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Cel de-al doilea proiect pe mãsura

3.2.2. C. va fi derulat tot prin

Agenþia de Plãþi pentru  Dezvoltare

Ruralã ºi Pescuit (ADRP) ºi are ca

obiective: „Amenajare spaþiu public

de recreere în localitatea Mehadia”.

Proiectul are termen de finalizare

31.12.2015 cu valoare totalã de

79.975 de euro  e lig ib ilã ºi

nerambursabilã, comunitatea nu

are cofinanþare

Pro iectul este  fãcut pentru

îmbunãtãþirea vieþii ºi crearea de

noi spa þii de recreere; amenajarea

terenului de fotbal, construirea unui

teren de mini-fotbal cu nocturnã, cu

suprafaþa de joc sinteticã, precum 

                  

„A venit timpul sã

trecem de la vorbe

la fapte”

- Domnule pr imar, vã rog,
pentru început, sã prezentaþi
cititorilor noºt r i câteva dintre
preocupãrile dvs. în actualul
mandat.

- Încã din primul mandat, am
pus pe prim plan  preocupãri
pentru ridicarea nivelului de trai ºi
economic al comunei noastre, mi-
am propus cã cetãþenii sã
gãseascã în primãrie ºi în primar
toatã înþelegerea pentru rezolvarea
tuturor problemelor lor.

Aº vrea sã menþionez cã nu
am stabilit un program special de
audienþe la p r imãrie, deoarece
întreaga mea act iv itate s-a
constituit într-un program continuu
de dialog cu cetãþenii, atât la
primãrie, cât ºi pe stradã, la
cetãþeni acasã, acasã la primar ºi
oriunde am fost solicitat.

În perioada 2014-2020 zonele
rurale dispun de un potenþial de

creº te re vitalã în domeniu l
economic. Acest potenþial ar
trebui valorificat pe plan local, dar
ºi cu  ajutorul fondurilor de la UE.
În acest sens, în anul 2013 am
semnat douã proiecte de finanþare
europene pe mãsura 3.2.2 ºi
3.2.2. C.

- Ce prioritãþi aveþi în vedere în

anul 2014?
- Pentru locuitorii comunei

noastre, anul 2014 va fi punctul de
pornire pentru o serie de investiþii
esenþiale . Aceste investiþii vor
avea un impact direct asupra

spaþiului public. În anul 2013 s-au
p a r c u r s  toa te  procedur ile
administrat ive pentru semnarea
contracte lo r  de finalizare a
investiþiilor ce vor fi demarate  în
acest an.

Acum a venit timpul sã trecem
de la vorbe la fapte.

- Ce cuprind  cele douã
proiecte ?

- Proiectul pe mãsura 3.2.2.
Este un proiect ce se deruleazã
dupã APDRP ºi are ca obiect ive:
Alimentare cu apã, canalizare
menajerã ºi staþie  de epurare
î n  V a l e a  B o l v a º n i þ a ,

modernizare  drum comunal în
localitatea M ehadia, reabilitare
Cãmin Cultural în localitatea
Valea Bo lvaºniþa, centru de zi
pentru copii în sistem after
school în localitatea Plugova,

a c h i z i þ i e  d e  u t i l a j e ,
echipamente ºi mijloace de
transport pentru asigurarea
serv iciilor publice  de bazã ºi
p e n t r u  p r o m o v a r e a
patrimoniului cultural imaterial.

continuare în pag. 2 .  
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Termenul de finalizare a acestui
proiect este 30.12.2015 ºi are o
valoare totalã de investiþii de
2.300.000 de euro, din care
Consiliul L o cal ºi Primãria au
cotã-parte de cofinanþare.

Cel de-al doilea pro iect
pe mãsura 3.2.2. C. va fi derulat
tot prin Agenþia de Plãþi pentru
Dezvoltare Ru ralã ºi Pescuit
(ADRP) ºi are ca obiective:
„Amenajare spaþiu public d e
re c re e re  î n  l o c a l i t a te a
Mehadia”. Proiectul are termen
de finalizare 31.12.2015 cu
valoare totalã de 79.975 de euro
eligibilã ºi nerambursab ilã ,
comunitatea nu are cofinanþare.

Proiectul este fãcut
pentru îmbunãtãþirea vieþii ºi
crearea de noi spaþi i  d e
recreere; amenajarea terenului
de fotbal, con struirea unui
teren  d e min i- fo tb al cu
nocturnã, cu suprafaþa de joc
sinteticã, precum ºi amenajarea
un u i spaþiu de recreere lângã
teren, ce va fi prevãzut cu
parcare.

- Pentru locuitori i satului
Mehadia o importanþã deosebitã o
are construirea unei noi grãdiniþe
pentru copiii de vârstã preºcolarã.
Ce le puteþi spune în acest sens?

- În ceea ce  priveºte
construirea Grãdiniþei cu Program
Normal, cu 4 sãli de clasã  în
Mehadia, proiectul iniþial se  va
înlocui cu un altul cu finanþare pe
OG 38/2013. Valoare totalã a
investiþiei va  fi de 18 miliarde lei
vechi cu fonduri de la bugetul
local. Avem speranþa cã lucrãrile
de construcþie  a  noului local al
grãdiniþei vor demara în acest an.

- Vom  avea, în localitatea
noastrã un Cãmin Cultural?

- Vreau sã  spun locuitorilor
satului Mehadia cã s-au fãcut
demersurile necesare  pentru
achiziþionarea c lãd ir ii fostului
C ã m i n  C u l t u r a l .  D u p ã
achiziþionarea clãdirii, avem în
vedere  modernizarea acesteia
pr in lucrãri de conso lidare ,
extindere ºi dotare. Ne propunem
începerea acestor lucrãri în anu l
2015 din lipsa fondurilor bãneºti
necesare.

