! pe
o suprafa ! de 2.000 de jug!re cadastrale, unde produceau grâne, fructe i
legume. Au de inut o pesc!rie populat! cu crap, care se întindea pe 16 jug!re cadastrale. Fiul lor, George-György Schulpe (1867-1936), a fost, f!r! îndoial!, cel mai mare umanist i titan provenit din mediul locului. Este important! contribu ia sa la gândirea i tiin a sociolo-gic! european!. Mai întâi singur, cu mijloacele proprii, a construit 120 de locuin e muncitore ti în
Bratislava, apoi a atras i al i industria i, de au edificat un cartier muncitoresc întreg, cu spital, bibliotec!, cre !, muzeu. A dus lupt! contra bolii s!racilor pe-atunci nevindecabile, tuberculoz!, i a inut circa 600 de prelegeri
pe aceast! tem!. Era consilier al împ!ratului Francisc Josif I, cavaler al
Ordinului Sfântul Ioan, doctor honoris causa i membru al numeroaselor
academii de tiin ! europene, laureat al multor distinc ii din toat! lumea.
Una din fiicele Katarinei s-a m!ritat cu Fedor FajliV, nobil din Saxonia, care în urma dispozi iei militare a ajuns la Turska Kanjiža. În anul 1847
FajliV a fost primit în rândurile înaltei nobilimi ale Regatului Bavariei, ob inând titlul de baron. În anul 1855 el cu nevasta sa construiesc castelul de pe
malul Tisei (azi Hotelul “Parc”). Dup! câ iva ani petrecu i la Turska Kanjiža
au plecat în alt! parte. Castelul l-au cedat familiei Talijan, iar p!mânturile
le-au fost lucrate de latifundiarii din Aoka.
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Fiica cea mare a Katarinei, Wilhelmina, s-a c!s!torit cu Andor Talijan,
colonel în armata austriac!. Conform tradi iei, familia Talijan provine din
localitatea Malese, din nordul Italiei. Doi fra i de acolo, care afirmau c! au
origine nobil! i- i ad!ugau la nume predicatul de Malesa, au venit la sfâritul secolului al XVI-lea în slujba lui Matei al II-lea, fiind buni constructori. Castelul de pe malul Tisei (fosta oes!torie de Covoare) l-au construit în
anul 1855. În hotarul domeniului au edificat un s!la mare, denumit Maierele Talijan. Au avut mai mul i copii, dar pentru istoria localit! ii Turska
Kanjiža cei mai importan i au fost Béla i Emil Talijan. Béla a devenit ministru al agriculturii în Guvernul Ungariei i pentru meritele sale a ob inut
titlul de baron la 13 decembrie 1911; Emil a fost pretor. So ia lui Béla era
Marija BajiV de V!r!dia, str!nepoata cneazului Miloš ObrenoviV. Fra ii Talijan au f!cut deosebit de mult pentru localitatea lor: au montat un pod de
pontoane în anul 1885, au edificat spitalul în 1895, gara de cale ferat! i
cl!direa Prim!riei din ObiliVevo în 1896, cl!direa Judec!toriei Cercuare (actuala cl!dire a Prim!riei) în anul 1903. Pe vremea lor a fost înfiin at! Casa
Central! de Economii, Societatea de gospod!rire a apelor, a fost ame-najat
cheiul, a fost pavat! strada principal!, a fost introdus! iluminarea
acetilenic!, început! electrificarea etc. Pentru parcul existent i pentru aleile
stradale plantate cu arbori localitatea trebuie s! fie recunosc!toare lui Emil
Talijan, vestit vân!tor i c!l!tor, deoarece din c!l!toriile sale el aducea diferite plante rare i exotice i a început primul crearea spa iilor verzi în Turska
Kanjiža.
Conform recens!mântului din anul 2002 localitatea are 7.581 locuitori. Dintre loca iile importante ale localit! ii sunt de men ionat: Castelul
Servicki-Schulpe în parcul ora ului, Presa de ulei, biserica cu hramul Sfin ilor Arhangheli.
Novi Kneževac este acum centru comunal la nordul Banatului i centru administrativ pentru localit! ile: Tala, Srpski Krstur, Banatsko AranUelovo, Majdan-Rabe i Podlokanj.
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ORAVIQA
Sever B l oiu – Bodó Barna
1697 – Oravicza , 1717 – Montanorawitz, 1723 Berggemeinde Orawitz,
1779 – Cameral Oravicza, 1834 – Bergstadt Orawitz,
1861 – Deutsch-Orawitz, Rumänisch-Orawitz 1880 – Oravicabánya,
1919 – Oravika Montan*, Oravika Român*, 1926 – Oravika
Ora ul Oravi a se afl! în partea de sud-vest a jude ului Cara -Severin
în zona Dealurilor Oravi ei, pe râul omonim, la o altitudine de 260-310 m, la
circa 52 km de Re i a, re edin a jude ului, la 48 km de portul de pe Dun!re
Moldova Nou! i la 122 km de Timi oara. Administrativ îi apar in ase sate
– Agadici, Br!di oru de Jos, Bro teni, Ciclova Montan!, Marila, R!chitova
– i are o popula ie de 15.564 locuitori.
Exist! opinii, c! numele localit! ii ar avea origine maghiar!, totu i, este mai probabil! interpretarea conform c!reia denumirea de Oravi a se trage
din cuvântul slav orehovica, însemnând dumbrava de nuci.
Oravi a s-a format prin unirea (în 1926) localit! ilor Oravi a Montan!
i Oravi a Român!, unire ce a mai avut loc cu cca. 140 ani înainte (1785),
atunci nu pentru mult timp. Cele dou! localit! i sunt men ionate ca existente
în districtul Palanca, în conscrip ia din 1700. Totu i, unele date indic! atestarea documentar! din 1697, când în noaptea de 6-7 martie ofi erul, c!l!torul
i omul de tiin ! Luigi Ferdinando, conte de Marsigli, trimis al împ!ratului
austriac, este g!zduit la Oravi a în casa parohului romano-catolic. Localitatea cunoa te o dezvoltare sus inut! datorat! în mare parte resurselor sale bogate de minereuri i exploat!rilor de c!rbune din zon!.
Oravi a Român!, localitatea mai mic! – cu parohie ortodox! din 1743,
biseric! din 1755 – dobânde te importan ! cu apari ia c!ii ferate: în 1847
aici se construie te gara, prima de pe teritoriul actual al României. În 1854
devine oppidum (târg), dup! 1867 este re edin ! de plas!. Pân! în 1872
apar ine Confiniului militar, între 1872-1919 comitatului Cara -Severin, tot
ca re edin ! de plas!. La sfâr itul secolului XIX g!sim aici cea mai mare
libr!rie româneasc! a Banatului.
Oravi a German!/Montan! era/este o localitate industrial!, într-o vale,
cu o arter! de trei km i jum!tate, la marginea p!durii. Parohia romano-
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catolic! este men ionat! în 1703. Dar este p!r!sit!, dup! 1717 are loc reînfiin area localit! ii.
În anul 1870 localitatea Oravi a Montan!/German! are 923 de case i o
popula ie de 4.000 locuitori, iar Oravi a Cameral!/Român! 532 de case i o
popula ie de 2.300 de locuitori, împreun! un total 1455 de case cu 6.300
locuitori.
În arealul localit! ii Oravi a s-au g!sit urme privind exploatarea cuprului i aurului înc! din timpul st!pânirii romane. Când Banatul a ajuns sub
ocupa ie turceasc!, în secolul al XVI-lea, otomanii au exploatat metale la
Oravi ei.
În urma p!cii de la Passarowitz
din 2 iulie 1718, Banatul trece sub st!pânire habsburgic!, se vor coloniza la
Oravi a, din diferite provincii ale Austriei, speciali ti în minerit i prelucrarea metalelor. În 1718 sunt adu i 36
mineri din comitatul Zólyom (azi Slovacia central!) i din Pfalz. În urm!torii zece ani ajung aici 694 mineri i
muncitori din Tirol. Curtea, conform
unui decret emis în 1720, asigura cheltuielile necesare construirii de locuin e
pentru noi veni i. În 1723 este adus!
aici, de la Timi oara, Direc iunea Minier! B!n! ean!. În 1729 este înfiin at!
prima coal! de minerit, care din 1789
va func iona la Re i a. În cursul secolului XVIII au sosit aici români din
Oltenia în num!r mare, s-au stabilit în
cartierul Forviz (de la Fuhrwesen –
adic! transport), ei fiind numi i de b! tina i drept bufeni, i se ocupau preponderent de exploatarea lemnului i producerea mangalului. Au fost adu i
i igani, cu scopul de a sp!la minereurile aurifere.
În 1737 or!vi enii particip! la r!scoala împotriva habsburgilor. La reînceperea r!zboiului austro-turc, în 1738, când armata turc! se apropia de
Oravi a, majoritatea localnicilor se refugiaz! la Timi oara, Arad i Periam.
În perioada tulbure 1738-1740 localitatea este pr!dat!, incendiat!, biserica
distrus!, preotul i câ iva enoria i m!cel!ri i. Cu trecerea pericolului, majoritatea celor pleca i au revenit. În 1787 turcii atac! din nou, distrug stabilimente industriale i la Oravi a. În 1831 a izbucnit, din nou, o epidemie de
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holer!. Totu i, localitatea î i revine de fiecare dat!, Oravi a, în perioada urm!toare devine localitatea cu dezvoltarea cea mai dinamic! din zona montan! a Banatului, primind rangul de comun!, mai apoi ora minier (1834).
