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OMUL

SFINÞEªTE

LOCUL

Î
ntotdeauna evocarea

amintirilor despre un om

ºi faptele lui au pronunþat

iz nostalgic, evident, dacã omul a

fost un om de caracter ºi faptele sale

au fost în interesul obºtii.

Aºa au avut un asemenea iz

ºi evocãrile despre Cornel (Nelu)

Zarescu în sejurul de la Peciu Nou ºi

Sânmartinul Sârbesc, localitate

arondatã centrului comunal.

Recent, am condus un grup

de locuitori ai comunei noastre în

cele douã localitãþi timiºene, existând

premiza unor relaþii cultural-sportive

între Mehadia ºi Peciu Nou. S-a

evocat personalitatea renumitului

nostru consãtean, Cornel Zarescu,

care a fost primar în Mehadia în

perioada anilor 1964-1967 cu

realizãri deosebite pentru localitatea

Mehadia ºi apoi primar la Peciu Nou,

unde a funcþionat în aceastã funcþie

mulþi ani, pânã la ieºirea la pensie.

Din acest sat era originarã soþia sa.

Aura lui Cornel Zarescu

strãluceºte ºi azi pe raza comunei

Peciu Nou, graþie faptelor sale

edilitare, faptelor de omenie în

relaþiile cu consãtenii sãi.

În prezent, existã un liant

care leagã aºezãrile noastre. Este

vorba de solista noastrã de muzicã

popularã, Nicoleta Vlasici, fiica

bunului nostru consãtean, Moise

Valuºescu, artista fiind cãsãtoritã cu

un fecior de origine sârbã, Mio drag

Grubacici (Nicky) din Sâmpetru

Sârabesc, ºi el un reputat ºi deosebit

acordeonist, cum la fel este ºi tatãl

sãu, acordeonist ºi ºeful formaþiei de

tamburaºi din satul sârbesc pomenit

mai sus.

Desigur, intenþionãm ca într-

un viitor apropiat, în anul care va

veni, formaþia de tamburaºi ºi cea de

dansatori sã concerteze ºi sã danseze

în Mehadia ºi în satele aparþinãtoare.

De menþionat, cã Peciu Nou,

împreunã cu satele aparþinãtoare, este

una dintre comunele cele mai mari

din judeþul Timiº, are putere

economicã mare ºi este condus de un

primar deosebit, Fãrcãlãu Ioan

(Nelu), care se bucurã de multã stimã

ºi deosebit respect din partea

cetãþenilor din întreaga comunã,

indiferent de etnia lor (români, sârbi,

nemþi etc.) 

continuare în pag. 3 .
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Prof.  Gruia Cinghiþã:

MEHADIA

690 de ani de

atestare

documentarã a

localitãþii

1323-2013

C
u un trecut istoric

bogat, cunoscutã

ca aºezare din

cele mai vechi

timpuri, numele actual al localitãþii

– Mehadia – apare relativ târziu în

documente.

Acesta apare în anul

1323, când într-o diplomã a

regelui Carol Robert se aminteºte

de Dan castelan de Jdioara ºi

BALACIU CASTELAN DE

MEHADIA.

În continuare numele

cetãþii Mehadia apare frecvent în

documentele vremii.

În ceea ce priveºte

denumirea localitãþii, majoritatea

cercetãtorilor sunt de acord cã

numele acesteia provine din dacul

Meha (muscãrie), cu toate cã au

existat pãreri cã numele ar fi de

origine turcã (Nicoale Margeanu)

sau þigãneascã (Nicolae Iorga),

acestea neputând fi luate în

considerare.

Evenimentul, cu adânci

conotaþii istorice, spirituale ºi

culturale, a fost marcat printr-o

sesiune de comunicãri, organizatã

de Primãria ºi Consiliul Local al

comunei Mehadia, Liceul „Nicolae

Stoica de Haþeg” ºi revista „Vestea

de Mehadia”, în data de 14

noiembrie 2013.

Manifestarea, care a avut

loc în sediul liceului din localitate,

s-a bucurat de prezenþa unui mare

numãr de locuitori ai comunei

noastre, precum ºi a unor invitaþi

de marcã ai vieþii culturale din

Caraº-Severin, Timiº ºi Mehedinþi.

Cuvântul de deschidere a

lucrãrilor manifestãrii a fost rostit

de dl. Iancu Panduru, primarul

localitãþii, care a arãtat semnificaþia

deosebitã a acestui eveniment în

viaþa culturalã a comunei Mehadia.

Au urmat  lucrã r i le

simpozionului condus de cãtre

prof. Gruia Cinghiþã, redactor-ºef

al revistei „Vestea de Mehadia”.

În cadrul lucrãrilor au

prezentat lucrãri: prof. Iulian-Dan

Lalescu-Cismulescu, preot Ciprian

Danci-Zãrescu, prof. Mihãiþã

Feneºan, directorul liceului, primar

Iancu Panduru, prof. Ionela-

Mihaela Domilescu, prof.

Gruia Cinghiþã, ing. Dorin

Bãlteanu (comunicãrile

susþinute vor fi publicate în

paginile revistei).

Au urmat luãrile de

cuvânt ale unor invitaþi: prof.

Pavel Panduru (Prigor), ing.

Ion Oprescu (Plugova), ing.

Ion Bãcilã (Timiºoara). Toþi

au scos în evidenþã

semnificaþia evenimentului ºi grija

organizatorilor pentru pãstrarea vie

a trecutului istoric al localitãþii,

precum ºi contribuþia unor

personalitãþi ridicate din Mehadia la

dezvoltarea vieþ i i culturale

spirituale a acestui colþ de þarã.

Un moment deosebit l-a

constituit intervenþia domnului prof.

Dr. univ. Ilie Cristescu, preºedinte

al Uniunii „Vatra Româneascã”,

filiala Caraº-Severin secretar

general al Congresului Spiritualitãþii

Româneºti, vicepreºedinte al Ligii

Culturale a Românilor de

Pretutindeni, membru activ al 

continuare în pag. 3 .
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.  urmare din pag. 2

Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din

România. Dupã ce a transmis un

cãlduros salut din partea domniei-

sale precum ºi a organizaþiilor din

care face parte, dl. profesor a

scos în evidenþã însemnãtatea

evenimentului ºi a transmis calde

felicitãri organizatorilor. Domnul

profesor a scos în evidenþã

însemnãtatea trecutului istoric al

localitãþii, precum ºi largile

posibilitãþi de punere în valoare a

monumentelor istorice de pe raza

comunei.

O  m e n þ i u n e

deosebitã se cuvine adusã

p a r t i c i p ã r i i  l a  l u c r ã r i l e

simpozionului a tinerilor. Prezenþa

celor douã eleve – Mihan

Georgiana ºi Blidariu Loredana,

din clasa a XI-a a liceului, care au

prezentat printr-un set de imagini

activitatea preotului Iosif-Coriolan

Buracu, este un semn cã tinerii

încep sã fie interesaþi de trecutul

istoric al localitãþii ºi cã

descoperindu-l vor învãþa sã

respecte º i sã iubeascã

contribuþia înaintaºilor la istoria, ºi

cultura românilor din acest colþ de

þarã.

OMUL SFINÞEªTE

LOCUL

.  urmare din pag. 1

De menþionat, cã Peciu Nou,

împreunã cu satele aparþinãtoare,

este una dintre comunele cele mai

mari din judeþul Timiº, are

putere economicã mare ºi

este condus de un primar

deosebit, Fãrcãlãu Ioan

(Nelu), care se bucurã de

multã stimã ºi deosebit

respect  d in  pa r t ea

cetãþenilor din întreaga

comunã, indiferent de

etnia lor (români, sârbi,

nemþi etc.)

În încheiere, doresc

sã mulþumesc în nume propriu, al

comunitãþii pe care o reprezint, a

grupului pe care l-am condus la

Peciu Nou ºi Sânmartinu Sârbesc

pentru primirea deosebitã pe care

am avut-o, pentru încântãtorul

spectacol oferit, pentru protocolul

oferit ºi sentimentele de aleasã

cinstire cu care am fost onoraþi de

cãtre minunaþii oameni de etnie

sârbã, ºi în mod deosebit doamnei

Vestna Ciolacolici, directoarea

Ansamblului Flocloric „Kruna”.

Primar, Iancu Panduru

Prof. Dr. Iulian Lalescu:

CETATEA

MEHADIEI

A
ni îndelungaþi,

a d v e r s i t ã þ i l e

interumane s-au

rãsfrânt negativ ºi asupra

lucrurilor create de om,

producând pagube uriaºe. Când

aceste atacuri brutale au lovit

operele de artã, rãzboaiele au

început sã-ºi piardã legitimitatea,

atâta câtã o aveau, punându-se

tot mai acut problema stãpânirii

sau a atenuãrii, iar mai apoi a

prevenirii unor asemenea

distrugeri barbare, care nu-ºi au

nici o justificare pe plan militar în

conducerea ostilitãþilor pe

câmpul de luptã.