- Existã la n ivel de comunã ºi
probleme de tip social? Cum  vã
gândiþi sã le rezolvaþi?

- Într-adevãr, la nivelul comunei
existã multe familii care au venituri
mici º i foarte mici. Acum aceste
familii benef iciazã de ajutor social.
În aceastã situaþie în prezent se
aflã un numãr de 54 de familii.

O prob lemã cu care ne
confruntãm la nivel de comunã este
lipsa spaþiilor de locuit, în special
pentru aceste familii cu probleme
sociale. Pentru a rezolva aceastã
prob lemã, ne-am gândit, ca pe
viitor, sã achiziþionãm un teren în
vederea construirii unui bloc de
locuinþe sociale.

- Domnule pr imar, sunteþi
cunoscut ca un iubitor  ºi sprijinitor
al activitãþii culturale de pe raza
comunei noastre . Ce vã propuneþi
în acest sens pentru anul 2014?

- Ca ºi în anii anteriori ºi în acest
an vom continua sã organ izãm
manifestãri cultu rale cu o tematicã
variatã care sã se adreseze tuturor
categoriilor sociale. S-a desfãºurat
deja cea de-a VII-a ediþie a
„Simpozionului Cetãþii”, care în
acest an a avut loc în localitatea
Valea Bolvaºniþa. Manifestarea s-a
bucurat de un real succes, atât prin
tematica comunicãrilor susþinute,
câ t ºi prin numãrul mare de
participanþi.

Vom organiza ºi an acest an,
nedeile în fiecare localitate a
com unei noa stre . Ne vom
preocupa ºi de desfãºurarea de
simpozioane ºi de manifestãri
cultural-educative pe diferite teme.
Ne-am dori finalizarea ºi publicarea
„M o n o g r a f ie i satu lu i Va lea
Bo lvaºniþa”, dar ºi reeditarea
„Monografiei Mehadiei”.

Cu gândul la un an mai bun
pentru noi, toþi, dar ºi cu dorinþa de
a fi finalizate la timp toate proiectele
propuse, aº vrea sã m u lþumesc
tuturor locuitorilor comunei noastre
pentru implicarea ºi înþelegerea de
care au dat dovadã în relaþia cu
Administraþia publicã localã.

Vã doresc, dragi consãteni,
multã sãnãtate, mu lte împliniri,
putere de muncã ºi prosperitate!

A consemnat - prof. Gruia Cinghiþã

In memoriam

La 24 Ianuarie s-au împlin it 20 de ani

de la trecerea în nefiin þã a d-lui prof. Ilie

Popescu, personalitate marcan tã a

învãþãmântului din Mehadia ºi  d in  zona

fostului raion Almãj- Mehadia. Fica sa,

prof. Luminiþa Chira împreunã cu familia,

au organizat la casa pãrinteascã din

localitate un parastas de pomenire la

care au fost invitaþi preo þ ii Danci Ciprian

ºi Grozavescu C-tin (Puiu), fost elev ,

elevii din prima promoþie a liceului- prof.

Gruia Cinchiþã, Elena Petchescu, Maria

Lalescu(Voica), cãrora d-l  profesor le-a

fost diriginte, cât ºi d-na prof. Miruna

ªchiopu ºi familia Mar ia ºi Mihai

Belchite. Cei prezenþi ne-am amintit cu

nostalgie de anumite momente ºi

întâmplãri petrecute alãturi de stimatul,

îndrãgitul ºi inimosu l profesor  Ilie

Popescu. Am þinu t sã scriu despre acest

acest eveniment pentru a reaminti mãcar

pentru câteva clipe imaginea celui care

le-a fost dascãl, coleg  sau  prieten, iar

celor mai tineri le recomand sã citeascã

ar ticolul prof. Gruia Cinchiþã  despre

personalitatea d-lui Popescu apãrut în

nr.6 din Martie 2013 al revistei Vestea de

Mehadia.

Prof.pensionar Mihai Belchite

____________________________________________________________________________________
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PENTRU O COMUNÃ

CURATÃ

Î
n curând intrãm în primãvarã ºi

în atenþia locuitorilor comunei

noastre va trebui sã fie în

vedere o seamã de activ itãþi

s pecifice începutului ace s t u i

anotimp.

Toþi locuit o r i i  c om unei au

obligaþia de a face curãþenie în faþa

caselor prin mãturare sãptãmânalã,

ºi curãþarea canalelor de scurgere a

apei. De asemenea, se va trece la

acþiuni de întreþinere a spa þiilor

verzi din faþa caselor, de vãruire a

pomilor, a stâlpilor.

În perioada imediat urmãtoare,

toþi cetãþenii au obligaþia de a-ºi

întreþine ºi reparã faþadele caselor.

Atragem atenþia tuturor cã pentru

o fluidizare a circula þie i este

interzisã  sta þionarea maº inilor

defecte pe drumurile din comunã.

Tot în acest sens, rugãm pe toþi

cetãþenii comunei noastre de a

evita depozitarea pe trotuare ºi pe

strãzi a materialelor de construcþii

(nisip, piatrã, cãrãmidã), precum ºi

a lemnelor de foc.

Amin t im  c ã  este interzisã

aruncarea în containerele de gunoi,

pe malul râurilor sau în ogaºe a

resturilor vegetatale (iarbã, corzi de

viþã -de-vie, crengi), a molozului, a

rumeguºului sau a hainelor vechi.

O problemã deosebit de gravã

este faptul cã mulþi locuitor i de pe

raza comunei au restanþe mari la

plata taxei pentru apã ºi gunoi.