Câteva date privind dezvoltarea localit! ii. 1721 – construirea cuptorului de topire a fierului, uzin! ce a devenit spre sfâr itul secolului al XIX-lea
fabrica de ciocane; 1730 – ia fiin ! Oficiul Suprem al Minerilor; 1777 – lucreaz! deja patru furnale; 1783 – dreptul de a avea târguri s!pt!mânale i
trei târguri anuale; 1788 – mineritul scade pentru un timp; 1809 – prima expozi ie industrial! i comercial!; 1833 – se g!se te aur în apropiere; 1845 –
se deschide mina de aur, ce func ioneaz! timp de patru ani; 1847 – pe traseul Oravi a–Iasenova–Bazia circul! un fel de tren tractat de cai, asemenea
tramvaiului cu cai, pân! la darea în folosin ! a liniei ferate; 1847 – începe
construc ia c!ii ferate Oravi a–Bazia , terminat! în 1854 (lung! de 62,5 km,
ce asigur! zonei Banatului Montan leg!tura – transportul c!rbunelui – la
Dun!re, adic! jonc iunea cu transportul fluvial); 1855 – se d! în func iune
marea monet!rie; 1856 – transport pasageri pe cale ferat!; 1855 – uzinele
Oravi a trec în proprietatea StEG (Österreichisch-ungarische Staatseisenbahn-Gesellschaft, adic! Societatea de Cale Ferat! Austro-ungar!), care- i
va stabili centrul la Re i a; 1857 – laboratoarele chimice ale StEG sunt înfiin ate la Oravi a, str!mutate la Re i a in 1880; 1860 – fabric! de ciment;
1860 aproximativ – fabric! de ulei lampant; 1863 – se d! în exploatare linia
ferat! Oravi a – Anina, o realizare tehnic! de excep ie pentru perioada respectiv! din cauza tunelurilor i viaductelor necesare; 1875 – Oravi a –
Anina: linia de cale ferat! montan!; 1878 – se d! în folosin ! sta iunea
climateric! Marila, va deveni cea mai elegant! din regiune; 1896 – moar!
cu abur.
Revolu ia din 1848-1849 n-a avut efecte negative privind mineritul;
dimpotriv!, localitatea a crescut în importan ! din cauza necesarului de arme, din care cauz! guvernatorul Kossuth îl nume te în fruntea uzinelor pe
Szlávy József, cel care va fi prim-ministrul Ungariei între 1872-1874, viitor
academician i pre edintele Camerei Superioare a Dietei Na ionale. Legat de
capitolul politic!, merit! men iona i principalii deputa i ale i i trimi i în
Dieta de la Budapesta: 1865 – Ioan Faur, 1892-1896 – prozatorul de renume
mondial Jókai Mór, 1896-1906 – inginerul miner local Adalbert Graenzenstein, 1906-1910 – Coriolan Brediceanu, mare om politic român, descendent
din familie de boieri alunga i din Oltenia i stabilit! în Banat.
Via a bancar! prezint! o caracteristic! interesant!: este organizat! pe
grupuri etnice. În 1866 se deschide Oravitzaer Sparkasse, în 1894 Banca
Oravi ana, care a fost precedat! de Asocia ia româneasc de consum
(1887), iar din 1888 func iona Oraviczai Népbank. În 1900 apare banca care
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nu mai are determinare etnic!: Kereskedelmi és Iparbank – adic! Banca
Comercial i Industrial .
Oravi a este un important centru colar. Înv! !mântul de aici este legat
de specificul localit! ii – dup! cum am men ionat deschiderea primei coli
de minerit aici. În 1733 ia fiin ! coala primar! catolic!, în 1777 prima coal! primar! româneasc!. În 1793 pe lâng! coala primar! s-a înfiin at i un
subgimnaziu latin, cu 4 clase, care va func iona pân! la 1854. În 1871 s-a
înfiin at o coal! civil! cu 4 clase, cu limba de predare maghiar!, care se va
men ine pân! în anul 1913, când s-au deschis cursurile unui liceu. Acesta, în
anul 1919, va fi preluat de statul român i poart! numele generalului
Dr!g!lina. La coala înfiin at! în 1793 au înv! at, în primii ani, unii dintre
intelectualii Banatului, precum Damaschin Bojinc!, Nicolae Tincu Velia,
Simeon Mangiuca.
În Oravi a German!, biserica romano-catolic! a fost ridicat! între
1718-1722, cea greco-catolic! este construit! în stil baroc, în 1781, biserica
ortodox! de aici fiind sfin it! în 1784. Prima biseric! ortodox!, cea din Oravi a Român! dateaz! din 1755, cu picturi din 1867. În localitatea component! Ciclova Montan! se afl! m!n!stirea „C!lug!ra” cu biserica zidit! în anii
1860-1861.
Cultura este un capitol aparte când este vorba de Oravi a – ora cu priorit! i însemnate. Ora ul se mândre te cu prima cl!dire de teatru de pe teritoriul actual al României. Se tie, c! din 1792, în sala de bal a palatului
Rhédey din Cluj a început s! func ioneze prima sal! permanent! de teatru
din Transilvania, cu trupa lui Kótsi Patkó János. În aceast! cl!dire, teatrul de
expresie maghiar! din Cluj va func iona pân! la terminarea, în 1906, a cl!dirii teatrului nou, actualul Teatru Na ional. Cl!direa în care a func ionat teatrul clujean perioad! de peste un secol, ini ial nu a fost de teatru – ci sal! de
bal. Precum i la Timi oara primele spectacole de teatru au avut loc în cl!direa magistraturii sârbe ti care, dup! unificarea celor dou! prim!rii din ora ,
va fi exclusiv sal! de spectacole. Dup! transformarea cl!dirii, realizat! în
1795, exist! aici un teatru cu 155 locuri la stal, i cam tot atâtea în loji i pe
cele dou! balcoane. Ceva mai mic, dar de dimensiuni apropiate este i teatrul din Oravi a construit în stil baroc, dup! modelul Burgtheater din Viena,
de c!tre arhitectul local Ion/Johann Niuny, din ini iativa directorului Direciunii Miniere, Procop Lothka de Smislov, socrul arhitectului. Acest teatru
este prima cl!dire de teatru din Europa Central! iluminat! cu ajutorul l!mpilor cu acetilen!. Teatrul a fost inaugurat în prezen a împ!ratului Francisc I i
a împ!r!tesei Augusta Carolina, cu un spectacol intitulat Die Beschämte
Eifersucht (Gelozia umilit!) de Franul von Weisenturm. Dup! realizarea etajului cl!dirii, unde sunt amenajate s!lile cazinoului din localitate, în 1838,
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are loc a doua inaugurare, în prezen a ministrului culturii de la Budapesta,
Ágoston Trefort, cu trei spectacole în trei limbi: Die Frau Kaffeesiederin
(Cafegioaica), Mama lui Ktefan cel Mare i A regény vége (Sfâr itul romanului). Pe scena teatrului s-au perindat trupe din Austria, Germania, Ungaria, de la Teatrul Na ional Bucure ti, respectiv personalit! i de seam! precum Mihai Eminescu, George Enescu, violonistul ceh de renume mondial
Jan Kubelik, tenorul excep ional Traian Groz!vescu, marele actor Matei
Millo cu trupa lui Nottara.
Oravi a este un ora cu vechi tradi ii culturale, unde spectacolele de
teatru al!turi de cele corale se întâlneau frecvent. În 1838, la etajul teatrului,
s-a constituit Asocia ia Cazino de teatru i citire, care avea sec ii în cele trei
limbi locale mai importante. Cazinoul maghiar dateaz! din 1863. În 1846 sa ini iat reuniunea maghiar! de citire. În 1872 a luat fiin ! „Reuniunea român! de cânt!ri”, care la 7 ianuarie 1889 a prezentat pe scena teatrului opereta Crai Nou a lui Ciprian Porumbescu (prima dat! în teatru propriu-zis),
pe libretul lui Vasile Alecsandri. Tot aici s-a jucat la 12 aprilie 1888 prima
operet! b!n! ean!, Na a Trina. În anul 1873 ia fiin ! Cazinoul român, din
care au f!cut parte i cunoscu ii c!rturari or!vi eni: Atanasie Marian Marienescu, Simeon Mangiuca i Elie Tr!il!. La 29 octombrie 1898 din ini iativa
unor intelectuali români din Oravi a, având în frunte pe Elie Tr!il!, Baltazar
Munteanu i Petru Corneanu în prezen a a zeci de reprezentan i ai românilor
din Valea Cara ului i din Clisura Dun!rii, s-a constituit desp!r !mântul Astra din Oravi a.
În domeniul cultural-social mai putem aminti existen a companiei de
pompieri voluntari (1870), a gr!dinii de tir (1872), a clubului turistic (1890).
Biblioteca din Oravi a a luat fiin ! în 1877. Cl!direa bibliotecii (ce poart!
numele lui Simeon Mangiuca) a fost, pe rând, în posesia mai multor familii
cu renume (prima fiind Maderspach, 1802, urmat! de Grosz, 1849).