O cetate se defineºte nu

atât prin teritoriul pe care îl

ocupã, cât prin oamenii care o

alcãtuiesc.

Aºadar, în localitatea

Mehadia, pe culmea dealului

Barcan se conservã ruinele

castelului medieval al Mehadiei.

În anii 1973-1974 s-au

efectuat aici douã recunoaºteri în

urma cãrora s-a stabilit cã

întreaga culme Ursasca a fost

fortificatã. În lipsa unei cercetãri

arheologice la ruinele castelului, 

continuare în pag. 4 .
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.  urmare din pag. 3

datarea ºi precizarea faptelor în

evoluþia monumentului sunt

dificil de stabilit.

În registrele parohiei

romano-catolice din Mehadia,

care sunt întocmite de-abia din

sec. al XVIII- lea, existã

menþiunea cã localitatea ºi

cetatea Myhald s-ar fi întemeiat

în 1273. Aceastã datã nu este

susþinutã de niciun izvor

documentar palpabil, motiv

pentru care Fr. Peºti a contestat

ºtirea.

P r i m a  m e n þ i u n e

documentarã sigurã despre

cetate o avem într-un act emis

în vremea regelui Carol Robert

la 4 februarie 1323, în care

aflãm despre un oarecare

Dionisie, mare stolnic regesc

care are ºi atributul „castellaus

de Myhald”.

La 29 martie 1323

Dionisie deþine titlul de mare

comis regesc, fiind în acelaºi

timp castelan al cetãþilor

Mehadia ºi Jdisara. Prezenþa

unui castelan numit din ajutorul

regelui denotã faptul cã la 1323,

fortificaþia de la Mehadia avea

statutul unui castru regal.

Cetatea Mehadia devine

c e n t r u  m i l i t a r ,  p o l i t i c ,

administrativ ºi juridic al

districtului românesc cu acelaºi

nume care pe întreg

parcursul Evului

Mediu s-a bucurat de

o largã autonomie.

S-a pãstrat o

scrisoare din 1552 a

S f a t u l u i  d i n

Caransebeº (unde se

m u t a s e  s e d i u l

banului de Severin

dupã ocuparea de

cãtre turci a Severinului),

adresatã lui Giovan Batista

Castaldo, comandantul trupelor

imperiale habsburgice din Traus,

p r i n  c a r e  e s t e  c e r u t ã

r e t r o c e d a r e a

Mehadiei, cetate

care a fost donatã

fãrã încuviinþarea

S f a t u l u i  u n e i

p e r s o a n e

particulare de

cãtre trezorierul

Gh. Martinutzzi,

c a n c e l a r u l

principatului. În

aceeaºi scrisoare

S f a t u l  d i n

C a r a n s e b e º

aminteºte cã la

Mehadia se mai pãstreazã un turn

de observare unde cei din

Caransebeº au trimis pândari sã

supravegheze miºcãrile turcilor

ºi cã ar proceda la fel dacã turnul

s-ar afla în posesia lor.

Austriecii,  apreciind

importanþa militarã a Mehadiei ºi

intuind just necesitatea unor

fortificaþii moderne aici, în

vederea viitoarelor încleºtãri cu

turcii, au început încã din 1717

construirea a douã forturi: Sf.

Andrei ºi a celui numit încã de

atunci – ªanþ.

În principiu se pleca de la

considerentul cã Mehadia fiind

un punct obligatoriu de trecere,

cele douã forturi amplasate

aproximativ la cele douã capete

ale localitãþii închideau defileul.

În cadrul acestui sistem, vechiul

castel de pe culmea Ursasca

servea ca un excelent punct de

observare ºi dirijare a tirului

artileriei din forturi, putând chiar

sprijini cu foc întãriturile din

vale, graþie turnurilor amplasate.

Nu este de

mirare deci, cã

u n a  d i n

stipulaþiile Pãcii

de la Belgrad

d i n  1 7 3 9

p r e v e d e a

p e n t r u

a u s t r i e c i i

î n v i n º i

distrugerea mai

multor castele,

între care ºi cel

de la Mehadia.

D e c i ,

identitatea poporului  nu

cunoaºte vârstã. Fluviul istoriei

trece prin inima fiecãruia ºi aº

încheia cu: „Dumnezeu a fãcut

natura, omul a construit cetatea”.
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LEGENDA

CONSTRUIRII

TURNULUI DE

OBSERVAÚIE DE

PE DEALUL

BARCAN

,,E posibil ca acest turn
de munte sã fi fost intr-adevãr
acel  Pergamon, dãruit
Republicii romane de cãtre
regele trac Attalus, împreunã
cu toate districtele care þineau
de el (adicã Þara Banatului) ºi

care a fost apoi numit de
r o m a n i  M o º i a  M a r e
(moºtenire). Romanii au înãlþat
turnul prin mesterul Manoilia.
Iar acesta, pentru cã lucrarea
nu-i reuºea, ci era mereu
dãrâmatã de furtunã, a
încastrat în zid umbra soþiei
sale, atunci când, de prânz, i-a
adus mâncarea de la Mehadia
ºi l-a gãsit la lucru. Ea s-a

întors acasã ºi a murit, el însã
ºi-a încheiat lucrarea fãrã vreo
altã piedicã, aºa spune
legenda.”

(Nicolae Stoica de Haþeg - ,,Cronica
Mehadiei ºi a Bãilor Herculane”)

Nota redacþiei: Legenda este o
variantã localã a legendei Meºterului
Manole.

____________________________

LEGENDA

FÂNTÂNII DE LA

ZIDINA

,,La un sfert de ceas mai sus de
Mehadia, în stânga drumului,
printre ogoare se vãd ruinele unui
oraº ºi ale unei fortãreþe, pe lângã
douã pâraie. Acest loc pare sã fi
fost odinioarã foarte bine întãrit,
deoarece chiar ºi astãzi se mai vãd
ziduri ºi ºanþuri pe o suprafaþã de
douã iugãre pãtrate, unde cei din
Mehadia cultivã de obicei cucuruz.
ªanþurile ºi gropile sunt nãpãdite în
întregime de mãrãcini ºi tufiºuri ºi
sunt numite de cãtre ilirii de aici
ZIDINA (ziduri). La acest ºanþ de
fortãreaþã se aflã actualmente un
izvor cu apã de bãut minunatã,
despre care cei din Mehadia
povestesc urmãtoarea legendã: În
vremurile vechi, pe când cei din
Mehadia îºi pãºteau oile la Cerna,
unui tânãr cioban i-a scãpat fluierul
din mânã în Cerna ºi, deºi era
tocmai pe atunci mare ºi repede, a
sãrit în ea ºi, cu primejdia vieþii, a
înotat destulã vreme dupã el. când
l-a pierdut însã din vedere, a ieºit la
mal foarte necãjit. Într-o frumoasã
dupã-amiazã, tocmai pe când acest

cioban se întorcea cu brânzã ºi alte
lucruri cãtre casã, a auzit un cântec
din fluier, al cãrui sunet i-a atras
atenþia. A alergat într-acolo ºi a
zãrit într-adevãr, la un tânãr cioban
instrumentul lui pierdut. I-a
povestit cum l-a pierdut ºi l-a rugat
sã i-l înapoieze, oferindu-i chiar o
oaie în loc, dar degeaba , pentru cã
celãlalt  susþinea cã n-ar fi gãsit
fluierul în Cerna, ci în fântâna de la
fortãreaþã. S-a iscat o încãierare, iar
ei au ajuns în faþa judecãþii.
Judecãtorii au chibzuit asupra celor
ce aveau de fãcut în acest caz,
deoarece la dezbatere taina aducerii
apei din Cerna prin munþi în
fortãreaþã ar fi fost pe deplin
limpede ºi flãcãilor, iar aceºtia ar fi
putut-o trãda în orice clipã, fapt
prin care s-ar fi putut pierde nu
numai fântâna, ci ºi fortãreaþa
însãºi. De aceea la sfat s-a hotãrât
executarea în tainã a celor doi
ciobani, ceea ce s-a ºi întâmplat. Ei
au fost închiºi ºi strangulaþi în
timpul nopþii. Public s-a anunþat
însã cã aceºtia au fost trimiºi la o
judecatã mai înaltã.”