Pentru a nu se trece la acþiuni de

debranºare sau la amenzi, facem

apel la toþi cei aflaþi în aceastã

situaþie sã achite sumele restante

pânã pe 15 martie 2014.

Viceprimar,

Sing. Traian Stângu

R
omânul, iubitor de petreceri,
cautã în fiecare zi un motiv sã
sãrbãtoreascã sau sã-ºi

condimenteze viaþa de cuplu. ªi cum
fiecare lunã a anului îºi are propria
sãrbãtoare, luna februarie este
reprezentata dragostei. Dacã tot e
sezonul iubirii ºi al celebrãrii dragostei,
se impune din nou urmãtoarea temã
controversatã : Ce rost are
sãrbãtoarea Sfântului Valentin în
contextul în care noi românii avem
Dragobetele? 

Aºadar, românii au libertatea sã
aleagã între douã zile pe an - ºi de ce
nu ambele- pentru a celebra ziua
îndrãgostiþilor: Valentine’s Day, la
data de 14 februarie, sau
Dragobetele, în 24 februarie. Chiar
dacã aceasta din urmã este
sãrbãtoarea tradiþionalã româneascã,
de la un an la altul, tot mai multe
persoane aleg sã serbeze ziua
îndrãgostiþilor importatã din Occident,
Valentine’s Day. În mod evident,
discuþii pe aceastã temã nu au întârziat
sã aparã. Existã unele guri care afirmã
cã ziua de Sf. Valentin a fost preluatã
ca o activitate superficialã, pur
comercialã, un kitsch importat.
Premergãtor acestei zile, comercianþii 
rãsar pe piaþã cu fel de fel de produse
care mai de care mai potrivite drept
cadoul ideal pentru partenerul de
viaþã. Se pare cã oamenii au nevoie
de cât mai multe evenimente de acest
gen, care sã le însenimeze viaþa
cotidianã, cu precãdere relaþia de
cuplu.

În orice caz, Valentine’s Day ºi-a
câºtigat popularitatea din mai multe
motive, printre care se aflã ºi spiritul

comercial al americanilor care ºtiu sã
scoata profit din aproape orice! Dar
dacã pentru alte þãri, precum Franþa
sau Germania, este oarecum justificat
acest import, de ce ar fi ºi pentru noi,
care avem deja o sãrbãtoare proprie
a îndrãgostiþilor? Sã fie oare doar un
refuz al tradiþiilor sau veºnicul spirit de
turmã al unei þãri mici faþã de o super
putere? Dacã eºti tipul de om ce
considerã cã nu are rost sã te revolþi
împotriva unei sãrbãtori frumoase, fie
ea preluatã de la americani, atunci
sigur nu eºti deranjat de tot tamtamul
fãcut pe seama Valentine’s Day. Dar
dacã, pe de altã parte, eºti cam sãtul
de toatã publicitatea ieftinã care
înconjoarã aceastã zi de 14 februarie,
atunci s-ar putea sã ai o atitudine mai
criticã. Te bucuri în sfârºit cã s-a
terminat toatã nebunia cu inimioarele
ºi jucãriile din pluº, dar în acelaºi timp
eºti nostalgic pentru cã nimeni nu mai
þine cont de Dragobete. Oricum,
indiferent de tabãra în care te afli, se
impune o comparaþie între aceste
douã tradiþii… Pânã la urmã, care
sunt diferenþele între cei doi: Valentin
ºi Dragobete?

 Mulþi dintre noi ne întrebãm cine
a fost Dragobetele, ce a fãcut el ºi de
unde provine acest obicei de a
sãrbãtori îndrãgostiþii români pe 24
februarie. Divinitate mitologicã
asemãnãtoare lui Eros (zeul iubirii, în
mitologia greacã) ºi Cupidon (sau
Amor, zeul roman al dragostei),
Dragobete, cunoscut ºi sub numele de
Dragomir, este considerat, în credinþa
popularã româneascã, fiul Babei
Dochia. Veºnic neastâmpãrat, 

  continuare în pag. 4 .

VALENTINE’S DAY vs DRAGOBETE
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Dragobetele se diferenþiazã de
blajinitatea Sfântului Valentin din
tradiþia catolicã ºi este închipuit ca
fiind un flãcãu voinic, chipeº ºi
iubãreþ, care sãlãºluieºte mai mult
prin pãduri. Spre deosebire de
acesta, conform tradiþiei catolice,
Sfântul Valentin a fost un preot ce îi
cãsãtorea pe ascuns pe tinerii care
se iubeau. La români, se spune ca
cei care se întâlnesc de Dragobete
se vor iubi tot anul, precum ºi
pãsãrile se “logodesc” în acest
început de primãvarã. Se pare cã
în unele pãrþi ale þãrii Dragobetele
era sãrbãtorit pe 1 martie, tocmai
pentru cã aceastã figurã mitologicã
era crezutã a fi vestitorul
primãverii. 

În tradiþia catolicã, una din
legendele care circulã pe seama
Sfantului Valentin spune ca acesta
a fost un roman care a fost martirizat
pentru cã a refuzat sã renunþe la
creºtinism, iar înainte de a muri i-a
lasat un mesaj intitulat “De la
Valentinul tãu” fetei temnicerului sãu.
Astfel, el a devenit patronul
îndrãgostiþilor de peste tot.

Dragobetele, omologul autohton
al Sfântului Valentin,va veni pe data
de 24 februarie sã ureze la mulþi ani
tuturor îndrãgostiþilor. Aceastã
sãrbãtoare, aºteptatã cu mare
entuziasm de tinerii îndrãgostiþi,
anunþã venirea primãverii ºi este
asociatã cu numeroase obiceiuri. 
Dragobetele se mai numeºte, în
funcþie de regiune, 'Cap de
primãvarã', 'Sântion de primãvarã',
'Ioan Dragobete', 'Drãgostiþele',
'Nãvalnicul', 'Logodna sau însoþitul

paserilor'. Sãrbãtoarea este specificã
zonei de sud a þãrii (Oltenia, Muntenia
ºi parþial Dobrogea) ºi are o tradiþie
milenarã marcând renaºterea naturii, a
dragostei, a apropierii.