Presa din Oravi a este marcat! prin publica ii care asigur! o continuitate, începând cu anul 1868. Si înaintea acestei date a existat un s!pt!mânal
local – „Wochenzeitung” – ap!rut între 1818-1820, dup! care a urmat o oarecare pauz!. S!pt!mânalul „Der Berggeist” a ap!rut în 1868-1869, cca. ase luni. Oricum, în privin a longevit! ii (1872-1940) s!pt!mânalul “Orawitzaer Wochenblatt” (S!pt!mânalul or!vi an) nu prea are concuren !, poate
una sau dou! publica ii au fost mai longevive în tot Banatul. Ziarul „Progresul” a ap!rut între 1907-1918 i 1919-1924, existând i alte publica ii române ti: „Educatorul” (1909-1914), „Foaia Oravi ei” (1914-1915). În limba
maghiar! au ap!rut: supliment maghiar al „Orawitzaer Wochenblatt” din
1882, apoi „Oravica és Vidéke” (1896-1918).
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Prima farmacie se deschide în localitate în 1796. Anumite surse indic!
numele lui Lederer, ca farmacistul care a început activitatea, alte surse vorbesc de farmacia Knoblauch – cu aceea i dat! de înfiin are. Azi func ioneaz! în Oravi a Muzeul de Istoria Farmaciei Montanistice, ce de ine mobilier
i instrumentar farmaceutic de la sfâr itul secolului al XVII-lea i pân! în
anii 1950.
Oravi a a dat o serie de personalit! i ale vie ii culturale, tiin ifice i politice. Astfel a fost folcloristul Simeon Mangiuca (1831-1890), membru de
onoare al Academiei Române, cu lucr!ri de etnografie, filologie, mitologie i
istorie, care a desf! urat i o intens! activitate publicistic!. Damian Izvercianu, colaborator la revista “Familia” din Oradea a lui Iosif Vulcan i “Tribuna” din Arad, editor a dou! publica ii locale: “Junimea” i “Progresul”.
Vom evoca, în continuare, alte personalit! i importante, ce s-au n!scut
ori au activat aici.
Maderspach Károly (1791-1849) – inginer, inventatorul unui anumit
tip de pod suspendat.
Damaschin Bojinc! (1801-1869) – ministru i om de tiin !, organizatorul Arhivelor Na ionale din România.
Balás Árpád (1840-1905) – inginer agricol, profesor universitar, scriitor.
Humborg Adolf (1847- ?) – pictor, cu studii la München i Viena, a
lucrat la München.
Szentkirályi Ákos (1851-1933) – medic veterinar, profesor universitar.
Dvorák Hubert (1861-1927) – inginer, director al uzinelor mecanice
din Budapesta, distins cu Grand Prix la expozi ia mondial! de la Paris, din
1900, pentru proiectul locomotivei „Atlantic”.
Kerpely Kálmán (1864-1940) – inginer fitotehnist, profesor universitar, membru al Academiei Ungare de Stiin e.
Aurelie Iana (1867-1948) – preot, folclorist.
Csefkó Gyula (1878-1954) – lingvist, profesor universitar la Szeged;
profesor o perioad! la Oravi a.
Sulyomi-Schulmann Adolf (1883-1942) – pedagog specializat în defectologie, directorul institutului de surdo-mu i din Budapesta, profesor universitar.
Fitz József (1888-1964) – istoric al literaturii, director general al Bibliotecii Na ionale Széchényi din Budapesta.
Gheorghe Azap (1939- ) – poet.
La 1 noiembrie 1918 la Oravi a, sub pre edin ia avocatului dr. Petru
Corneanu s-a constituit Consiliul Na ional Român din localitate, iar la 4 noiembrie acela i an în prezen a unei mari mul imi, personalit! ile Oravi ei au
proclamat “unirea cu oara”.
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OQELU RO U
Dan Bobârsc
Sec. XIV. – Bisthere, 1458 – Alsoachowa, 1580 – Cseres Bistra,
1699 - Ohaba Bistra, 1795 – Ferdinand,1807 – Ferdinandsberg,
1848 – Bemhegy, 1867 – Nándorhegy, 1918 – Ferdinandsberg,
1924 – Ferdinand, 1948 – Okelu RoCu
O elu Ro u este un ora în partea de nord-est a jude ul Cara -Severin,
amplasat pe o teras! aluvional!, la 268 m altitudine, de-a lungul faliei tectonice, prin care râul Bistra, dup! confluen a cu Bistra M!rului, se îndreapt!
spre Timi . O elu Ro u situat pe DN68 Ha eg–Caransebe , la 50 i respectiv
20 km dep!rtare de aceste ora e, i are în subordine administrativ! localit! ile Cire a i Mal. În 2002 avea o popula ie de 11.749 locuitori i se întinde
pe o suprafa ! de 6.381 ha.
Valea milenar! a Bistrei care se infiltreaz! ca un golf între Mun ii Poiana Rusca i Masivul oarcu Petreanu, ascunde de-a lungul ei pitore ti a ez!ri omene ti. Condi iile naturale prielnice duc la concluzia c! pe aceste
meleaguri via a uman! a existat din cele mai vechi timpuri. Astfel, la marginea localit! ii au fost descoperite obiecte de silex ce dateaz! din paleoliticul superior. În neolitic, grupuri de oameni s-au a ezat pe terasele Timi ului i Bistrei, iar în epoca bronzului i fierului, continuitatea existen ei umane a fost marcat! de descoperirea unor vestigii specifice acestei epoci.
Cercet!torul Mircea Rusu men ioneaz! c!, în secolele VI-XI, printre
localit! ile b!n! ene unde se extr!gea aur figurau i localit! i de pe Valea
Bistrei, printre care i Ohaba Bistra. Localitatea Ohaba Bistra, pe vatra c!reia s-a format actualul ora O elu Ro u, apare men ionat în documente în
secolul al XIV-lea, sub denumirea de Bisthere sau Bistra. Într-un document
din 21 decembrie 1458, scris la Arad, Nicolae de Bizere i Iacob de Racovia încheie o în elegere cu privire la unele mo ii din comitatul Timi , printre
care figureaz! i mo iile Alsoachowa (a ezare disp!rut! în apropiere de
Glimboca) i Zobadfalw, localitate identificat! de C. Suciu ca fiind Ohaba
Bistra. Pe la 1430, regele Sigismund doneaz! localitatea fiilor lui Petre
Stoian, Laszlo Iuga i Novak Negotha, actualul ora purtând denumirea de
Negote ti, probabil dup! numele proprietarului Novak Negotha. De altfel,
pe la 1449, un Negotha de Negote ti apare ca prim-pretor de Caransebe . De
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men ionat c! actualul cartier Mal este consemnat în scrieri din 1561, ca proprietate a familiei nobiliare Bizerea, iar un alt cartier al ora ului, Cire a, este
men ionat în cronici din 1580, sub denumirea Cseres Bistra.
În anul 1658 aceast! parte a Banatului a fost cedat! turcilor de c!tre
principele Transilvaniei Ákos Barcsay, pân! la pacea de la Passarowitz din
1718, când Banatul trece sub st!pânirea austriac!. În conscrip ia localit! ilor
din Banat, pe la 1699-1700, g!sim localitatea sub numele de Ohaba Bistra
("ohaba" înseamn! "loc", "a ezare").
În 1751 administra ia militar! este
înlocuit! cu una civil!, excep ie f!când
regiunile de grani !. Începând din anul 1762
iau fiin ! regimentele gr!nicere ti, la Caransebe constituindu-se Regimentul de gr!niceri Valaho-Iliric nr. 13. În cadrul acestui
regiment la Ohaba Bistra s-a înfiin at Compania 12. În vizita pe care o face în Banat, în
anul 1773, împ!ratul Iosif al II-lea trece i
pe la compania militar! din Ohaba Bistra, pe
care o remarc! pentru disciplin!.
La sfâr itul secolului XVIII, în via a
economic! a Banatului se produc schimb!ri
profunde, Curtea de la Viena intensific!
explor!rile i exploat!rile minere din zona
Mun ilor Poiana Rusca. În aceste condi ii
trei fra i, Anton, Franz si Ferdinand Hofmann (de origine austriac!), în 1796 încep construc ia unei topitorii a
fierului. Deodat! cu ei, au venit mai multe familii de origine germanic! în
zon!. Cu toate c! s-au f!cut cercet!ri în acest sens, nu se tie cu exactitate,
de unde provin aceste familii, dar un cercet!tor al zonei Valea Bistrei, dr.
Johann Wolf sus ine c! familiile de origine germanic! au venit din zona
Boemia (Cehia), Stiria, Carintia, Austria Superioar! (Austria) i Zips (azi
Slovacia central!).
În 1795-1796, Martinschitz instaleaz! o forj! ac ionat! hidraulic, pe
vatra localit! ii Ohaba Bistra, la poalele dealului Ferdinand, începând prelucrarea fierului în zon!. În aceea i perioad! familia Madersbach (se presupune: Johann, descenden ii se vor numi Maderspach) construie te o forj! la
Rusca Montan!. Aceast! investi ie necesit! for ! de munc! specializat!, sunt
adu i coloni ti i de la Boc a i Re i a. Primii coloni ti, majoritari germani,
s-au stabilit în apropierea instala iei metalurgice, a ezarea constituind
nucleul viitoarei localit! i Ferdinandsberg, ap!rut! în anul 1807. Denumirea
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deriv!, probabil, de la dealul cu acela i nume i nu de la proprietarul coloniei: începând cu 1823 Ferdinand Hoffmann. În anul 1805, O elul Ro u nu
avea nici vatr!, aceasta a fost cump!rat! de la satul vecin, Mal, parte din
izlazul lor cedându-se pentru 200 de florini.
În aceste împrejur!ri, în anul 1807 ia na tere localitatea Ferdinandsberg. În timpul revolu iei de la 1848, guvernatorul maghiar Fülöp Lipót
schimb! denumirea localit! ii Ferdinandsberg în Bemhegy (dealul lui Bem),
denumire ce d!inuie pân! în 1849.