(Nicolae Stoica de Haþeg -
,,Cronica Mehadiei ºi a Bãilor
Herculane”)
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Preot Ciprian DANCI

Z{RESCU:

690 DE ANI DE LA
ATESTAREA
ISTORICÃ A
MEHADIEI

Scurt istoric al Bisericii

Ortodoxe din Mehadia

E
rau vremuri când Mehadia

era singurul centru religios cu

episcopie ºi uneori chiar

sediul mitropoliþilor de la

Severin.

Din aceastã epocã avem o singurã

amintire, în Novella a XI-a a

împãratului Justinian din anul 535

se face amintire de episcopia „Ad

Aquas” din Dacia Ripensa. Pânã

astãzi, trãieºte tradiþia ca în

vechime a fost aici Episcopie, arãtând

temeliile unor ziduri vechi pãstrate

pânã în prezent în Bacºãneþ în

Mehadia.

Episcopia a fost distrusã cu ocazia

nãvãlirii popoarelor barbare, care au

înaintat pe drumul roman ce trecea

prin Mehadia.

Alte informaþii despre vechimea vieþii

bisericeºti în Mehadia avem din

„Protocolul de inventar al bisericilor

din protopopiatul Mehadia a bisericii

oraºului Mehadii”.

Astfel aflãm cã, la 1780 s-a zidit

biserica întâi, dar pe harta Mehadiei

din anul 1739 figureazã o bisericã

ortodoxã pe locul unde au fost casele

bisericeºti dãruite de soþii Doboºan,

astãzi blocurile de locuinþe. În 1781 s-a

fãcut turnul, iar în 20 iulie s-a sfinþit.

Biserica parohialã a suferit în decursul

anilor diferite distrugeri ºi atrocitãþi,

dintre care amintim: în anul 1788 a fost

arsã de turci, biserica ortodoxã fiind

transformatã în magazie de bucate, iar

biserica nemþeascã în grajd, dupã care

la plecare, turcii au lãsat-o pradã

flãcãrilor, care au mistuit toatã biserica.

În anul 1794, biserica a fost refãcutã ºi

s-a sfinþit în 1796 de cãtre Episcopul

Iosif de Sacabent.

În 1838, ianuarie 23 din nou biserica a

fost dãrâmatã în urma unui puternic

cutremur de pãmânt, fiind reziditã în

anul 1843, iar în anul 1908 s-a renovat

complet, sfinþindu-se în 20 iulie de

cãtre Episcopul Nicolae Popeea.

În anul 1957, prin contribuþia benevolã

a credincioºilor a fost zugrãvitã în

întregime, prin grija preoþilor Ion

Urecheatu ºi Aurel Colojoarã, iar în

1978 s-a restaurat ºi completat pictura

prin purtarea de grijã a preotului

Constantin Puiu Grozãvescu.

Astãzi, Biserica parohialã este în

renovare generalã urmând ca în anii

urmãtori sã se finalizeze ºi sã redevinã

ceea ce înaintaºii noºtri au construit ºi

întreþinut ºi anume „Perla Banatului de

Munte”.Deº i, clãdirea Bisericii

Ortodoxe din Mehadia a trecut prin foc,

viaþa bisericeascã-duhovniceascã a

credincioºilor ortodocºi a rãmas

continuã ºi prezentã. Preoþi demni de

toatã cinstea ºi onorurile au þinut treazã

conºtiinþa ºi credinþa pur româneascã,

ortodoxã prin cuvintele rostite din

amvoul bisericii. Ei au impulsionat ºi

îmbãrbãtat, þinând flacãra credinþei ºi a

Evangheliei aprins în sufletul ºi mintea

meginþilor ºi astfel s-a trecut peste

toate încercãrile care au venit ca un

tãvãlug peste acest colþ de Rai.

Amintesc doar câteva nume sonore

ale istoriei bisericii ortodoxe din

Mehadia:

f Protopopul ºi Cronicarul Nicolae

Stoica de Haþeg;

f Protopopul Constantin Dure – fiul

sãu devenind primul creator al

picturii miniaturale, el fiind cel care a

pictat interiorul Gãrii din Bãile

Herculane.

f Preotul Coriolan Buracu, cel care a

înfiinþat prima societate ASTRA, în

zona Banatului de munte ºi participant

la Marea Unire a Þãrii.

Prin grijã tuturor acestora, a tuturor

preoþilor vrednici de pomenire, precum

ºi prin grija bunilor ºi credincioºilor

noºtri meginþi, Biserica Ortodoxã din

Mehadia ºi viaþa bisericeascã au

dãinuit ºi cred cã vor dãinui pânã la

sfârºitul veacurilor, ca mãrturie a

continuitãþii românilor pe aceste

meleaguri.
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Iancu Panduru :

PRIMÃRIA DE-A

LUNGUL TIMPULUI

A
nul  1878 se

d e s f i i n þ e a z ã
i n s t i t u þ i i l e

militare, averea militarã se
împarte la locuitori, fiecare
familie devine proprietarã a
terenurilor.

- 15 iunie 1873 înfiinþeazã
Comunitatea de Avere.

- Anul 1879 a fost ales
primul Comitet al Comunitãþii de
Avere – preºedinte fiind ales
Gen. Traian Doda care a condus
aceastã instituþie pânã în anul
1892.

-  S e  o r g a n i z e a z ã
comunele ºi judeþele.

- Se organizeazã centrele
administrat ive denumite:
„Preturi” – Mehadia aparþinând
Preturii Orºova.

- Perioada anilor 1930-

1942 a fost frãmântatã în
Mehadia.

- 20 octombrie 1930 a fost
constituit un nou Consiliu
comunal în funcþii de primar fiind
ales Zaharia Mageriu P. N. T., iar
Ion Trapcea [Binã] viceprimar.

- În anul 1936 se fac lucrãri
hidrotehnice, sunt consolidate
malurile râului Belareca; în acel an
a fost ridicatã ºi sfinþitã crucea din
Prosec.

- În anul 1936-1937 a fost
construit dispensarul uman.

- În perioada 1941-1944
perioada de rãzboi
nu au fost realizãri
deosebite.

- Dupã 23
august 1944 pânã
în anul 1952 a fost
o perioadã grea
p e n t r u
administraþia localã
trebuind executate
dispoziþiile primite
de la  forur i le

tutelare.

- Tot în aceastã perioadã s-
au fãcut deportãrile în Bãrãgan ºi
trebuia rezolvatã problema
luptãtori lor de rezistenþã
anticomunistã, nu au fost realizãri
deosebite.

- Între anii 1952-1989 au
fost vremuri zbuciumate ºi pentru
administraþia localã; realizãri în
aceastã perioadã au fost mai
puþine ºi datoritã faptului cã se
construia dupã planul de stat.

Realizãri mai importante

au fost:

- Construire Cãmin cultural,
sala de sport ºi ºcoalã, alimentare
cu apã potabilã a localitãþii,
amenajat parcul din centrul
comunei, amenajat trotuare,
agricole scurgere apa pluvialã,
podeþe, construit locuinþe.

Dupã anul 1989 s-au fãcut
realizãri în diferite domenii, cele
mai importante fiind:

1 – lãrgirea ºoselei în „Cheie”,
canalizare menajerã ºi staþie
epurare;

2 – varianta ocolitoare;

3 – pod peste Belareca;

4 – strãzi km;

5 – piaþa agroalimentarã;

6 – reabilitare alimentare cu apã
[uzina de apã];

7 – sediul Primãriei Mehadia.

Învãþãmânt ºi religie

1 – Reabilitarea Liceului „Nicolae
Stoica de Haþeg”;

2 – Construcþie nouã liceu;

3 – Proiect construcþie grãdiniþã;

4 – Mobilier ºcolar ºi calculatoare;

5 – Fondarea centrului medico-
social „Sf. Nicoale” din Mehadia
[masã caldã];

6 – Amenajarea mormântului
cronicarului Nicolae Stoica de
Haþeg;

continuare în pag. 8 .
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7 – Strãmutarea ºi amenajarea
mormântului Generalului Cena;

8 – Construirea Monumentului
eroilor care au luptat pe front în
cele douã rãzboaie mondiale;

9 – Monument funerar închinat
victimelor potopului din anul
1910.