În trecut, comunitatea era foarte
interesatã de ce se întâmplã în aceastã
zi. Data de 24 februarie nu era
întâmplãtor aleasã, marcând începutul
anului agricol. Este momentul în care
întreaga naturã renaºte, pãsãrile îºi
cautã cuiburi ºi, dupã unele credinþe
populare, ursul iese din bârlog. Odatã
cu natura, reînvia ºi iubirea, iar

Dragobetele marca ziua în care
întreaga suflare sãrbãtorea înnoirea
firii ºi se pregãtea pentru venirea
primãverii.

La origini, Dragobetele a fost
preluat de la daci, unde era perceput
ca un zeu peþitor ºi ca un naº ce oficia
în cer nunta tuturor animalelor, ºi a
ajuns sã fie considera "zânul
dragostei", zeitate ce îi ocroteºte ºi le
poartã noroc îndrãgostiþilor. "Zânul
dragostei" a devenit protectorul iubirii
celor care se întâlnesc în ziua de
Dragobete, iubire care þine tot anul,
precum cea a pãsãrilor ce "se
logodesc" în aceastã zi. Dragobete
este ºi un zeu al bunei dispoziþii, de
ziua lui organizându-se petreceri,
prilejuind, astfel, înfiriparea unor noi
iubiri, logodne ºi chiar cãsnicii.

Odinioarã, de Dragobete, satele
româneºti rãsunau de veselia tinerilor
ºi peste tot se putea auzi zicala:
"Dragobetele sãrutã fetele!". În unele
zone, exista obiceiul ca fetele mari sã
strângã apã din omãtul netopit sau de
pe florile de fragi. Aceastã apã,
despre care se spunea cã e "nãscutã
din surâsul zânelor" (apa zânelor), era
pãstratã cu grijã, existând credinþa cã
avea proprietãþi magice: fãcea fetele
mai frumoase ºi mai drãgãstoase.

În Mehedinþi, exista obiceiul
numit "zburãtorit", potrivit cãruia, la

prânz, fetele se întorceau în fugã
spre sat. Fiecare flãcãu urmãrea
fata care îi era dragã. Dacã bãiatul
era iute de picior ºi o ajungea, iar
fata îl plãcea, goana se sfârºea cu
un sãrut în vãzul tuturor. Acest
sãrut simboliza logodna celor doi
tineri, pentru cel puþin un an de zile.

Potrivit tradiþiei populare,
Dragobetele îi va ajuta pe cei
gospodari sã aibã un an mai

îmbelºugat decât ceilalþi, sãrbãtoarea
fiind socotitã de bun augur. În trecut,
oamenii respectau aceastã sãrbãtoare
la fel ca ºi pe cele religioase -  nu
munceau, doar îºi fãceau curãþenie
prin case. 

Toate aceste obiceiuri frumoase,
menite sã ne diferenþieze prin culturã
ºi tradiþie de alte state, au fost date
uitãrii. Populaþia s-a emanciat, iar
toatã alergãtura prin pãdure a fost
înlocuitã cu fuga printre betoane
pentru a face rezervare la mesele din
restaurantele de lux sau cluburile de
fiþe. Lumea uitã cã sãrbãtoarea iubirii,
fie ea Valentine’s Day, Dragobete sau
cum or vrea sã o mai numeascã, este
una simbolicã.

                                              
Prof. Mirela Turculeanu

____________________________________________________________________________________
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C
a peste tot, în perioada
creºtinismului de început,
creºtinii se adunau pe rând

la casele lor propovãduind învãþãtura
lui Hristos. Vrem sã amintim aici cã
dintre slujitorii acestei credinþe unii
hotãrãsc sã-ºi dedice întreaga viaþã
rugãciunii devenind cãlugãri în
sihãstrie.

Despre fenomenul sihãstriei
dorim sã aducem în atenþie câteva
aspecte legate nemijlocit de spaþiul
istorico – geografic al Þãrii
Almãjului. Cu toate cã datele scrise
referitoare la sihaºtrii locului lipsesc
sau sunt pomenite tangenþial, dacã
nimeni n-a avut curaj sã trateze
tema, aducem în atenþia specialiºtilor
câteva  aspecte ale fenomenului,
demne de luat în seamã.

Pe drumul ce leagã Bozoviciul
de Anina, cunoscut încã din vechime
de Cheile Miniºului, sunt ºi astãzi
câteva intrãri în  pereþii de stâncã,
din dreapta ºi stânga drumului
amintit. Parte din ele sunt cunoscute
în popor sub numele de Gãurile lui
Miloi, denumire rãmasã, probabil,
de la numele celui care s-ar fi
adãpostit, vreodatã, în drumul  sãu
spre  unul din târgurile din Biserica
Albã, Anina sau Oraviþa . Dar pe 1

lângã acestea existã alte douã intrãri
mai mari, bine conturate, spaþioase,
asupra cãrora se cuvine a ne opri.
Pentru aceasta apelãm la unul care le
cunoaºte foarte bine, conducând
lucrãrile de lãrgire a drumului între anii
1960 – 1968. Iatã ce spune:

„… pot spune cã am participat
aproape de la început la lãrgirea
drumului, care era foarte îngust ºi
rar se puteau petrece douã maºini,
fiind ºi foarte puþine pe vremea
aceea. Dacã lãsãm la o parte
Gãurile lui Miloi, care erau (ºi sunt)
niºte simple intrãri sigur cã despre
celelalte douã nu se poate spune
acelaºi lucru. Îmi aduc aminte cã
pentru a sfãrâma stânca a fost
nevoie de foarte multã dinamitã.
La una dintre ele, cea dinspre
Bozovici, avea deasupra, la intrare,
un semn pe care mi-l amintesc
perfect. Nu ºtiu cine l-o fi fãcut ºi
când. Dupã dinamitare intrarea a
devenit mai spaþioasã ºi înãuntru
am putut vedea, foarte ºters, o
imagine pictatã pe peretele dinspre
rãsãrit care dupã pãrerea mea ºi a
altor muncitori ar fi fost  icoana
Maicii Domnului cu Pruncul. Ne
adãposteam, în vreme rea sau când
mâncam, icoana a devenit familialã
ºi am început a ne ruga mai ales
când fulgera sau când ne aºezam la
masã.2

   Încã nu ºtim dacã peºtera din
discuþie a servit ca lãcaº de 
închinãciune ºi în vechime, dar cu
siguranþã cã atât semnul de la intrare3

cât mai ales prezenþa icoanei descrisã
ne îndreptãþesc sã spunem cã acolo
se putea trãi.

Cârºia lui Vasile este  un bloc
imens de piatrã situat între ªopot ºi
Gârbovãþ. Stânca este   situatã în
pãdure  loc de unde apare o 
priveliºte asupra unor sate almãjene .
Mãrturie despre prezenþa unor
cãlugãri prezenþi în zonã ne-o dã prof.
Vasile Nemiº  care îºi aminteºte cã în4

1938, când a stat de vorbã cu Sofia
Lopãtiþã din Gârbovãþ aceasta îi
relata: „Mama mea tot mereu ne
povestea cã aici, nu departe de sat,
sus pe deal era o bisericuþã în
mijlocul codrului, la locul numit
Cercoviþa  - loc aproape de Cârºia5

lui Vasile – unde în timpurile  vechi
trãiau câte unul – doi sihaºtri care
ne botezau copiii, ne înmormântau
morþii ºi oamenii le dau bucate,

          continuare în pag. 6 .

1

 În vechime drumul era folosit de
almãjeni pentru a ajunge la Anina
sau Oraviþa ºi nu de puþine ori în
drumul acestora spre piaþa din
Bise r ica Albã drumeþii se
adãposteau în aceste niºe din masiva
stâncã de pe marginea drumului.

Numele de familie Miloi este ºi astãzi
destul de frecvent în  Almãj, mai ales
la Bozovici.
2

 Conform informaþiei locuitorului
Nicolae Olaru, fost ºef de lucrãri la

lãrgirea drumului  ( de altfel singurul!) 
care leagã Almãjul de pusta Oraviþei.
 Semnul de la intrare  reprezenta3

doi peºti în formã de Crucea lui
Andrei. Parte din  semnul  din
discuþie a fost pãstrat multã vreme
de muncitori dupã ce stânca a fost
sfãrâmatã de explozie.
 V. Nemiº, Bisericile din Almãj,4

manuscris în posesia autorului, pag. 3

 N. Cornean, Monografia5

Eparhiei Caransebeºului, 1940,
pag. 309

Gheorghe Rancu Bodrog : FENOMENUL SIHÃSTRIEI ÎN ALMÃJ

____________________________________________________________________________________



Vestea                            de Mehadia 6

.  urmare din  pag. 5

cã pe atunci în satul nostru nu
era nici bisericã ºi nici preoþi”.

  Gaura Chindiei (Pescari –
astãzi Coronini) a fost cercetatã de
V. Boroneanþ  care a constatat cã6

peºtera  putea fi locuitã de 
propovãduitori ai credinþei creºtine  

identificând, pe pereþii peºterii,
siluete umane cu analogii în câteva
peºteri din Franþa. N. Dãnilã7

precizeazã cã aceasta a fost iniþial un
schit cu valenþe creºtine. Încãperea
respectivã avea, pe pereþi, cruci de
diferite tipuri . Peºtera Gaura8

Chindiei – Pescari, nu departe de
drumul roman ce fãcea legãtura

Almãjului  cu Clisura Dunãrii, se
înscrie ca un  loc  cercetat din punct
de vedere arheologic.

Mãnãstirea de la Boiºte – aºa
este cunoscut în tradiþia localã locul
unui presupus   locaº de cult creºtin în
perimetrul cãtunului Stancilova din
comuna ªopotu Nou. În 1966
locuitorul Velcotã Pavel* nr. 29  

Stancilova îmi relata:
„ºt iu de la taica meu cã

acolo, la Boiºte, era din vechime
o frumoasã mãnãstire. Pe
ridicãturile care se vãd, oamenii
au  sãpat pentru a scoate piatrã.
Au gãsit la fundaþie ºi cãrãmizi
care nu semãnau cu cele de azi.
Toate aveau semn pe ele. Moºu
nu mi-a spus dacã mai þine minte
semnul. Erau pãtrate ºi mai

mari. În fundaþie s-a gãsit lemn de
ceroni* care a început sã
putrezeascã. De aici  veneau 
cãlugãri la praznicul casei ºi
slobozeau masa .”9

Mãnãs tirea Þ ârcoviþa1 0

aºezatã pe Valea Ducinului, teritoriu 
aparþinând Moceriºului, a fost ºi este
cea mai mediatizatã  aºezare
monahalã din Almãj. Doar amintitã,
necercetatã, aici se presupune cã ar fi

existat un aºezãmânt de cult folosit de
cãlugãrii franciscani în însãrcinãrile lor
prin aceste locuri. În popor circulã
ºtirea cã aceasta ar fi aparþinut mai
apoi aºa numiþilor cãlugãri negri
denumire ce le revine de la
îmbrãcãmintea impecabilã de culoare
neagrã. Locul nu a fost cercetat
sistematic cu toate cã intrã în
reperetoriul punctelor arheologice
care stau în atenþia specialiºtilor. 