Dup! anul 1867, când apare dualismul austro-ungar, a ezarea prime te
numele de Nándorhegy (traducerea fidel!, în limba maghiar!, a numelui
Ferdinandsberg), administrând localit! ile din jur, pân! la Valea Bistrei, mai
pu in localitatea Glimboca. La sfâr itul secolului al XIX-lea, pe lâng! germani, la Ferdinandsberg tr!iau i slovaci, unguri i italieni (proveni i din
nordul Italiei, zonele Tolmezzo i Ponteba). În anul 1880 popula ia din Nándorhegy era de 1.195 suflete, dintre care 442 germani, 400 slovaci, 224 români, 18 maghiari. În celelalte localit! i din jur tr!iau: 770 persoane în Ohaba Bistra, 397 în Cire a i 444 în Mal.
Ulterior, dup! Marea Unire de la 1918 se renun ! la denumirea de
Nándorhegy, revenind la vechea denumire de Ferdinandsberg. Din anul
1924, localit! ii i se schimb! numele din Ferdinandsberg în Ferdinand.
În timpul celui de-al Doilea R!zboi Mondial, în anul 1943 se trece la
unirea localit! ii Ferdinand cu localitatea Ohaba Bistra, formându-se localitatea Ferdinand-Bistra. Dup! anul 1945, cele dou! localit! i revin la forma i
denumirile ini iale, satul Mal lipindu-se de localitatea Ferdinand. Instaurarea
regimului comunist a condus la schimbarea denumirii localit! ii în O elu
Ro u, la 8 iunie 1948. În anul 1960, O elu Ro u este declarat ora .
Revenind la cursul evenimentelor economice, în anul 1809, locotenentul român P!tra cu, drept recuno tin ! pentru serviciile aduse statului, prime te împreun! cu cet! eanul Anton Schmidt, concesiunea de a exploata
minereul de fier din Vârciorova i Dealurile Mari, Gl!vanul i Ascu ita.
Concesiunile se dovedesc foarte bogate în minereuri de fier i cupru, fapt
care atrage pe negustorul Hanovitz care se ofer! s! cumpere perimetrele cu
minereuri. Exploatarea începe în anul 1814, dat! la care se cl!desc i o serie
de case i depozite. În anul 1820 Hanovitz se întov!r! e te cu industria ul
Martinius, originar din localitatea vecin!, Valea Bistrei, apoi este constrâns
s!- i vând! partea proprie unui venetic cu numele Pallman. Ace tia doi reuesc s! porneasc! o fabric! de prelucrare a minereului de fier, o uzin! rudimentar!. Exploat!rile nemiloase i neplanificate au dus la stingerea minelor
din aceast! zon!; în 1823 î i vând propriet! ile Societ! ii Unite Bistra-Ru -
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chi a, care prime te dreptul de exploatare a p!durilor de pe versantul sudic
al Mun ilor Poiana Rusc! i de pe versantul nordic al Mun ilor oarcu.
În 1829 se mai instaleaz! un ciocan ac ionat cu abur, un atelier mecanic i un tren de laminare. În jurul anului 1842, intr! ca ac ionar industrial
Ferdinand Hoffman împreun! cu Karl/Károly Maderspach, din localitatea
Rusca Montan!, ultimul, fiind un recunoscut specialist în prelucrarea fierului, cu solu ii inventive, face ordine în fabric! întemeind cel dintâi laminor
pentru fier.
Aceast! perioad! corespunde începuturilor de concentrare a capitalului
în mari societ! i i trusturi. A a se explica faptul c! în 1857, atelierele din
Ferdinand, împreun! cu furnalul Stefensberg, ciocanele din Rusca Montan!,
furnalul i turn!toria din Ruschi a, sunt toate cump!rate de c!tre „Erste
Banater–Siebenbürger Bergwerks Gesellschaft” (Prima Societate B!n! ean!-Ardelean! de Mine i Metalurgie) cu centrala la Viena. Societatea face
dezvolt!ri serioase, introduce tehnologii noi, se extinde produc ia de laminate. Cererea sporit! de ine de cale ferat!, platine i profile a determinat
preocuparea pentru modernizare si pentru extindere. Au loc i schimb!ri
privind proprietarul.
Prima linie ferat!, important! din cauza transportului, este cea dintre
Caransebe –Ferdinand–Subcetate, construit! în anii 1906-07. Cu toat!
dezvoltarea în plan tehnologic, popula ia localit! ii r!mâne relativ mic!, dar
ora ul va cre te împreun! cu cre terea importan ei industriei grele, în
perioadele ce au urmat. Odat! cu declararea centrului muncitoresc O elu
Ro u ca ora , popula ia acestuia cre te substan ial. Astfel, în 1960 ora ul
avea 8.500 locuitori, în 1970 avea 10.200 locuitori, ajungând în anul 1990 la
13.500 locuitori.
Paralel cu dezvoltarea economic! a avut loc i una edilitar-social!.
Evanghelicii î i ridic! propria biseric! între anii 1858-1863, eveniment confirmat de o plac! inscrip ionat!, p!strat! în podul bisericii. Parohia romanocatolic! a avut o biseric! proprie, zidit! în anul 1880. Aceast! biseric! catolic! a servit ca l!ca de cult pân! în anul 1939, când a fost ridicat! actuala
biseric!. Pân! la în!l area bisericii ortodoxe din Ferdinand, slujbele religioase s-au s!vâr it de c!tre preo ii din Ohaba Bistra i Cire a. Între anii 19301935, terenul cuprins între cl!direa Vila i vechea biseric! catolic! este
cedat pentru cl!direa bisericii ortodoxe. În anul 1933 se hot!r! te construirea unei biserici, ea fiind sfin it! la data de 4 decembrie 1938 de episcopul Caransebe ului, dr. Vasile L!z!rescu.
Din datele de care dispunem tim, c! prima farmacie s-a deschis în
1893.
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Ca oameni de seam! de prin partea locului, în afar! de K. Maderspach
deja men ionat, vom evoca un poet i un profesor. Peter Barth (1898-1968)
a fost farmacistul ora ului timp de decenii, i un însemnat poet în grai
v!besc, prezen ! vie în memoria localnicilor. Rónai JenY (1916-1986),
n!scut aici, preot catolic, profesor de liceu la Debrecen, în perioada dur! a
comunismului, în 1948, în urma unui denun fals, a fost judecat i închis pe
nedrept, pierzându- i dreptul de a fi preot sau profesor. Este o victim! a
comunismului.
În aceast! parte a Banatului montan exist! locuri înc!rcate de istorie i
oameni pe care dac! ajungi s! le cuno ti, cu siguran ! î i dore ti, s! le revezi
mereu. Un asemenea loc este i ora ul O elu Ro u, centrul V!ii Bistrei.
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RECA
Bodó Barna
1319 – Rycas, sec. 14 – Rygachteluke, 1436 – Rekas, 1723 – Rekaš,
1784 – Rekasch, 1799 – Rékas, 1899 – Temesrékás, 1920 – RecaC
Situat! relativ în centrul jude ului Timi , la est de municipiul Timi oara, pe DN 6 (în acela i timp drumul european E70), localitatea Reca , re edin a comunei cu acela i nume, se afl! la o distan ! de 23 km de Timi oara
i 37 km de Lugoj. Comuna Reca se întinde pe o suprafa ! de 23.198 ha,
din care 19.916 ha reprezint! terenul agricol. În componen a administrativ!
a ora ului se reg!sesc localit! ile: Reca , Bazo , Herneacova, Izvin, Nad! ,
Petrovaselo i Stanciova. Apar inând marii unit! i fizico-geografice BanatoCri ane, teritoriul este situat în propor ie de 45% în treapta joas!, sudic!, a
Dealurilor Lipovei, care face racordul dintre Piemontul Banatului i Câmpia
de Vest, cu o altitudine cuprins! între 280-178 m. Reca ul reprezint! un centru viticol important al Banatului, cultura vi ei de vie ocup! cca. 5% din terenul agricol al comunei, fiind amplasat!, de regul!, pe versan ii cu expoziie general! sudic!. Reca ul are o popula ie de aproximativ 8.560 locuitori i
este un exemplu de diversitate etnic!, aici tr!ind împreun! români, maghiari,
sârbi, croa i ( oca i), germani ( vabi) i rromi. În 1791 devine târg (oppidum), în 1872 este re edin ! de plas! (járás – unii traduc prin termenul
ocol); este sediu de plas! i în perioada interbelic!. A fost declarat ora în
2004.
Chiar dac! izvoare istorice nescrise atest! existen a unei a ez!ri pe teritoriul ora ului Reca înc! din timpul romanilor (secolele III-IV e.n.), prima
atestare a localit! ii g!sim în cronici feudale din 1319, dat! contestat! de
unii istorici, a c!ror alternativ! este anul 1359. Din secolul al XIV-lea s-au
p!strat dou! nume: Rycas i Rygachteluke – forma acestora nu relev! clar,
c! primii locuitori au fost, dup! toate probabilit! ile, slavi. Numele provine,
de la „c^df”, râu în limbi slave. Dup! 1393 se stabilesc aici bulgari, izgoni i
de turci. Mai târziu apar ine unor nobili maghiari. În 1470 este men ionat ca
târg – oppidum. Armata lui Dózsa György (Gheorghe Doja) va atinge Reca ul în drum spre Timi oara (1514).
În perioada ocupa iei otomane nu prea avem date referitoare la starea
localit! ii, se tie doar c! primele familii de oca i ajung aici în jur de 1650.