Acþiuni culturale

- Organizat simpozioane
ºi întâlniri literare cu oameni de
artã ºi culturã;

- Simpozion General
Nicolae Cena cu lansare de carte
cu participarea Unitãþii de
pompieri N. Cena Reºiþa;

- Întâlnire cu fii satului ºi
organizarea rugii [nedeia] Sf. Ilie;

- Simpozionul Presei din
Banatul montan cu participarea
ziariºtilor ºi Radio Reºiþa;

- Simpozionul, Un veac de
culturã religios la Mehadia
organizat, cu sprijinul bisericii ºi
participarea oamenilor de
culturã din Timiº, Caraº,

M e h e d i n þ i ,  V o i v o d i n a  º i
participarea înaltelor feþe
bisericeºti;

- Simpozionul Cetãþii          
[2 ediþii] cu participarea mai
multor scriitori din Banat ºi
Voivodina ce au prezentat
consemnãri ce au constituit
subiectul unor cãrþi ce au fost
editate de primãrie;

- Au avut loc
lansãri  de cãrþ i
editate de Primãrie ºi
C o n s i l i u l  l o c a l
Mehadia:

1. Mehadia vatrã
istoricã milenarã;

2. Comandorul.

 Monumentul AD
MEDIAM descoperit
de Generalul Nicolae
Cena, broºura a fost

editatã în limba germanã lansatã
în 1911 la Academia de ªtiinþe din
Viena, fiind tradusã de profesorul
C. JUAN PIETROI;

-   Mehadia turisticã;

- Montat ºi dezvelit în
colaborare cu Societatea Sorin
Titel din Banat un nr. de 6 plãci
c o m e m o r a t i v e :  P l a c a
comemorativã „Grigore Ion”;
Placa comemorativã „Ion Bacilã”; 
  Placa comemorativã „Coriolan
Buracu”; Placa comemorativã
„Nicolae Mãrgeanu”; Placa
comemorativã „Ziarul Grãnicerul”; 
 Placa comemorativã gazetele:
„Vestea” ºi „Eminescu”.

Nedeile ºi revelionul cu
participarea oamenilor din
comunã, fii satului din toatã þara,
muzicã de calitate, mici, bere,

datini, tradiþii, obiceiuri etc.

                                         Primarii

Mehadiei:

1. Cãpuºã Gruia                1910-1919

2. Þepeneag Nicolae

3. Feneºan Nistor                   1920

4. Popescu Gheorghe

5. Crãciunescu Grigore          1920-1922

6. Cena Enache                          1922-1924

7. Chiticeanu Nicã          1924-1930

8. Mageriu Zaharia                   1930

9. Chiticeanu Nicã         1930-1936

10. Trapcea Ion(Binã)               1937

11. Cena Ilie   1938

12. Popescu Simion         1938-1939

13. Dop Grigore   1940

14. Pop Remus                    1941

15. Feneºan Nicolae                   1941-1944

16. Cinchezã Enache                              1951

17. Geagim Dumitru                   1952

18. Stancu Nicolae          1952-1955

19. Gherghinuþã Pavel                         1956

20. Lalescu Nicolae                     1956-1957

21. Ghijan Stelian                         1957-1963

22. Zãrescu Cornel                      1964-1967

23. Achim Ion                          1968-1972

24. Lãzãrescu Petru                    1972-1987

25. Sitaru Ion                                1987-1989

26. Grecu Lalescu Safta                      1989

27. Sãlcianu Constantin            1989-1990 

28. Crãciunescu Constantin               1990

29. Budãnescu Constantin      1990-1996

30. Panduru Iancu            1996-în prezent
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Prof. Ionela

Domilescu :

CORIOLAN BURACU

(1888-1964)

B
a n a t u l  s e

mândreºte cu

mari oameni de

c u l t u r ã  º i

slujitori care au luptat pentru

cauza românismului ºi au

mãrturisit credinþa strãmoºeascã.

Probabil cel mai cunoscut în zona

Banatului montan este preotul

Coriolan Iosif Buracu. Acesta s-a

nãscut la 15 mai 1888, pe Valea

Almãjului, ca descendent al unei

familii de grãniceri ºi preoþi din

localitatea Prigor. A fãcut ºcoala

primarã la Budapesta ºi Viena,

apoi liceul la Blaj, respectiv

Institutul Teologic din Caransebeº

(1908-1911).

Dupã absolvirea teologiei,

ca membru al Partidului Naþional

Român, Coriolan Buracu devine

militant al cauzei româneºti din

Banatul ocupat de autro-ungari.

Manifesteazã ºi întreþine o întreagã

activitate gazetãreascã, încât la

începutul Primului Rãzboi Mondial

este arestat de autoritãþile

maghiare, în timp ce slujea Sfânta

Liturghie ca „spion al României ºi

agitator pentru descompunerea

monarhiei austro-ungare”.

Ulterior, la 1918 semneazã

la Alba Iulia actul de unire al

Banatului cu Regatul Român.

Devine un simbol al unitãþii

româneºti din Banat.

În perioada interbelicã

susþine o întreagã activitate politicã

în cadrul Partidului Naþional

Românesc, în calitate de senator

sau deputat, fiind totodatã confesor

al Garnizoanei militare din

Fãgãraº. Slujeºte altarului ºi

românismului deopotrivã.

În vremea celui de-al Doilea

Rãzboi Mondial este confesor, atât

pe frontul din est, cât ºi pe cel din

vest (în Ardeal), în cadrul unei

divizii de vânãtori de munte, unde

se distinge din nou ºi este ridicat la

gradul de locotenent-colonel.

Dupã pensionare rãmâne la

Fãgãraº, unde, în calitatea de

membru al delegaþiei permanente

a PNÞ, participã ca observator la

alegerile din 1946. Dupã

numãrarea voturilor declarã PNÞ

ca partid câºtigãtor, însã comuniºtii

nu valideazã rezultatele. Începe sã

f ie º icanat de autoritãþ ile

comuniste, hotãrând sã se retragã

din viaþa politicã.

Considerat simbol al luptei

naþionale din Banat ºi apostol al

Armatei Române, liderii þãrãniºti

insistã ca el sã activeze în

continuare. Însã pãrintele Buracu

este conºtient cã vârsta nu-i mai

permite sã se implice atât de mult

în activitatea politicã.

Se retrage în localitatea

natalã, unde slujeºte, de multe ori

participând la comemorarea eroilor

din cele douã rãzboaie mondiale.

Se întâlneºte cu vechi prieteni din

luptã politicã de odinioarã.

Autoritãþ ile comuniste

vegheazã, considerând cã preotul

Buracu reorganizeazã vechile

cadre þãrãniste.

Cu aceste suspiciuni, la 14

octombrie 1948, Securitatea

Oraviþa îl aresteazã, în timp ce

prãznuia hramul familiei sale. Este

condamnat la un an de închisoare

de cãtre Tribunalul Militar

Timiºoara, pentru infracþiunea de

„uneltire contra ordinii sociale”.

Dupã eliberare se stabileºte

la fiica sa din Bucureºti. Trãieºte

retras, rememorând activitatea sa

în slujba românismului ºi a Bisericii

strãmoºeºti. Cu toate acestea, în

noaptea Adormirii Maicii Domnului

a anului 1952 este arestat din nou.

Dupã o anchetã la

Bucureºti, bãtrânul luptãtor ºi

mãrturisitor este trimis într-o

detenþie administrativã, pentru 60

de luni, la muncã silnicã la Canal,

în înjositoarea „brigadã a hoþilor”,

adicã a preoþilor, de la Valea

Neagrã.

Este eliberat la 27 iunie

1953. Revine la Bucureºti, unde la

11 februarie 1964 trece la cele

veºnice.

La 14 octombrie 1981 este

reinhumat lângã biserica în care

fusese botezat, la Prigor.
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P
rintre personalitãþile
care s-au ridicat din
mijlocul locuitorilor
aºezã ri i  de la

poalele Strãjoþului un loc aparte îl au
cele care au îmbrãþiºat cariera
militarã, care prin activitatea lor au
ajuns sã se situeze în elita profesiei.

Vom încerca, în continuare,
sã vã prezentãm pe cei care, prin
gradul ºi funcþia pe care au avut-o, au
rãmas figuri emblematice, nu numai
pentru armatã, ci ºi pentru viaþa
socialã, politicã ºi culturalã a
Banatului ºI nu numai Locotenentul-
mareºal LADISLAU CENA.

Vlãduþ Cena, cunoscut în
armata imperialã sub numele de
Ladislau Cena, s-a nãscut în Mehadia
pe 18 septembrie 1843, ca fiu al
sublocotenentului Nicolae Cena din
Regimentul 13, ºi al Elisavetei.

Dupã terminarea claselor
primare la Mehadia a fost înscris la
ªcoala Militarã din Marisch
Weisehirchen, iar dupã absolvirea
acesteia ºi-a continuat studiile la
Academia din Wiener Neustadt ºi la
ªcoala de Rãzboi din Viena.