Am fãcut mai multe deplasãri la
locul Þârcoviþa. Ultima vizitã mi-a
trezit o curiozitate care m-a împins la
niºte concluzii. La o distanþã de câþiva
metri de presupusul edificiu s-a gãsit o
intrare spre o peºterã în care au fost
descoperite mai multe vase la fel de
mari. Erau aºezate într-o ordine
uimitoare. Nu mi-am dat seama de
conþinutul lor. Cred, acum, cã nici   
n-am avut tãria de a le mai vedea,
având în vedere atâtea ºi atâtea
povesºti despre aceºti cãlugãri. Sã fi
fost urne funerare? 

V. Nemiº noteazã: „ în anul
1935 am avut ocazia sã-l cunosc pe
N. Jura, din Moceriº, în vârstã de
72 de ani care mi-a relatat o
frumoasã legendã …câþiva ani mai
târziu am urcat ºi eu ca sã-mi
satisfac curiozitatea cam 4-5 Km
pânã la Þârcoviþa situatã pe coasta
de  apus a Muntelui Leordiº. Acolo
este în adevãr o micã peºterã
naturalã în stânca de calcar, puþin
mai mare ca cea de la Piatra Scrisã
de lângã Armeniº, în care pot intra
liniºtit 3-4 oameni, dar alte urme
nu se vãd la faþa locului”.

 continuare în pag. 7 . 

 V. Boroneanþ, Arta rupestrã în6

peºtera Gaura Chindiei –
Pescari, jud. Caraº Severin, în
Revista muzeelor, XLVI, 1977, 1,
pag.23 - 24
 N. Dãnilã, Elemente autohtone7

…, în Mitropolia Banatului, nr. 11-
12, 1984, pag. 722
 M. Comºa, Inscripþia chirilicã8

din peºtera Gaura Chindiei, în
Revista muzeelor,XLVI, 1977, 1,
pag. 35-36
*Locuitorul Velcotã Pavel avea atunci

89 de ani

*ceroni – gorun, stejar

 Gh. Rancu Bodrog, Despre9

Cetatea de la Stancilova,
manuscris, 1970, pag. 11-13
10

 L. Smeu, Contribuþii la istoria
Almãjului, Ed. Litera, 1977, pag.
197;  O. Bozu, Caius Sãcãrin, O
expediþie arheologicã în Valea
Almãjului, în Banatica, Vol.V, 2001,
pag. 195-196; D. Sitariu, Satul
Almãjan, Timiºoara, 2005, pag. 241;
V. Nemiº, Bisericile din Almãj,
manuscris în posesia autorului, pag.3.
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L. Smeu  pomeneºte, dupã11

tradiþie, locul Þârcoviþa  unde a
existat cândva „Mãnãstirea dintre
aluni” unde se vãd ºi astãzi urme
de ziduri.

Preotul V. Popovici aminteºte
de existenþa unor lãcaºe de cult în
Almãj ºi noteazã:

„ … de la locul numit
Comoarã – din Prilipeþ… la
aproximativ 30 m, în amonte de
zidurile din timpul romanilor, sub
arãturã, sunt  fundaþiile unor
ziduri. Localnicii le pun în
legãturã cu cimit irul de pietre
funerare, sarcofage ºi oseminte
din apropiere pe care le considerã
cã ar fi fost un cimitir în jurul
unei biserici existente cândva
aici”12

   Despre lãcaºurile de cult sau
locurile de rugãciune menþionate,
istoria oralã dã multe informaþii care
ne ajutã atât la localizarea lor cât mai
ales la însemnãtatea lor pentru
locuitorii Almãjului. Mãnãstirea de la
Boiºte, localizatã într-un loc foarte
delicat privind frontiera în partea
apuseanã a þinutului Almãj, era
aºezatã pe singurul drum ce fãcea
legãtura dintre Almãj ºi Moldova
Veche (Clisura Dunãrii), Gaura
Chindiei localizatã la Pescari, nu
departe de drumul roman ce lega
Almãjul, pe alt traseu, cu Dunãrea,
Gãurile lui Miloi aºezate pe artera ce
lega Almãjul de Pusta Oraviþei
întãresc convingerea cã în aceste
locuri, mai mult decât oriunde,
credinþa se perpetua din vechime ºi
continua sã existe alãturi de
populaþia autohtonã.13

@Urmare din numãrul anterior

P
ovestea spune cã, într-unul din

numeroas ele sale drumeþii

efectuate pe traseele turistice

din jurul staþiunii Bãile

Herc ulane, împãrãteasa Elisabeta,

împreunã  cu d-na de onoare, contesa

Majlath, a ajuns la Poiana cu peri, în

apropier ea locului în care ciobanul

Mihail  F e n e º a n ,  s t r ã b u nic ul

profesorului Iancu Feneºan, îºi þinea

stâna cu oi. Câinele ciobãnesc, un

dulãu voinic, a sesizat prezenþa insolitã

a c elor douã doamne de la Curtea

imperialã ºi s-a repezit la ele. Ciobanul,

care fusese prevenit de tatãl sãu cã s-

ar putea sã f ie vizitat de faimoasa

împãrãteasã, vãzând c ã  nu poate sã

potoleascã nãbãdãiosul animal, s-a

aruncat, efectiv, pe el ºi l-a culcat la

pãmânt. Împãrãteasa Elisabeta, dupã

ce ºi-a revenit din spaima provocatã ºi-

a scos inelul de aur  c u piatrã de rubin

ºi l-a dãruit ciobanului, devenind astfel

moºtenire de familie din generaþ ie în

generaþ ie, pânã la prof. Ianc u

Feneºan . 14

Pãrãsim drumul de pe culme ºi

coborâm spre Foiºorul împãrãtesei. 