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Cu pacea de la Passarowitz (azi Požarevac, Serbia) din 1718 începe o nou!
er! i în localitate. Marile coloniz!ri imperiale din secolul al XVIII-lea vor
cuprinde i Reca ul, primele grupuri de coloni ti ajung aici chiar în 1724,
proveni i preponderent din Baden-Württemberg i Bavaria. Prin coloniz!rile
ce au urmat – 1740, anii 1750 – au sosit aici vorbitori de german! din Alsacia i Lorena (Elsass-Lothringen), Pfalz, Hessen. Merit! aten ie un fapt, mai
rar invocat în lucr!ri destinate prezent!rii localit! ii. Este vorba de mi carea
Salpeterer din secolul al XVIII-lea din zona Schwarzwald (P!durea neagr!),
de fapt refuzul localnicilor de a-l accepta pe noul abate al m!n!stirii St.Blasien, i a metodelor sale dictatoriale. Au avut loc r!scoale (1739, 1745,
1754). Maria Tereza a luat m!suri drastice împotriva lor (în 1739 au fost
executa i public 5 r!scula i), f!r! rezultatele scontate. Ca m!sur! radical!, sa hot!rât exilarea salpeteri tilor din zona Hotzenwald, i astfel un contingent
de 112 persoane a luat drumul Transilvaniei de atunci, mul i ajungând în
Banat, printre care în Reca . Ultimii coloni ti germani au sosit între 1786-87
- 100 de familii. Ultima colonizare este cea din 1899, sunt aduse 100 familii
romano-catolice, maghiare.
Prima cas! de rug!ciuni romano-catolic! a fost de lemn, i dateaz! din
1740, biseric! din piatr! exist! din 1769. Actuala biseric! romano-catolic! sa construit între 1914-1918.
S! vedem pe scurt, câteva date privind dezvoltarea institu ional!.
Anumite surse vorbesc de administra ie local! din 1740, f!r! a specifica, ce
institu ii invoc! aceasta, din 1788 exist! oficiu po tal, din 1791 trece pe aici
po talionul. 1801 – dreptul de a organiza pia ! s!pt!mânal!. 1835 – apare
prima farmacie; 1853 – primul medic în sat i prima asocia ie, cea a me teugarilor. 1854 – sose te în sat prima telegram!. Anii 1870 – apare forma ia
de pompieri voluntari, însu i împ!ratul i regele Francisc Iosif ofer! acesteia
100 guldeni pentru rechizite. Între anii 1877-1902 se construie te gara. 1894
– prima institu ie bancar!, birou notarial i oficiu de carte funduar!. 1896 –
coala de meserii. 1897 – a doua institu ie bancar! i se d! în folosin ! omnibusul din localitate. 1900 – coal! public!. În anii 1900, localitatea dispune de urm!toarele structuri sociale: judec!torie, asocia ia !ranilor, asocia ia
tinerilor, asocia ia de lectur!, asocia ia de înmormântare, fondul de invaliditate i de pensii pentru muncitori, asocia ia sportiv!.
Prima fabric! din localitate este cef de c!r!mid!, din 1894, i bun! perioad! de timp este i unica. Puterea economic! a Reca ului este dat! de vin:
faima vinurilor din soiurile "Feteasc! regal!", "Cabernet Sauvignon", "Merlot", "Shiraz", "Pinot Noir", "Pinot Gris", "Burgund" sunt cunoscute i recunoscute de mai bine de 100 ani. Din punct de vedere social este de mare im-
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portan ! existen a unui ziar local – “Temesrekaser Zeitung” (cu apari ie s!pt!mânal!) apare din 1902.
În aceast! perioad! are localitatea popula ia maxim!, cca. 13 000 locuitori, dintre care românii constituie grupul majoritar (cca. 4800 persoane),
dar i germanii (2300), sârbii (1900) i maghiarii (1700) reprezint! grupuri
etnice puternice. În 2002 situa ia privind componen a etnic! este mult
schimbat!: români 6556, maghiari 934, sârbi i croa i 582+116, în timp ce
comunitatea german! este aproape disp!rut! – 111 persoane.
Reca ul se poate mândri cu multe personalit! i culturale i istorice, care sunt legate de localitate – chiar dac! în materialele de prezentare privind
ora ul, astfel de evoc!ri nu abund!.
Timi oara a avut doi primari originari din Reca , dar i vestitul primarmonograf, Johann N. Preyer (primar între 1844-1858) a avut leg!turi cu
Reca ul, venea des aici la rude. Geml József (1858-1929) – n!scut la Reca ,
a fost primar al Timi oarei în perioada 1914-1919, dup! ce din 1885 lucra la
prim!rie ca notar i din 1890 ca notar-viceprimar. Geml i-a a ternut pe hârtie memoriile din perioada cât a fost primar (Emlékiratok polgármesteri
mLködésem idejéb:l, 1924), totodat! ca i notar, el este editorul acelor volume (d!ri de seam!) care prezentau, an de an, situa ia institu iilor publice
din Timi oara. Lucian Georgevici – rec! ean, primar al ora ului Timi oara
în perioada 1922-1926 i 1927-1929, în timpul mandatului s!u, Regele Ferdinand a vizitat Timi oara.
Mai evoc!m câteva personalit! i de excep ie, din domeniile tiin !,
tehnic!, art! i sport.
Astronomul Tass Antal (Reca , 1876-1937, Budapesta) a parcurs o carier! tiin ific! de excep ie, devenind de tân!r (în 1904) conduc!torul Observatorului din Budapesta. În 1921 fondeaz!, cu un coleg, Institutul de
Cercet!ri Astrofizice, pe care-l conduce ca director pân! în 1934.
Mihailich GyYzY (Reca , 1877-1966, Budapesta) inginer de construc ii
hidrotehnice, devine în 1920 eful catedrei de construc ii de poduri de la
Universitatea Tehnic! din Budapesta, pe care o va conduce timp de 37 ani.
A proiectat multe poduri de maxim! importan ! (peste Tisa – la Szolnok în
1910, mai multe peste Cri uri), a condus reconstruc ia podului Margit din
Budapesta (1929-1935). Pentru b!n! eni cea mai important! lucrare a sa este
podul Liget (azi Decebal, de la b!ile Neptun din Timi oara) terminat în
1909, care, la acea vreme, era podul pe grinzi de beton armat cu cea mai mare deschidere din Europa. Proiectul a fost distins cu Diplom! de Onoare la
Expozi ia Interna ional! de la Paris din 1910.
N!scut la Reca , Szondy György (1889-1961), cu studii la Budapesta
i München, devine un pedagog recunoscut (lung! perioad! de timp a fost
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profesor la colegii renumite din Aiud i Debrecen, apoi inspector colar teritorial aici), dar i scriitor de succes în domeniul literaturii pentru copii.
Ion Cojar (n. 1931) – mare actor, regizor, un timp director al Teatrului
Na ional din Bucure ti, decorat cu Ordinul Steaua României în grad de ofier, Doctor Honoris Causa, este Cet! ean de onoare al ora ului Reca .
Reca ul a dat i mari sportivi. Este vorba de Francisc Neme – multiplu campion al României la 400 m plat, vicecampion balcanic la 400 m plat,
component al lotului olimpic al României i participant la Jocurile Olimpice
de la Berlin, 1936. Cel!lalt sportiv este o adev!rat! legend! a fotbalului european, în timp ce la „el acas!” se vorbe te prea pu in despre el: Elek
Schwartz. Dup! unele surse, Alexander „Elek" Schwartz (1908–2000) s-ar fi
n!scut la Timi oara; oricum a început fotbalul la Atletic Club Reca i s-a
consacrat la marea echip! Ripensia Timi oara. A fost antrenorul echipei naionale a Olandei din 1957, timp de apte sezoane, i antrenor al echipei
Benfica Lisabona, care în 1967 a disputat finala Cupei Campionilor Europeni. Este primul antrenor din România c!ruia i s-a spus „Mister".
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SÂNNICOLAU MARE
Bodó Barna
1241 – Zent Miklous, 1333 – Scent-Miclos, 1357 – Sent Miklos,
1716 – Veliki Simikluš (f78Y<Y nYSY<8og), 1761 – St. Miklosch,
1765 – Deutsche Sanktnikolaus, 1778 – St. Miclos, 1806 – Nagy Szent
Miklós, 1910 – Nagyszentmiklós, 1919 – Sânnicolau Mare

Sânnicolau Mare este un ora în jude ul Timi , aflat la 65 km nordvest de Timi oara i la 18 km de punctul vamal Cenad-Kiszombor. Este legat de re edin a jude ului prin calea ferat! Timi oara-Lovrin-Cenad i Timioara-Periam-Valcani. Este cel mai vestic ora din ar!. În linie dreapt!, localitatea se afl! la 5 km de grani a cu Ungaria, la 26 km de Serbia i la 35
km de punctul cel mai vestic al !rii, locul întâlnirii grani elor celor trei !ri
vecine, borna Triplex Confinium (1920). Are o popula ie de 12.914 locuitori
cu o structur! etnic! diversificat! (13 grupuri etnice), specific! regiunii. Se
întinde pe o suprafa ! de 13.635 ha din care intravilan 918 ha. Canalul Aranca trece prin mijlocul ora ului Sânnicolau Mare i este canalizat începând cu
anul 1888, dup! inunda iile din prim!vara aceluia i an.