Se va remarca în rãzboiul din
1865 contra Prusiei ºi în campania
din Bosnia din anul 1878. Datorita
calitãþilor sale militare, Ladislau Cena
a fost decorat cu „Ordinul Francisc
Iosif I” ºi cu „Crucea de Cavaler al
Ordinului Leopold”. A fost aghiotant al
arhiducelui Eugen. Ladislau Cena are
o activitate deosebitã în cadrul
Institutului Geologic din Jena ºi, în
special, la triangularea geologicã a
Bosniei.

Ajuns colonel, comandã

Regimentul de artilerie din Linz ºi din
Timiºoara, apoi, ca general de brigada,
fortãreaþa Premysl. Avansat general de
divizie i se încredinþeazã comanda
Corpului de armata din Galiþia, care era
cantonat în Lemberg.

Moare pe data de 1 mai 1916
ºi a fost înmormântat la Graz.

Generalul GHEORGHE
DOMÃªNEANU s-a nãscut la 20
octombrie 1858 într-o veche familie
grãnicereascã, la Mehadia.

Tatãl sãu, Iancu, era originar
din Petnic, iar mama, Ana, provenea
dintr-o familie din Globurãu. Tatãl avea
gradul de caporal în Compania a V-a
din Mehadia a Regimentului Confiniar
româno-balcanic.

Tânãrul Gheorghe Domãºnian
(u) a frecventat ºcoala elementarã din
Orºova, apoi o ºcoalã realã militarã
inferioarã din Eisenstadt ºi ªcoala
realã militarã superioarã din Biserica
Albã pe care o va absolvi cu epitetul de
„eminent”. Cu ajutorul generalului
Traian Doda este primit la Academia
Militarã din Wiener Neustadt pe care o
va absolvi ca ºef de promoþie.

Ca tânãr ofiþer, a fost
repartizat, la dorinþa lui, în Regimentul
43 Grãniceri din Caransebeº. Avansat
locotenent este trimis la ªcoala de
Rãzboi din Viena pe care a absolvit-o
pe primul loc. Este avansat în mod
excepþional la gradul de cãpitan ºi
trecut în cadrul Statului Major al
Armatei imperiale. I se prevesteºte o
carierã excepþionalã, ajungând mâna
dreaptã a ministrului de Rãzboi
Krabotin ºi se anticipa cã va deveni
chiar urmaºul acestuia.

În timpul Primului Rãzboi
Mondial a început ca ofiþer de Stat
Major al ArmateiPrincipele Eugen de
Savoia”. Devenit general de brigadã pe
frontul din Isonza (Italia), iar apoi ªef al
Statului Maior al Armatei a 10-a a fost
pe frontul tirolez, fiind rãsplãtit cu cea
mai înaltã distincþie.

În 1917 este avansat general.
Dupã Marea Unire de la 1913,
generalul se pune la dispoziþia
Consiliului Dirigent de la Sibiu, condus
de Iuliu Maniu. I se încredinþeazã
misiunea de a proceda la organizarea
armatei naþionale de Ardeal ºi Banat.
În aceastã calitate a organizat patru
divizi i  româneº t i ,  precum º i
jandarmeria din Banat ºi Transilvania.
Când armata românã a intrat în Ardeal,
generalul Domãºnianu era ºef al
Statului Major al armatei din noile
provincii.  Refuzã  propunerea
Generalului Cristescu, ªef al Marelui
Stat Major al Armatei Române de a
avea funcþia de Subºef al Marelui Stat
Major al Armatei Române, preferând sã
rãmânã în Ardeal, trecând la comanda
Diviziei a 19-a de la 

continuare în pag. 11 .
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Timiºoara. Dupã demisia din
armata, 1919, va fi ales preºedinte al
Comunitãþii de Avere din Caransebeº.

În anul 1929 (februarie – 23
decembrie) a fost ales primar al
Municipiului Timiºoara. În aceasta
calitate a avut o seamã de realizãri de
interes obºtesc: mutarea liniei ferate
Timiºoara–Buziaº ce traversa oraºul,
terminarea lucrãrilor clãdirii „Capitol”
destinatã iniþial „Filarmonicii”,
susþinerea înfiinþãrii Episcopiei,
devenitã ulterior Mitropolie ºi
construirea Catedralei. Pentru
activitatea sa ca primar, la data de 30
noiembrie 1930 i s-a conferit titlul de
Cetãþean de Onoare al Timiºoarei (a
finanþat publicarea revistei “Analele
Banatului” ºi ridicarea Statuii
UNGUREANU - nota N.D.P.).

Prin Înalt Decret Regal cu nr.
1142/14 din 3 aprilie 1931, Regele
Carol al II-lea ia conferit generalului
Domãºnianu „Ordinul Ferdinand I în
grad de comandor”.

G e n e r a l u l  G he o r g h e
Domãºnianu a încetat din viaþã la
data de 18 septembrie 1940, fiind
înmormântat în Cimitirul de pe strada
Cosminului din Timiºoara.

Printre bãrbaþii nãscuþi în
Mehadia, care au îmbrãþiºat cariera
militarã, o figurã emblematicã rãmâne
generalul NICOLAE CENA.

S-a nãscut la 21 noiembrie
1844 în Mehadia. Tatãl sãu,
locotenentul de grãniceri Nistor Cena
provenea dintr-o veche familie din
Macedonia româneascã venitã pe la
începutul secolului al XVII-lea. A
urmat ªcoalã Militarã Grãnicereascã
din Caransebeº ºi ªcoala Specialã de
Pionieri de la Tuln. În 1863 a devenit 

sublocotenent în Regimentul 64
Infanterie Românesc. Se remarcã în
timpul rãzboiului din 1865 împotriva
Prusiei, luând parte la celebra bãtãlie
de la Koniggratz.

Cu gradul de locotenent, între
anii 1874-1879, a fost profesor la
Liceul Militar din Timiºoara. În 1881
este trimis la Viena ºi de aici în Bosnia.
Remarcându-se ca militar de excepþie
este avansat la gradul de maior. Între
anii 1881-1885 este comandant al
Liceului Militar din Konigsfeld, iar în
1887 este comandant al Curtii
arhiducelui Sedolf de Luxemburg.
Datoritã însuºirilor sale i se
încredinþeazã misiunea de organizare
a liceelor militare din Marburg ºi
Komenitz. Foarte mulþumit de
rezultatele sale, împãratul Franz Iosif a
dispus avansarea pe loc, iar, dupã doi
ani, înaintarea la gradul de colonel ºi
investit comandant al Regimentului 74
din Galiþia. Este avansat la gradul de
general-maior în 1903. În anul 1904
suferã un accident de cãlãrie ºi este
nevoit sã se pensioneze! Va fi
pensionat foarte greu, cu gradul de
general de divizie. Se retrage la
Mehadia, satul natal. Aici întreþine o vie
activitate culturalã. Este membru activ
în toate societãþile culturale româneºti
din acele timpuri, în cadrul cãrora a

militat activ pentru desãvârºirea unitãþii
na þ ionale. Genera lu l  sus þ ine
preocupãrile unor societãþi ºi asociaþii:
ASTRA, „Societatea pentru un fond de
teatru român”, „Societatea Ortodoxã a
Femeilor Române”. Este întemeietorul
„Casinei Culturale” din Mehadia. A
susþinut mereu activitatea ºcolarã, prin
împãrþirea de cãrþi cu caracter istoric
elevilor, urmãrind sã trezeascã în
sufletul acestora sentimentul conºtiinþei
naþionale. A contribuit cu sume de bani
la cumpãrarea de cãrþi pentru 
biblioteca parohialã.

Un interes deosebit a
manifestat  pentru act ivitatea
arheologicã. A fãcut sãpãturi pe locul
numit „Zidina” unde fusese castrul
roman Ad Mediam, unde a descoperit
o serie de monede, documente
religioase, profane, inscripþii, statui pe
care le-a adunat într-un muzeu. De
asemenea, a construit macheta
castrului roman Ad Mediam. 

Prin comunicarea ºtiinþificã
prezentatã la Academia de ªtiinþe din
Viena, la 17 mai 1911, rezultatele
cercetãrilor sale l-au fãcut cunoscut în
lumea oamenilor de ºtiinþã ºi de
culturã. (Comunicarea a fost tradusã
din limba germanã în româneºte e
profesorul Constantin Juan-Pietroi din
Orºova ºi tipãritã de N.D.P.). La
Mehadia, primeºte vizite din partea
unor însemnaþi oameni de culturã ºi de
ºtiinþã: Dimitrie Onciul, Vasile Pârvan,
episcopul Miron Cristea, apoi este
vizitat de prim-ministrul generalul
Averescu, de Andrei Bârseanu,
preºedintele ASTRA de la Sibiu.