În stânga, într-o vale, gãsim

Izvorul îm pãrãtesei, un firicel de apã

rece, de munte, captatã prin scoarþa

unui copac. Revenim la poteca ce

coboarã spre Bãile Herculane ºi

trecem pe lângã Casa pãdurarilor, un

adãpost din lemn folosit de pãdurari.

Nu peste mult timp, zãrim dincolo de

Valea Cernei, meterezele de calcar ale

Munþilor Mehedinþi. ªtiam cã  undeva,

pe aproape trebuie sã f ie Foiºorul

împãrãtesei Elisabeta ºi într-adevãr,

nu peste mult timp, de pe vârful unei

stânci, ne întâmpinã acest foiºor. 

Povestea ac estui foiºor o aflãm

de la George Vuia, medic balnelog la

Bãile Herculane, care a aflat-o de la

pãdurarul Petru  Zarva,  c ãlãuza

împãrãtesei Elisabeta în drumeþiile

acesteia în traseele din jur l staþiunii.

Într-una din drumeþiile sale, la piscul

Ciorici, Sis i,  împreunã cu doamna de

onoare ºi cu Petru Zarva, a ajuns la un

moment dat, într-un loc, unde panta era

m ai abruptã ºi ca urmare cei doi au

propus împãrãtesei sã se întoarcã.

Împãrãteasa fiind perseverentã din

fire, a dor it  sã urce pânã-n vârf. ªi

într-adevãr, mai ajutatã de doamna de

onoare, mai sprijinindu-se de umãrul

pãdurarului, Sisi a ajuns pânã-n vârf,

de unde a putut sã admire o panoramã 

continuare în pag. 8 .

 L. Smeu, Contribuþiila istoria11

Almãjului, Ed. Litera, 1977, pag. 14

 V. Popovici, Despre istoria12

locurilor din Almãj, manuscris la

Muzeul Banatului Montan, Reºiþa,

Fond V. Popovici, leg. VII/3
  Gh. Rancu Bodrog, Istoria13

bisericilor ortodoxe din Almãj,

Ed. Neutrino, Reºiþa, 2007, pag. 89

 Dorin Bãlteanu – “Herculane –arc14

peste timp”, vol. II, p. 71, Editura Info,

Craiova, 2011 

Dorin B ÃLT EAN U : „ Împãrãt easa Elisabeta
ºi V alea B olvaºniþa”
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super bã .  Valea Cernei, cu
staþ iunea c uibãr itã  la poalele

masivului Domogled se desfãºurau în
faþa ochilor împãrãtesei. Împãrãteasa
a exclamat spontan: „Ce frumos
este, ce mult aº vrea sã mânânc
aici!”. S-a întors bine – dispusã în
staþiune, iar a doua zi, surprizã..., 80

de lucrãtori ai Ocolului s ilvic, i-au
construit un foiºor special ca
împãrãteasa Elisabeta sã serveascã
dejunul acolo. De atunci, toponimia
loc alã a pãstrat  în  m em or ia
locuitorilor prezenþa împãrãtesei pe

acele locuri: „Foiºorul împãrãtesei”
ºi „Izvorul împãrãtesei”.

Ne odihnim pe prispa foiºorului,
admirând panorama superbã a zonei
istorice a staþiunii Bãile Herculane,
imagine care a  impresionat-o atât de
mult pe împãrãteasã înc ât a scris

versuri în jurnalul s ãu intim, dedicate
acestor locuri”:

...Urc pe culmea Ciorici,
Pãduri verzi mã înconjoarã,
Cornereva strãluceºte în

depãrtare
De parcã ar f i de argint...

(„Doar pisicile”)
În altã poezie, Sisi evocã masivul

Dom ogled care se zãreºte în toatã
splendoarea lui de acolo, din Foºorul

împãrãtesei:

Z ãpada strã luceº t e  r o z -
trandafiriu

Pe pereþii Domogledului;
Ca un adio incandescent 

Îi trimite razele de soare...

Noapte îi vine încet naturii
Coborâtã uºor la piept,
Jos, Cerna danseazã doar,
Încoronatã  de spumã ºi

îmbãtatã de primãvarã...15

(„Pe vârful Ciorici”)

Traseul nr. 2: Valea Bolvaºniþa

– Fântâna cãpitanului – ªantier

ACH – Cabana Polom – Muntele

Arjana – Poiana Lungã – Capela

Dobraia

Am descoperit Poiana Lungã în

toamna anului 2009 când am fãcut o

excursie pornind din Valea Cernei

pânã la km 14, iar apoi pe jos, pânã la

poalele Vârfului Arjana. 

De data as ta, aveam sã fac

traseul invers, pornind din Valea

Bolvaºniþa. Ne-am aprovizionat cu apã

rece de la Fântâna Cãpitanului ºi am

pornit  la drum de dimineaþã, ca sã nu

ne prindã cãldura amiezii din acea lunã

a lui Cuptor. Trecem pe lângã Piatra

lui Cerbici ºi începem sã urcãm

abrupt, trecând pe lângã Cabana

forestierã POLOM, spre maiestosul

Vârf Arjana, ultimul vârf al Carpaþilor

de peste 1500 m, înainte de întâlnirea

munþilor cu Dunãrea.   