Teritoriul ora ului în anul 896 e.n. este subordonat lui Achtum (în
maghiar! Ajtony), eful unei forma iuni statale medievale, cu re edin a la
Morisena (Marosvár), lâng! actualul Cenad. În anul 1002 regele Stefan al
ungurilor supune to i efii regionali, cu excep ia lui Achtum, vasal ungurilor, care rezist! pân! în anul 1021. În aceast! perioad!, teritoriul ora ului
este locuit, dar nu se poate vorbi despre o localitate separat! (de Cenad) decât dup! 1217. Prima evocare a ora ului dateaz! din anul 1247 cu numele de
Zent Miklous. În 1333 apare în registrul dijmelor papale, iar în 1421 regele
Sigismund doneaz! Sânnicolaul episcopului de Cenad, Marczali Dózsa.
Kinizsi Pál (Pavel Chinezu) aduce, în 1481, în Banat 50.000 de sârbi
din teritoriile ocupate de turci, o parte stabilindu-se în localitate. Între anii
1509-1511 localitatea este lovit! de cium!, iar în 1514 !rani de aici particip! la r!scoala condus! de Dózsa György (Gheorghe Doja), cetatea Cenadului este ocupat! de r!scula i. În 1552, anul ocup!rii Timi oarei de c!tre turci,
este i anul ocup!rii de c!tre ace tia a Cenadului i a Sânnicolaului. Defterdarul din 1557-58 indic! popula ie consistent!, majoritar sârbeasc!. Aceast!
popula ie, ortodox!, d! semne de refuz privind suveranitatea episcopului
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romano-catolic de Cenad, i o face în mod f! i , în 1590. Câ iva ani mai târziu, principele Transilvaniei, Bethlen Gábor, doneaz! localitatea vitejilor lui
lupt!tori din Lipova, care o vor da mai departe.
În anul 1701, st!pânirea otoman! este schimbat! de cea habsburgic!,
cu 15 ani mai devreme decât în Timi oara. Dup! pacea de la Passarowitz i
acest teritoriu este înglobat în noua provincie imperial! Banat (1718), condus! de o administra ie militar!. În 1724 localitatea devine sediul unui oficiu administrativ erarial (de gestionare a bunurilor regale). Din 1741 se renun ! la administra ia militar! a Banatului i se instaleaz! administra ia civil!, dependent! tot de Viena.
În 1750 în Sânnicolau, conform
documentelor existente, g!sim familii
sârbe i câteva germane. În anul
1752, administra ia provincial! va coloniza aici aproximativ 40 familii germane – care vor constitui baza cartierului Sânnicolaului German, constituit lâng! cel Sârbesc, dar pe malul
opus al râului Aranca.
Printre cei veni i sunt me te ugari (fierari, es!tori, pantofari, morari), dar i !rani, gr!dinari. În anii
1763-65 vine al doilea contingent de
coloni ti, de „viitori vabi” din diverse locuri (de ex. Baden-Württenberg,
Lorena, Luxemburg, etc.). În 1765
devine, în locul Cenadului vecin, reedin ! de a a numit cerc. Între 17661773 are loc al treilea val de coloniz!ri germane. La sfâr itul secolului al
XVIII-lea sosesc mai multe familii de macedoromâni si greci din Macedonia. Se estimau 427 de greci cu nume ca: Diamandi, Scarlato, Gheorghiades
etc. În 1792 popula ia Sânnicolaului German este de 1.890 locuitori, exclusiv germani. Cam din aceea i perioad!, din 1787, dispunem i de prima cifr!
concret! privind popula ia Sânnicolaului Sârbesc: 5.416 locuitori. A adar,
Sânnicolau a devenit, în câteva decenii, o localitate populat!, pentru acea
vreme. În 1839 din totalul de 9.912 locuitori, 8.306 erau din Sânnicolau
(Sârbesc), iar 1.606 erau din Sânnicolau German. În 1910 în Sânnicolau
(Sârbesc) sunt 2.122 case i o popula ie de 10.617 suflete (români 3.938,
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germani 3.227, maghiari 2.121 i sârbi 1.134), plus popula ia ora ului german, de 1.740 suflete, deci un total de 12.357.
În 1778 localitatea ine de districtul Torontal, iar dup! reintegrarea teritoriului provinciei imperiale în administra ia ungar! în 1779, se revine la organizarea administrativ! pe comitate. În noua structur! Sânnicolau devine re edin ! de plas!, cu 22 comune subordonate. Între 1807-1821 devine, provizoriu, re edin ! de comitat: dup! ce un incendiu mistuitor distruge cl!direa
comitatului din Becicherecu Mare, administra ia comitatului se mut! aici, în
casa avocatului Schreyer Viktor. În documente apare, din 1837 cu numele
de oppidum, adic! târg sau ora de câmpie. Între anii 1849-1860, pe timpul
Voivodinei Sârbe ti i Banatului Timi an, apar ine acestei provincii, dup!
1860 este reintegrat în structura comitatelor ungare. Dup! Concordatul
Austro-Ungar din 1867, este centru de plas! (ocol), dup! Unirea cu România, din 1921 este centru de plas! din nou, cu institu iile aferente: pretur!,
prim!rie, tribunal. Este declarat ora în 1942. Între anii 1951-1968 este reedin ! de raion, iar odat! cu 1968 i pân! în prezent este ora al jude ului
Timi .
Intemperii naturale (inunda ii în 1771, 1777, 1888) i sociale (cium!
în 1866, holer! în 1873) aduc mari suferin e localnicilor.
În 1781, la licita ia unor propriet! i ale trezoreriei, ora ul i mo iile sale
sunt cump!rate de fra ii Nakó, Cristof/Kristóf i Cyril/Cziril. Familie bogat! de
negustori provenit! din Macedonia, a c!rei membrii, prin putere economic! i
ac iuni de caritate, se ridic! foarte repede în rândurile aristocra iei maghiare.
„Capul” familiei, Kristóf, este înnobilat (neme ) în 1784. El ca ortodox (a murit
în 1800; fiul s!u va trece la catolici, probabil dup! ce devine conte) este donator
pentru construirea bisericii sârbe (1787, în locul vechii biserici, atestate în
1758), deputat la Congresul bisericesc din Timi oara (1790), fondator al colii
agricole din ora (1799); biserica romano-catolic! este ctitoria urma ilor lui
(1824; parohia exista din 1334, dup! turci este reînfiin at! în 1777). Fiul s!u,
Sándor (1785-1848) va fi ridicat, în 1813, la rangul de conte. Fiul acestuia,
Kálmán (1822-1902) devine consilier imperial i membru al camerei superioare
a Dietei Na ionale, iar din 1887 este deputat. Spitalului din ora , fondat de c!tre ei în 1883, i-au ad!ugat în 1896 o arip! nou! (de interne), ca în 19081910 s! finan eze reconstruc ia institu iei, care i azi este spitalul ora ului.
În 1864 începe construc ia castelului Nákó din centrul ora ului, ce avea
s! devin! re edin a familiei Nákó. Castelul este conceput i construit de Kálmán împreun! cu so ia, Bobdai Gyertyánffy Berta, o artist! talentat!, care
ine recitaluri de pian, câteva picturi ale sale sunt în muzee de renume, cu
scrieri de valoare literar!. Castelul este conceput într-un stil arhitectonic neoclasic fiind înconjurat de un parc amplu, cu specii rare de arbori. În construc ia castelului Nákó elementul central îl constituie turnul de inspira ie
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medieval!, esen ial în organizarea volumetric! a cl!dirii de mari dimensiuni,
care la început num!ra nu mai pu in de 99 de înc!peri. În castel exista un
altar Cinquecento, zeci de picturi de mare valoare (din sec. XV-XVIII de
mai trii italieni i spanioli), statui aduse chiar din Vene ia (Carducci), colecie de por elan din Japonia, lucr!ri de gravur! de mare fine e, mobil! veche
provenit! din o!rile de Jos, trofee de vân!toare din Africa i, nu îl ultimul
rând o bibliotec! de 5.000 volume. În colec ia de scrisori existau piese din
partea unor somit! i ca: Richard Wagner, Liszt Ferenc, Széchenyi István,
Deák Ferenc, Jókai Mór. Începând cu 1920, castelul Nákó î i schimb! proprietarii la intervale de cel mult dou! decenii, dându-i-se diverse întrebuin!ri, în func ie de regimurile politice care se succedau cu repeziciune. Pe
timpul celui de-al doilea r!zboi mondial, este folosit ca sediu al g!rzii fasciste. Solda ii nem i aduc modific!ri cl!dirii, folosite pe post de cazarm! i
depozit de arme. Totu i, deteriorarea interiorului castelului s-a accentuat în
primii ani ai regimului comunist, când castelul Nákó devine internat al Scolii Agricole. Abia din 1974 este amenajat! în incinta palatului Casa de Cultur!, func ie pe care o p!streaz! i ast!zi, g!zduind expozi ii, spectacole i
conferin e. În prezent în castelul Nákó func ioneaz! Muzeul Or! enesc cu
Sala Bartók, cu s!lile de Istorie i Arheologie i de Etnografie.
În 1787 prime te dreptul de a ine târg anual, în 1837 dreptul de a avea
târguri s!pt!mânale. Începând cu anul 1857 localitatea este racordat! par ial
la curent electric produs de uzina Kikinda i completat cu curentul electric
de la uzina electric! a morii Prohaszka. Din anul 1905 localitatea este iluminat! electric, iar din 1919 iluminatul public este mult redus datorit! faptului
c! curentul electric era asigurat doar de uzina electric! Prohaszka.