A fondat muzeul din Bãile
Herculane, cãruia i-a donat
descoperirile sale de castrul roman, iar
vasta sa bibliotecã a donat-o Liceului
„Traian Doda” din Caransebeº.

continuare în pag. 12 .
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Datoritã convingerilor sale
naþionale ºi suspectat cã întreþine
legãturi cu ofiþeri din armata românã,
pe 26 iulie 1914 este arestat,
împreunã cu Corioian Buracu, de
cãtre jandarmii unguri ºi închis la
Caransebeº. Cancelaria de la
Budapesta îl acuzã ca spion ºi
agitator în favoarea României.

La data de 24 august 1914
este scos din închisoare ºi i se
forþeazã domiciliu forþat la Viena. În
eliberare un rol important l-a avut
generalul Gheorghe Domãºnianu, pe
vremea aceea având o funcþie
importantã în Ministerul de Rãzboi. La
Viena va cerceta arhiva Ministerului
de Rãzboi ºi va face numeroase copii
de pe hãrþile privitoare la luptele
desfãºurate în teritoriul graniþei ºi al

Mehadiei.

Se va întoarce din exil în
primãvara anului 1917. Avea 73 de ani
ºi a aºteptat cu emoþie evenimentele
care se petreceau legate de viitorul
românilor din Imperiu.

Dupã prãbuºirea Imperiului
Austro-Ungar, în Ardeal ºi în Banat se
formeazã, în decembrie 1918,
Comitetul Naþional Român. Nicolae
Cena este ales preºedinte al
Comitetului din districtul Mehadia. Este
numit director al staþiunii Bãile
Herculane, fiind primul director de sub
stãpânirea româneascã. Generalului i
s-a oferit un loc de deputat în primul
Parlament al României Mari.

Prin Decretul nr.45471 din 2
decembrie 1921 este decorat de cãtre
regele Ferdinand cu „Coroana
României” în grad de mare ofiþer ºi

încadrat în rândul generalilor de divizie.

A decedat la 12 (14) martie
1922 ºi a fost înmormântat în Cimitirul
Ortodox din Mehadia.
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P O E M   PENTRU    
 H O R A  U N I R I I

De atâtea jertfe mari ni-e plaiul plin;
Sub lespezi e îngropat| numai huma,
Unirea este cea care ne cheam|:
Dreptatea noastr|-Õi face loc de
acuma…

Pleiadele de c|rturari vestiÛi
În m|iestrite graiuri limba cânt|
Dor sfânt ce spre Unire ne
fr|mânt|…
                             *            
De ce un neam de-o limb| Õi de-o lege
S| stea în Principate desp|rÛit ?
UNIREA este cea care ne cheam|,
Vrem suverani ! Vrem un popor unit ! 
                           *
Popor str|bun te-ai ridicat în ani
Cum creÕte floarea soarelui spre
soare
Ôi-ai biruit largi hoarde de duÕmani,
Iar doinele Õi le-au cântat izvoare.

Popor viteaz, vestit în lumea veche,
H|l|duind pe plaiul înflorit,
Úi-ai f|urit eroi ce n-au pereche
Ôi-n aur inima le-ai d|ltuit.

Popor, tu cel mai drept din neamul
trac
Înscrii în lume urme de granit
Ôi pe comori ai pus pece Õi de dac
Ôi-n hore ai brodat figuri de mit.

Popor s|dit la temelii de stânci
Te-asemeni brazilor f|r| de moarte
Ce-Õi iau puteri din firele adânci
Ca veÕnicia-n fream|t s| le-o poate .

Popor al meu, mândrie peste timp,
Vestit pe m|ri Õi Û|ri îndep|rtate,
EÕti muntele încununat de nimb
Când roat|-i stau vestalele adunate…

Popor crescut sub falduri tricolore,
Pupur| de drapel încandescent,
Úi-e plin| viaÛa, ca sânul de hore
Ôi-n vers de pace eÕti mereu prezent.
                             *          
Din fiecare bob de grâu ce creÕte,
Din fiecare  piatr| de pe munte,
Poporul vrea Unirea Õi o cere…
Cu arma-n mân| înd|rjit se lupt|,
R|zboiul taie pagini de durere
Ôi mamele îÛi frâng inima rupt|…
                          *   
Înscrie de trei ori popou’ în fapt|
Cuvântul drag : ,,UNIRE”, sus, pe
steag
De-atâta timp poporul o aÕteapt|;
Victoria Õterge lacrimi din Õirag...       
                          *

În transparenÛa h|rÛii v|d imagini
De vechi cet|Ûi cu ziduri crenelate
Ôi carpatine culmi
Ôi munÛi Õi marea,    
Ôi ape ce-au l|sat în urm| pietre.
Mai v|d noian de oÕti t|l|zuite;
Aud Õi bucium, naiuri Õi-al|ute.

Colinele Õi munÛii Õi p|durea
Se-apropie în joc m|runt de hor|,
Iar din rotirea lor se na Õte o Ûar|:
O floare ce se-mbrac| în strai de aur
      În purpur|  Õi în                          
Albastrul z|rii
Ôi în c|uÕul de petale involte
Stau aÕez|ri Õi mândre  nestemate.

Din fiecare nestemat| învie
Un F|t-Frumos, o dalb| Cosânzean|,
Un popor mândru, renumit, ce c|nt|:
,,Azi, Ûar|,  st|pâneÕte f|r| team| 
,,P|mântul str|moÕesc,Tu , Suveran|,
,, Unit-ai fiii t|i din v|i c|runte,
,, IubeÕte pacea Õi ap|r| glia !”   
                        *
Azi mândra Românie e unit|.
                         *
Reverberând luminile din soare
Tu, Mândr| Ûar|, fi în veci sl|vit| !

Melania Rusu Caragioiu 
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Mihai þã  Feneºan :

DespreBanat ºi bãnãþeni

T
rãim într-o regiune a þãrii
cu un aport substanþial la
istoria ºi cultura patriei

noastre. În ciuda acestui fapt,
contribuþia acestui colþ de þarã la
dezvoltarea social-economicã este mai
puþin cunoscutã, fiind de multe ori
neglijatã de cãtre cei care au avut ºi au
în mânã destinele þãrii, cu toate
eforturile fãcute de istoricii bãnãþeni
pentru a scrie o istorie a Banatului.

Istoria modernã a Banatului începe în
1718, când regiunea este eliberatã de
sub turci, fapt tratat cu indiferenþã de
istoricii epocii comuniste, cu toate cã
pentru noi este începutul unei noi etape
de dezvoltare: creºte populaþia ºi se
accelereazã dezvoltarea economicã.
Istoricul bãnãþean Vasile Muntean aratã
într-o lucrare din 1990 ce trateazã trecul
regiunii noastre: „Pe calea modernizãrii
(anii 1718-1918)”. În cuprinsul acesteia el
afirmã: „Noua conjuncturã social-
economicã a facilitat ivirea manufacturilor
chiar în primii ani de guvernare austriacã,
ele inregrandu-se în sistemul
protecþionismului industriei habsburgice.
Totodatã Banatul era „þinutul românesc
cu cea mai întinsã ramificaþie de cãi
ferate (1875 km, la începutul secolului
nostru). Drumurile de fier vor ajuta
substanþial la progresul economic al
provinciei”.

Reiese faptul deloc de neglijat: Banatul
avea cea mai întinsã reþea de cale feratã,
în ciuda faptului cã este una dintre
provinciile cu cea mai micã suprafaþã.

Dar tot aici, în Banat, a apãrut primul
centru industrial al României, în 1771, la
Reºiþa, s-a dat în exploatare prima cale
feratã (Anina-Oravita-Bazias, 1856), la
Reºiþa s-a construit prima locomotivã
(1872), la Timiºoara a circulat primul
tramvai de la noi (1969) ºi tot la

Timiºoara s-a inaugurat prima datã
iluminatul electric (1884).

Sunt fapte cu care noi, bãnãþenii, ne
mândrim, dar ne ºi mâhnim cã aceste
lucruri sunt aproape necunoscute de
marea masã de locuitori.

De-a lungul timpului, numeroºi oameni de
culturã ai neamului nostru au rãmas

profuund impresionaþi de bogata viaþã
economicã, culturalã ºi spiritualã a
locuitorilor din aceastã parte a þãrii. Mihail
Manoilescu aratã cã „Banatul constituie o
Muntenie mai serioasã ºi un Ardeal mai
fin”, iar Nicolae Iorga a rãmas profund
impresionat de locuitorii sãi: „Cu astfel de
locuinþe ºi astfel de veºminte, sãnãtoºi,
vioi, frumoºi, vorbãreþi, în dialectul lor cu
sunete fugãtoare, îndrãzneþi ºi siguri,
bãnãþenii se pot lãuda cu dreptate cã ei
sunt între ceilalþi „fruntea””. Marele
gânditor al culturii române, Lucian Blaga,
aratã în studiul „Barocul etnografiei
româneºti”: „Cultura Banatului reprezintã
barocul etnografiei româneºti. Þãranul de
aici are un cuvânt, prea cunoscut ca sã-l
mai amintim, de o extraordinarã mândrie,
bãnãþeanul are totuºi dreptate sã se
socoteascã într-o anumitã privinþã
„fruncea”.

Aceste performanþe ale Banatului nu ar fi
fost posibile fãrã existenþa unui climat de
toleranþã ºi echitate. Recunoscut ca un
adevãrat mozaic etnic, lingvistic ºi
confesional, Banatul este o regiune unicã
a României. Alãturi de români,
convieþuiesc germani, maghiari, sârbi,

slovaci ºi alte etnii. Evenimente grave din
istorie nu au reuºit sã strice armonia,
locuitorii de aici ºtiind sã depãºeascã
greutãþile ºi sã salveze climatul edificat.
Evenimentele tulburi din anii 1918-1919
din Banat nu au clintit pe locuitorii sãi din
mentalitatea lor. Unirea Banatului cu
România a fost salutatã cu aceeaºi
bucurie de cãtre toþi locuitorii sãi, indiferent
de naþionalitate.

Acum Banatul ºi locuitorii sãi sunt
cunoscuþi de ceilalþi români.
Rând pe rând mari personalitãþi
se aratã uimite de mirifica lume
bãnãþeanã. Octavian Goga scria:
„Banatul e þara simþãmântului
artistic, unde cântecul e la el
acasã ºi unde un suflet cald
palpitã la toate atingerile ca o
minunatã harfã”, iar ziaristul Ion
Montani: „Mai ales cine nu s-a
nãscut pe plaiurile bãnãþene
poate sã-ºi dea seama de ce
minunata unitate sufleteascã ºi

geograficã e acest þinut românesc.”

Pãrerile celor doi nu vin decât sã
întãreascã ceea ce cântecul popular zice
„Mândra þarã e Banatu’, Cã la noi cântã tot
natu.”

Dupã Cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial,
locuitorii Banatului, ca ºi cei din restul þãrii
sunt supuºi unei presiuni înfiorãtoare (sã
amintim doar strãmutãrile forþate), dar
locuitorii de aici au ºtiut sã le treacã cu
bine.

În epoca comunistã, datoritã hãrniciei, a
bogãþiei þinutului, bãnãþenii trãiau mult mai
bine, aveau un standard de viaþã mai
ridicat, un mod de trãi mult mai civilizat,
dar în acelaºi timp nivelul de aservire faþã
de regimul tiranic de la Bucureºti era mult
mai scãzut. Poate ºi de aceea, revoluþia
din decembrie 1989 a izbucnit mai întâi în
Banat.

Sunt câteva consideraþiuni despre Banat ºi
bãnãþeni, care a fost, rãmâne ºi va fi
„Fruncea” þãrii.

____________________
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Pavel PANDURU:

Aniversarea a 690 de
a ni  d e  ates tare
d o c u m e n t a r ã  a
localitãþii Mehadia

P
entru cã aniversãrile
sunt momente de
c o m u n i u n e ,  d e

binecuvântare ºi bucurie, de
întãrire a credinþei ºi a iubirii
frãþeºti între oameni, joi, 14
noiembrie 2013, locuitorii
satului Mehadia au sãrbãtorit
anul de pomenire a satului lor
în documente, aducându-ºi
aminte, cu falã ºi demnitate,
de înaintaºii lor români ºi
creºtini ortodocºi. Ampla
manifestare a început cu
primirea oaspeþilor, între orele
12-13 la, Liceul Nicolae Stoica de
Haþeg” din Mehadia, de cãtre
profesorii ºi directorul liceului.
Manifestarea a fost posibilã prin
totala implicare a Consiliului local
ºi a Primãriei, în frunte cu
primarul Iancu Panduru, a
liceului, în frunte cu directorul
Mihãiþã Feneºan ºi a colectivului
de redacþie a revistei, Vestea” -
redactor-ºef Gruia Cinghiþã ºi
redactor-ºef adjunct Vlaicu
Constantin. Simpozionul a avut
loc în sala de festivitãþi a Liceului,
umplutã la refuz de participanþi
veniþi din toatã þara. Primarul
Iancu Panduru a deschis lucrãrile
simpozionului, mulþumind din
partea autoritãþilor locale pentru
contribuþia adusã la organizarea
întâlnirii directorului ºcolii ºi
redactorului-ºef al revistei,
Vestea”. De asemenea a
mulþumit invitaþilor pentru efortul
fãcut de a se bucura împreunã de
marea sãrbãtoare. Timp de douã
ore, în faþa unei sãli arhipline, au
prezentat comunicãrile lor: 

1. Prof. Dr. Lalescu Cuºmulescu
Dan Iulian-vorbeºte despre Sfânta
Tradiþie- identitatea românilor ºi
despre frumuseþea ºi simplitatea
vieþii trecute, o lucrare bine
documentatã, care în cuvinte
puþine a spus foarte mult;

2. Preot Danci Zarescu Ciprian-în
lucrarea despre Biserica din
Mehadia vorbeº te despre
geografia ecleziasticã ºi arheologia

peisajului din mirificul spaþiu al
Belarecãi, ca puternic centru al
creºtinismului;

3. Prof. Mihai Corneanu-a
prezentat aspecte din viaþa
faimosului cronicar Nicolae Stoica
de Haþeg;

4. Directorul ºcolii-prof. Mihãiþã
Feneºan a vorbit cu cuvinte alese
ºi bine documentat despre istoria
învãþãmântului la Mehadia;

5. Primarul Iancu Panduru a
prezentat aspecte din istoria
primãriei de-a lungul timpului,
încercând sã rãspundã la
întrebãrile, De unde, încotro,
pentru ce ºi unde a ajuns comuna
Mehadia”.

6. Prof. Domilescu Ionela Mihaela
a prezentat aspecte din viaþa ºi
activitatea cunoscutului preot Iosif
Corilan Buracu;

7. Prof. Gruia Cinghiþã-redactorul-
ºef al revistei, Vestea” ºi cel care a
adus cele mai importante 

documentãr i  pentru acest
eveniment a vorbit ºi despre marile
personalitãþi ale satului în lucrarea,
Generalii Mehadiei”;

8. Inginerul Dorin Bãlteanu a
prezentat aspecte din viaþa satului
Mehadia ºi imagini din viaþa
localitãþii, relatând despre bãile de
la Mehadia.

 Ziua de 14 noiembrie 2013 a
reprezentat o zi aparte în
c o n º t i i n þ a  t u t u r o r
megin þ i lor,  deoarece
sãrbãtoreau aºa cum
numai în Banat se
sãrbãtoreºte, cu mândria
cã satul lor are 690 de ani.
Acest eveniment a fãcut
c a  i n i m i l e  t u t u r o r
locuitorilor din Mehadia sã
fie acoperite de roºu,
galben ºi albastru, mai
ales cã sãrbãtoarea s-a
desfãºurat în preajma zilei
de 1 Decembrie, zi în care,

în urmã cu 95 de ani, visul de
unitate naþionalã devenea realitate.

Asistenþa s-a bucurat de prezenþa
prof. Univ. Dr. Ilie Cristescu
Domaºnea, care a vorbit despre
importanþa tradiþiilor în viaþa satului
ºi valorificarea lor din punct de
vedere turistic pentru viitor.
Reprezentantul Þãrii Almãjului-
prof. Pavel Panduru fãcea remarca
cã, dacã în trecut, comunitatea din
Mehadia a fost condusã de,
oamenii buni ºi bãtrâni”, astãzi este
condusã de oamenii buni ºi tineri,
care încearcã sã redescopere
autenticitatea vieþii strãmoºilor ºi a
Sfintei Tradiþii.

 A nu ºtiu câta oarã, la Mehadia,
unde rotaþia timpului ºi câmpul se
întâlnesc cu sufletul, creând
armonia lucrurilor au fost evocate
în acorduri coloristice, semantice ºi
sentimentale frumoase momente
din viaþa satului, de-a lungul celor
aproape 700 de În final, toþi
participanþii au fost serviþi de
distinsele gazde din produsele lor.
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Dorin B{LTEANU:

Simpozion „Mehadia –

690 de ani de atestare

documentarãA2013-1323”

14 noiembrie 2013

Onorat auditoriu ,

Aº dori, în primul rând, sã mulþumesc
organizatorilor pentru invitaþia de a
participa la acest seminar. Trebuie sã vã
mãrturisesc cã, de fiecare datã, particip
cu plãcere la aceste manifestãri spirituale
iniþiate de un nucleu de oameni iubitori ai
culturii ºi ai tradiþiei istorice îndelungate
ale acestor meleaguri.