La mijlocul secolului XIX exista breasla cojocarilor, care în 1853 a
ridicat o cruce (acum se afl! în curtea bisericii sârbe). Dezvoltare dup! 1867
apar zeci de ateliere, manufacturi, în anul 1882 ia fiin ! Asocia ia Meseriailor, care contribuie mult la dezvoltarea industriei me te ug!re ti de mai
târziu. În ora se construie te, începând cu 1850, fabrica de c!r!mid! i
igl!, fabrica de lân!, fabrica de opinci a lui JovanoviV, fabrica de piele Körber, fabrica de mobil!, fabrica de ulei a lui Deutsch Lipót jr., moara lui Ede
Prohaszka, moara de abur a lui Falye Gergely, fabrica de c!r!mid! a familiei
Oprea, abatorul în Sziget/Sighet, fabrica de o et Raschofscrig, fabrica de
ulei, fabrica de spirt Lobell Singera, fabrica de bere (1894). Fabricile erau
relativ mari: aveau între 20-150 muncitori. Dar s! nu uit!m începutul: în
1724 Mathias Oexel primea dreptul de a construi o fabric! de bere.
În 1837 ia fiin ! prima banc! de credit. În perioada 1850-1919 au
existat mai multe institu ii bancare: case de economii, banc! popular!,
Banca Albina avea o filial! aici.
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Calea ferat! ajunge la Sânnicolau relativ timpuriu: linia PeriamValcani este terminat! în 1870, cea Sânnicolau-Timi oara în 1895, i curând
se termin! i a treia linie, spre Cenad-Makó în anul 1905.
Gimnaziul (liceul) localit! ii dateaz! din1894. Biserica ortodox! sârb!
actual! s-a construit în 1787, sinagoga este gata în 1794 (azi nu mai exist!),
actuala biseric! ortodox! român! este sfin it! în 1902. Biserica luteran!
A.C., terminat! în 1913 deserve te azi enoria ii reforma i. Presa local! este
divers!, de i nu prea bogat! în apari ii i titluri. Sub redac ia lui Schreyer
Victor în anul 1879, apare primul ziar local „Nagyszentmiklósi Közlöny” i
în 1882 primul ziar german „Südungarische Volksblatt”, editat de prima tipografie din ora , apar inând lui Wienwier Nathanail. Pe parcurs, au mai
existat i alte publica ii, i anume: “‚aƒaci„fgig”, s!pt!mânal pentru
educa ie, economie i distrac ie, ini iat în 1895 i tip!rit la tipografia local! a
lui Tura JovanoviV, ulterior mutat la Kikinda), „Magyar Néplap”, „Nagyszentmiklós”.
Primele forme asociative social-culturale apar în localitate începând
din a doua jum!tate a secolului XIX: exist! cazinou, reuniune de citire sârbeasc!, reuniunea femeilor sârbe, corul bisericii ortodoxe sârbe, corul b!rb!tesc al meseria ilor (1880), forma ia de pompieri voluntari, corul mixt (1905),
corul german (1910), reuniunea de citire i cânt maghiar!, asocia ie de vân!tori. În 1890, dr. Nistor Oprean înfiin eaz! desp!r !mântul „Astra”, iar în
1900 înfiin eaz! „Asocia ia înv! !torilor români”.
Pentru a evoca importan a ora ului în privin a contribu iei la tezaurul
cultural universal, amintim câteva nume.
Révai Miklós (1750-1807) – lingvist, redactorul primului ziar maghiar
(„Magyar Hírmondó” - 1783), profesor la universitatea din Pesta.
Heim Péter (1834-1904) – inginer, realizatorul re elei de po ta i telegraf din Ungaria.
Emilia Lungu-Puhallo (1857-1932) – înv! !toare, a fondat reuniunea
femeilor din Banat (1872), iar în 1874 a deschis o coal! de fete. Este prima
românc! înv! !toare din Banat.
Bartók Béla (1881-1945) – compozitor si folclorist de renume mondial.
Herman Lipót (1884–1972) – pictor, profesor, artist remarcabil în perioada interbelic!.
Fenyves Ferenc (1885–1935) – ziarist, redactorul ef al ziarului
„Bácsmegyei Napló” din Szabadka (azi Subotica).
Coto man Gheorghe (1904-1977) – preot, profesor la Seminarul Teologic din Caransebe , cu lucr!ri de istorie bisericeasc!.
Cea mai important! descoperire arheologic! de pe teritoriul localit! ii,
în partea numit! Sziget/Sighet, const! dintr-un tezaur format din 23 piese
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din aur, având o greutate de peste 10 kg. Tezaurul a fost descoperit în data
de 3 iulie 1799 de c!tre un !ran sârb pe nume Neva Vuin, care s!pând în
gr!dina casei sale pe lâng! un zid, a g!sit aceast! comoar!. Actualmente,
comoara se afl! în patrimoniul Muzeului de Istoria Artelor din Viena. Locul
descoperirii tezaurului se afl! ast!zi pe strada Comorii, care în anul 1881 a
fost însemnat cu piatra comemorativ!, ce nu mai exist!. Pân! azi sunt dispute i contradic iile privind originea tezaurului – diferite piese sunt considerate de provenien ! diferit!: avar!, peceneag!, proto-bulgar!, acoperind mai
multe secole, începând cu secolul al IV-lea.
Merit! aten ia vizitatorilor statuia lui St. Ioan de Nepomuk de lâng!
biserica catolic!, cu indiciul 1757. Prim!ria veche s-a construit în 1893, azi
este coal! general!. Bustul lui Bartók din centru, pl!cile comemorative
Bartók (pe cl!direa fostei coli agricole) i Révai (la biserica romanocatolic!) indic! respectul celor de azi pentru valorile trecutului.

100

SE*ANJ
Csömöre Zoltán
1717 – Sechun, 1723 – Seczan, 1853 – Szécsán, 1878 – Torontál-Szécsány,
1911 – Torontálszécsány, 1922 – n7X9c, 1943 – Petersheim
La circa dou!zeci de km la est de actualul ora Zrenjanin, pe malul
drept al râului Timi , este dispus! localitatea SeEanj, sediul comunei cu aceea i denumire, care se afl! în componen a Regiunii Administrative a Banatului Central; îi apar in urm!toarele localit! i: Krajišnik, Sutjeska, Neuzina,
Jarkovac, Jaša TomiV, Šurjan, Boka i Konak. Teritoriul total al comunei are
523 km p!tra i, iar conform ultimului recens!mânt, din anul 2002, comuna
avea 16.377 locuitori.
Primele a ez!ri omene ti în aceast! parte a zonei Timi ului, conform
descoperirilor arheologice, provin din perioada preistoric!. Urme interesante
zac ascunse în fabrica ceramic! de aici, care se afl! la doi km la sud de a ezare, pe o grind! de lues, care urmeaz! vechiul curs al Timi ului. Pe loca ia
respectiv! au fost descoperite nu mai pu in de trei depozite de obiecte din
bronz, precum i o necropol! din epoca târzie a bronzului (1100-900 î. H.).
În evul mediu nu se întâlne te a ezare cu aceast! denumire printre localit! ile din zona Timi ului, dar urmele arheologice confirm! c! pe vatra
actual! a localit! ii SeEanj existau i atunci a ez!ri umane. Cu ocazia s!p!turilor de conservare întreprinse pe antierul fabricii de ma ini-unelte, chiar la
intrare în SeEanj din direc ia ora ului Zrenjanin (în anul 1978), au fost descoperite gropi cu produse de ol!rit medievale (c!ld!ru e, oale i altele),
plan eurile a câtorva locuin e cu materialul ceramic medieval aferent, precum i un mormânt cu dou! perechi de schelete ale persoanelor adulte, provenind de asemenea din evul mediu. Din inventarul funerar este consemnat
un num!r considerabil de vase, câteva buc! i de lut ars (de destina ie necunoscut!) i câteva buc! i de scoici de râu.
Potrivit surselor documentare, în imediata apropiere (sau pe locul)
vetrii actuale, în decursul evului mediu se afla a ezarea denumit! Alakseg,
care, începând cu anul 1338, se pomene te printre a ez!rile locuite în judeul Kovin. Într-acea a ezare era i sediul familiei feudale cu acela i nume, în
anul 1423.
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Prima informa ie despre a ezarea SeEanj provine din perioada st!pânirii turce ti. În defterele turcilor pe anii 1567 i 1579, printre loca iile locuite
ale Nahiei Becicherecului, se afla i Mali SeEanj (Micul SeEanj); în vecin!tatea acestuia apar a ez!rile Salasig i Alakseg.
Dup! izgonirea turcilor de pe aceste meleaguri, localitatea SeEanj s-a
aflat în districtul Becicherec. Cu prilejul primei conscrip ii a popula iei, întreprinse de autorit! ile austriece în anul 1717, în a ezarea Sechun (SeEanj)
s-au aflat 27 de gospod!rii locuite. Pe harta lui Mercy din anul 1723 se întâlne te sub denumirea de Seczan; în imediata apropiere este înscris! i vechea a ezare Alakseg, dar sub denumirea de Allasig.
Pe timpul recoloniz!rii Banatului, i SeEanj a primit în mai multe
rânduri locuitori noi. La conscrip ia
din anul 1787, SeEanj, care deja aparinea de jude ul Torontál, este consemnat cu 982 locuitori. La conscrip ia
urm!toare, din anul 1836, în localitate
erau 1.624 locuitori; acest num!r se va
m!ri, ajungând în 1857 pân! la 2.121
locuitori. În acel an sunt consemna i
2.089 locuitori de na ionalitate german! i 32 de na ionalitate român!. Mai
înainte locuiser! la SeEanj i sârbi, dar
ace tia s-au str!mutat în anul 1806.
În localitate tr!ia o popula ie
preponderent agrar!. Majoritatea localnicilor se ocupa cu produc ia agricol! i un num!r mai mic de gospodari avea i planta ii de vie. În cadastrul
provizoriu al localit! ilor jude ului Torontál din anul 1865, localitatea
SeEanj este consemnat! cu hotarul de suprafa ! total! 4.317 jug!re, din care
2.810 jug!re reprezentau teren arabil, 815 jug!re p! une, 147 jug!re vie. În
localitate tr!iau pe-atunci doi latifundiari mari i 373 mici proprietari.
Biserica romano-catolic! din SeEanj a fost construit! în anii 18281833, iar casa parohial! în anul 1884. Biserica aceasta a fost, îns!, demolat!
dup! cel de al Doilea R!zboi Mondial, i anume, în anul 1967. La începutul
secolului al XX-lea a ezarea a avut 447 case i 2.596 locuitori, cu preponderen ! de na ionalitate german!.
Dup! Primul R!zboi Mondial SeEanj a intrat în componen a Regatului
Sârbilor, Croa ilor i Slovenilor, astfel c! din anul 1922 apar inea jude ului
Torontál, plasei Timi , iar din anul 1929 B!niei Dun!rene.
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Dup! cel de al Doilea R!zboi Mondial, în locul popula iei germane izgonite, în localitate au fost adu i coloni tii din Bosnia i Hercegovina
(BileVa, Mostar) i din Kosovo (în anii 1945-1946). Num!rul locuitorilor la
recens!mântul din anul 2002 era de 2.647.
În localitate ast!zi tr!ie te cu prec!dere popula ie sârb!, pe când în localit! ile apar in!toare ale comunei tr!ie te o popula ie mixt!: sârb!, maghiar! i român!.
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ŽITIŠTE
Csömöre Zoltán
1319 – Zenthgyurgh, 1723 – St.Czurcz, 1853 – Szent-György,
1873 – Bega-Szentgyörgy, 1922 – 67p7e n=7qY ro;9s, 1943 – St.
Georgen,
1947 – tYqYgq7
Comuna Žitište ine de Regiunea administrativ! a Banatului Central i
se afl! la nord-est de ora ul Zrenjanin, pe cursul mijlociu al râului Begf Nou!. În afar! de localitatea propriu-zis!, care este centru administrativ, comunei îi mai apar in urm!toarele a ez!ri: Aestereg, Torda, Ravni Topolovac,
VišnjiVevo, Begejci (Torak), Banatsko KaraUorUevo, Novi Itebej, Srpski
Itebej i MeUa. Comuna se întinde pe 525 km p!tra i, iar conform ultimului
recens!mânt (2002), avea 20.399 locuitori, de na ionalitate sârb!, maghiar!
i român!.
Urmele scrise cele mai timpurii despre a ezarea Žitište provin din evul
mediu. În apropierea malurilor râului Bega, arterei esen iale de odinioar!
pentru zona Banatului Central, urmând irul unor descoperiri, se identific!
deja din secolele XIII-XIV un grup de a ez!ri agricole, care pe vremea aceea apar ineau de jude ul Kovin; una din ele este i a ezarea Szentgyörgy (în
traducere: Sfântul Gheorghe), cum se numea Žitište în acel timp.
A ezarea medieval! Szentgyörgy se afla la 2 km spre nord de actuala
vatr! Žitište, pe cursul vechi al Beg!i, în locul din hotar denumit Staro Selo
(în traducere: Satul Vechi). De partea dreapt! a drumului Žitište–Banatski
Dvor, la numai 200 m de sta ia de pompare existent! acolo, se afl! o suprafa ! acoperit! de o p!durice. În ogoarele din jurul p!durii peste tot se afl!
material ceramic medieval, iar tocmai pe liziera p!duricii se afl! o suprafa !
acoperit! de moloz de construc ie (c!r!mizi m!run ite i mortar cu var) i de
oase umane. Judecând dup! toate aparen ele, acestea sunt urmele bisericii
a ez!rii medievale Sfântul Gheorghe, aflate în mijlocul unui cimitir. În
apropierea acestei loca ii, cu ocazia ar!turilor au fost adunate câteva monede
ale regelui maghiar Stefan al IV-lea i o cruce din bronz deteriorat!. Loca ia
respectiv! este men ionat! i de Jovan ErdeljanoviV în cartea MNOP Q RSTSUQ (în traducere: Sârbii din Banat), unde se men ioneaz! c! pe locul Staro
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Selo oamenii au dezafectat o colin!, i imediat, la adâncimea de dou! hârlee, au g!sit multe c!r!mizi, apoi o piatr! i multe oase.
Prima men iune scris! despre localitatea Szentgyörgy provine din anul
1319, când regele maghiar Carol Robert o doneaz! c!pitanului Tamás
Kartaly din Iladia i fratelui acestuia Etele. Dup! localitatea care pe-atunci
era centru al domeniului, familia respectiv! a purtat ulterior predicatul de
Itebej. A ezarea a fost, îns!, pustiit! în 1452, când familia Himfy a atacat i
a alungat popula ia de aici.
În perioada turcilor localitatea
Sfântul Gheorghe s-a aflat în posesiunea lui Mehmed-paša SokoloviV;
ulterior a r!mas pustie, încât pe harta
Banatului întocmit! la ordinul lui
Mercy în 1723, este înscris! pusta
Szent Czurz. Pusta respectiv! a
apar inut o vreme ora ului Becicherec. În anul 1724, pe locul a ez!rii
de odinioar!, pe malul Beg!i Vechi,
au fost a eza i sârbi i români. Dup!
desfiin area Grani ei Militare de pe
Tisa i Mure în anul 1751, num!rul
familiilor sârbe de aici a crescut; îns!
dup! formarea Districtului Privilegiat
al Kikindei în anul 1774, o parte din
popula ia sârb! s-a str!mutat din
localitate, mutându-se spre nord, c!tre
teritoriul Districtului. Atunci au fost
coloniza i în localitate românii proveni i din jude ul Arad; dar tot atunci
str!mutat! de pe Bega Veche pe traseul
a ezarea
nou al Beg!i,
a fost str!mutat!
tocmai s!pat
de în
pe ace
Bega
ti
ani. Curând a început licitarea p!mânturilor camerale din partea autorit! ilor
austriece, i astfel în anul 1781 localitatea ajunge în posesiunea familiei
Kiss, ceea ce i-a determinat pe românii de aici s! se str!mute la Panciova. În
recens!mintele ulterioare ale popula iei, românii nu mai sunt men iona i. În
locul lor a fost colonizat! popula ia german! din BaEka vecin!.
În conscrip ia localit! ilor jude ului Torontál din anul 1787 a ezarea
Szentgyörgy este înregistrat! cu 1.230 de locuitori i 160 case. Pân! în anul
1850 num!rul locuitorilor s-a dublat, ajungând la 2.569 (1.486 nem i, 1.073
sârbi, 8 evrei etc). Potrivit cadastrului provizoriu al jude ului Torontál din
anul 1865, domeniului Szentgyörgy îi apar ineau 7.778 jug!re de p!mânt,
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din care 4.733 jug!re teren arabil i 133 jug!re planta ii de vie. Localitatea a
avut doi latifundieri mari i 406 mici proprietari.
În prima jum!tate a secolului XIX în localitate au fost construite dou!
biserici: biserica romano-catolic! în anul 1815 i cea ortodox!, finalizat! în
anul 1839.
În decurs de 100-150 de ani localitatea i-a schimbat denumirea de
mai multe ori: pân! la anul 1873 era denumit! Szentgyörgy, iar din anul
respectiv a început s! fie denumit! Bega-Szentgyörgy. Dup! constituirea
Regatului Sârbilor, Croa ilor i Slovenilor, denumirea oficial! devenise
Begej Sveti TuraU (1922), iar românii o denumeau Sângeorgiu de Bega; dup! cel de al Doilea R!zboi Mondial a primit denumirea actual!: Žitište.
În ace ti ani, de dup! r!zboi, în locul popula iei germane izgonite, au
fost a eza i coloni tii sârbi din Bosanska Krajina. Conform recens!mântului
din anul 2002, în sediul comunal, în Žitište ca atare, erau 3.242 locuitori, cu
preponderen ! sârbi, pe când în celelalte a ez!ri apar in!toare locuie te o
popula ie mixt!: sârb!, maghiar! i român!.
Este pl!cut s! vezi i acum în centrul localit! ii Žitište biserica ortodox! din anul 1839, de asemenea parcul lui Mo -Jocka, apoi monumentul
lui Rocky, precum i promenada pe malul Beg!i Noi, la intrare în Žitište din
direc ia localit! ii Banatski Dvor. Din p!cate, biserica romano-catolic! din
1815, prin hot!rârea autorit! ilor comuniste de dup! al Doilea R!zboi Mondial, a fost demolat!.
Localitatea se poate mândri cu un sculptor de renume mondial n!scut
aici. Szentgyörgyi István (1881-1938) i-a început cariera la Zürich, ca cioplitor în piatr!, dar ascultând îndemnurile celor din jur, s-a înscris la Academia de Arte Frumoase din Bruxelles (clasa van der Steppen), unde va realiza primele sale lucr!ri recunoscute ca fiind reu ite. Ulterior profesor al
Academiei de Arte Plastice din Budapesta, este cunoscut ca un portretist des!vâr it, cu lucr!ri la muzee din Budapesta, Roma, etc.
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