Prin aceste manifestãri, iatã cã
Mehadia reuºeºte, în vremuri
economice tulburi, sã continue tradiþia
de adevãr focar de culturã ºi
spiritualitate, iniþiatã de iluºtri
predecesori: Nicolae Stoica de Haþeg,
Coriolan Buracu, gen. Nicolae Cena,
ca sã rostim primele nume care ne vin
acum în minte, oameni care ºi-au lãsat
amprenta spiritualitãþii lor asupra
generaþiilor care au urmat.

Mehadia aniverseazã, deci, 690 de ani
de la prima menþionare documentarã
explicitã a numelui localitãþii. Unii istorici
considerã prima atestare documentarã a
Mehadiei anterioarã anului 1322, în
funcþia de castelan al cetãþilor Mehadia
ºi Jdioara, atunci, la începutul acelui an,
cetatea revenind „sub stãpânire regalã ”.i

Cine este acest castelan de Mehadia,
Dionisie Szechy care apare în
documentele epocii? Nimeni altul decât
omul de încredere al regelui Carol Robert
de Anjou, cel care l-a însoþit pe acesta în
campania militarã împotriva domnitorului
Þãrii Româneºti, Basarab I, încheiatã
dezastruos pentru unguri cu înfrângerea
de la Posada. Regele însuºi, reuºeºte sã
fugã, dupã ce îºi schimbã hainele cu
slujitorul lui, Desev, fiul lui Dionisie. În
felul acesta, regele scãpa cu viaþã, dar
fiul lui Dionisie este prins ºi omorât de
oastea lui Basarab..

Mehadia, „un sat mic cu un trecut mare.
Un punct strategic mult disputat asupra
originii cãruia, istoricii nu sunt încã edificaþi
nici în ziua de astãzi”. Este descriere
sintetizatã de Otto Alscher în 1914,
vorbind despre aceastã localitate cu o
poziþie strategicã importantã, aflatã la
rãscrucea marilor imperii ale istoriei.

Interesant, ºi cred cã nu întâmplãtor, este
faptul cã, ne întâlnim în aceastã zi de
toamnã a anului de graþie 2013, sub
semnul a douã momente aniversare a
localitãþilor unite de istorie printr-un
indestructibil destin: Bãile Herculane (1860
de ani de atestare documentarã din anul
153 d. Ch.) ºi, iatã Mehadia (690 de ani).

Istoria celor douã localitãþi s-a amestecat
de-a lungul veacurilor mergând chiar pânã
la identificare, ajungându-se, la un
moment dat ca, atât staþiunea de la Valea
Cernei cât ºi localitatea de la Belareca sã
poarte acelaºi nume, Mehadia.

Deseori, de-a lungul istoriei, s-au fãcut
confuzii regretabile între cele douã
localitãþi, atunci când se menþionau
localitãþile în care s-au descoperit vestigii
arheologice romane. Majoritatea pietrelor
romane aflate la muzeul din Bãile
Herculane au fost descoperite în timpul
lucrãrilor de reconstrucþie a staþiunii
realizate sub comanda generalului
Andreas Hamilton din anul 1736. Dupã
cum aflãm din scrierile cronicarilor, o bunã
parte a acestor vestigii romane
descoperite atunci, au fost trimise la
Viena, o altã parte s-au scufundat în
Dunãre, împreunã cu corabia (sau
corãbiile) în dreptul dealului Gellert din
Budapesta.

Cel care a avut pentru prima datã iniþiativa
prezentãrii acestor vestigii romane într-un
mic muzeu este protopopul, cronicarul,
arheologul, numismatul ºi aº adãuga eu,
muzeograful ºi ghidul, Nicolae Stoica de
Haþeg. De ce adaug aceste douã ultime
titulaturi neoficiale la celelalte pe care
vrednicul protopop le-a cãpãtat datoritã
activitãþii sale neobosite în folosul obºtei?
Chiar el ne mãrturiseºte, în a sa Cronicã a
Banatului cã a remarcat dorinþa oaspeþilor
bãilor de a vedea „câte ceva din lucrurile
memorabile de aici”², motiv pentru care
organizeazã în casa sa, la Mehadia, la
câþiva kilometri de Bãile Hercule, prima
expoziþie cu vestigii arheologice (pietre
funerare cu inscripþii romane, monede

rare, antichitãþi romane). Nu ar fi exclus
ca printre aceste vestigii arheologice
expuse în acest prim muzeu din Banat,
sã se fi aflat ºi altarele votive care se
mai pãstreazã la muzeul staþiunii Bãile
Herculane!

În încercare de a face o sistematizare a
informaþiilor referitoare la denumirile
Mehadia, Bãile de la Mehadia, Bãile
Herculane, cred cã e bine sã pornim de
la cel mai vechi document în care sunt
prezentate drumurile romane care

strãbãteau Dacia dupã cucerirea romanã.
Este vorba de Tabula Peutingeriana, o
copie fãcutã în sec. XII, dupã o hartã
romanã din sec. II-III d. Ch. Harta a fost
prelucratã în sec. XVI de cãtre Konrad
Peutinger, de unde-i vine ºi numele rãmas
în istorie.

Pe noi ne intereseazã Segmentul VII în
care ne este prezentat drumul roman de la
Tierna – Ad Media (m) – Pretorio
(Praetorium) – Ad Pannonio, º.a.m.d.
Conform acestui document, Ad Mediam ar
fi staþiunea cu ape termale de pe Valea
Cernei iar Praetorium, castrul roman aflat
la 3 km nord de Mehadia de astãzi.

1 Dumitru Þeicu - ,,Banatul Montan în Evul
Mediu”, Reºiþa,1998 ,

2 Nicolae Stoica de Hateg - Cronica

Banatului,Editura Facla,1981, p.12.

Continuarea în numãrul
urmãtor
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Un tânãr dintr-un sat trebuia sã se cãsãtoreascã, având

de-acum vârsta. Cautã... cautã...

Se îndrãgosteºte, vine ºi aratã pãrinþilor aleasa inimii lui.

Tatãl lui se uitã la ea, îl luã de-o parte pe fiul sãu ºi-l întrebã:

- De-ai cui este?

- De-ai lui Pãvalache, tatã!

- Pãi, în situaþia asta nu poþi sã te cãsãtoreºti cu ea, fiindcã-þi

este sorã. Asta, e... îmi pare rãu... ºtii valurile tinereþii, eu ºi

cu mama ei...

Necãjit tânãrul cautã o altã fatã. Gãseºte, aºa cã o prezintã ºi

pe aceasta. Tatãl îl i-a deoparte:

- Este de-ai lui Stroe nu? Nu poþi sã te cãsãtoreºti cu ea cã-þi

este sorã. ªtii... valurile tinereþii, fiule. Îmi pare rãu.

Necãjit fiul îl întreabã:

- Auzi tatã? Pe fata lu' Cristea o ºtii?

- Da fiule ºi ea îþi este sorã!

- Dar pe a lu' Marin o ºtii?

- Da!

- ªi îmi este tot sorã?

- Da fiule! Îmi pare rãu... valurile tinereþii!

Dezamãgit fiul se duce la maicã-sa ºi-i spune:

- Auzi mamã nu vreau sã fac scandal în casã, dar tata când era

tânãr era armãsarul satului! Ãsta s-a culcat cu toate femeile

din sat. Acum când vreau sã mã însor ºi eu îmi spune cã nu

pot cu aia cã mi-e sorã, cu aia nu cã mi-e sorã... Ce sã fac, cã

am ajuns la disperare!?

- A... dã-l dracu' mamã ºi însoarã-te cu care vrei cã nici el nu

este tactu'...

Singurul martor la accident de muncã este un copil. Un

poliþist vine ºi-l întreabã:

  - Mã, copile, de ce a cãzut omul ãla de pe schelã?

  - Pãi, l-a bãtut Dumnezeu.

  - De ce l-a bãtut Dumnezeu?

  - Cã a înjurat..

  - ªi cum a înjurat?

  - Dumnezeii mã-tii de copil, nu mai scutura scara !!!

Oamenii au fost creaþi ca sã fie iubiþi, iar obiectele ca sã fie

folosite.

Motivul pentru care este acum haos în toatã lumea este pentru

cã obiectele sunt iubite, iar oamenii sunt folosiþi.

     CITATUL  LUNII :

,, Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseste.”

                                                                         Arthur Schopenhauer