Odatã cu terminarea urcuºului se

terminã ºi pãdurea de foioase cu

umbra sa rãcoroasã ºi deodatã, peisajul

se deschide în faþa noastrã, cu Vârful

Arjana dominând semeþ platoul prin

care ºerpuia drumul nostru. 

       Un c er senin de varã, cu nori

pufoºi punea în evidenþã frumuseþea

peisajului montan. La poalele Arjanei,

doi oameni adunã fânul. Oprim lângã

ei, sã le dãm bineþe. 

      În zare, Geanþurile Bedinei se

profileazã ca dinþii unui fierãstrãu pe

cerul senin.

Începem sã coborâm spre cãtunul

Poiana Lungã…Trecem pe lângã

casa lui Lazãr  Rãdoi care ne

întâmpinã, potrivit obiceiului locului cu

sticla cu rãchie, dupã care urcãm la

vecinul lui, Nicolae Novãcescu, aflat la

o jumãtate de orã distanþã, cel care ne-

a fost ghid în excursia din 2009. 

Poezia „Poiana Lungã”,  a fost

dedicatã unui frumos loc de popas de

la poalele Arjanei, din Munþii Cernei,

unde Sisi a petrecut o zi întreagã ,

ascultând, fãrã s ã  se plictiseascã,

zgomotul apei ºi al pãdurii, admirând

vulturii în zborul lor spre soare ºi, în

mireasma liliacului proaspãt înflorit,

aºezându-se pe o  stâncã, a început sã

scrie, nu mai pu þin de 82 de versuri

inspirate de emoþiile t rãite în acele

locuri izolate, departe de stresul marilor

oraºe Occidentale.

Într-adevãr, Nicolae Novãcescu,

gazda ºi ghidul nostru în excursia din

2009, ne-a condus la locul de popas al

împãrãtesei, numit Poiana Lungã,

urcând Cracu Îm pãrãtesc. Toponimia

constituie, de fapt, dovada trecerii

împãrãtesei prin acele locuri izolate,

greu accesibile.

Dupã drumeþia prin locurile unde

au cãlcat, altãdatã ,  paºii celebrei

împãrãtese, întorºi acasã la gazda

noastrã ,  Nicolae Novãcescu din

Poiana Lungã, ne aºteaptã surpriza

unei mese tradiþionale pregãtite de

gospodina casei, Mar ia Novãcescu.

Nu lipseau de pe masã: t radiþionala

zupã cu tãieþei de casã,  m ãm ãliga

aurie din porum b curat, netratat

chim ic, raina cu încinãtura porcului, 

 continuare în pag. 9 .  

 Dorin Bãlteanu – “Herculane –arc15

peste timp”, vol. II, p. 48, Editura Info,

Craiova, 2011. Traducerea versurilor,

prof. Viorica Grozãvescu, cãruia îi

mulþumesc ºi pe aceastã cale.  
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sarm ele uriaºe  ºi bineînþeles

desertul, scoverzi le um plute cu

dulceaþã din fructele zonei. Oricât

de grãbiþi eram sã nu ne prindã seara

pe munte, unei asemenea ispite nu

putem rezista! 

Bisericuþa din Dobraia, punctul

final al deplasãrii noastr e.  La

Dobraia, într-un þinut, cu adevãr at

dumnezeiesc, cum frumos prezintã un

panou dedicat cântãreþei Mar iana

Drãghicescu, se înc heie ºi excursia

noastrã “Pe urm ele împãrãtesei

Elisabeta”.

Am încercat, prin aceste trasee,

sã descoperim frumuseþea unor locuri

dintre Valea Bolvaºniþa ºi Valea

Cernei, prin oc hii îm pãrãtesei

Elisabeta care a gãsit aici, la mare

depãrtare de Curtea vienezã, un loc

de r efugiu ºi meditaþie, cu “pãduri

verzi ºi oameni trãind mai fericiþi”.

           

Aº vrea sã vã spun, în încheiere,

cã ar tr ebui sã fim mândri cã avem,

în zona noastrã, asemenea peisaje

mirifice º i ar  trebui sã ne gândim

cum sã le valorificãm. Aºa cum

împãrãteas a Elisabeta a fost atrasã

de frumuseþea acestor meleaguri ºi,

nu în ultimul, rând, de ospitalitatea

oamenilor, tot aºa ar putea fi atraºi, în

zilele noastre ºi alþi turiºti strãini care

sã le viziteze.  Am prezentat astãzi

numai douã  trasee pe care eu vi le

propun sã le amenajãm cu indicatoare

ºi locuri de popas.  Mai sunt ºi altele,

depinde de dv., depinde de noi toþi,

dacã vrem sã transformãm zona

montanã din jurul staþiunii Bãile

Herculane într-o micã Elveþie, din

punct de vedere turistic, prin care

sã putem plimba oaspeþii staþiunii

de pe Valea Cernei! Natura ne-a

înzestrat cu de toate, mai trebuie

ca ºi noi, oamenii acestor locuri sã

dorim sã le punem în valoare!

SALUTI ET LAETITIAE!

    Mulþumiri celor care m-au
sprijinit în pentru realizarea
acestor trasee:

D-lui Primar al comunei
Mehadia, Iancu Panduru
D-lui prof. Gruia Cinghiþã,

Mehadia
D-lui prof. Moise Lãzãrescu,

Valea Bolvaºniþa
D-lui Gore Domilescu, Valea

Bolvaºniþa
D-lui inf. Emil Zãrescu, Mehadia

ADEVÃRUL DESPRE PANDURI

De la Wikipedia, enciclopedia
liberã 

 

Panduri i  (d i n  croatã
panduri) au fost in i þia l  trupe
neregulate, al cãror prim obiectiv
era purtarea unui rãzboi de gherilã
º i lupta în formaþii desfãºurate. La

origine, denumirea de panduri o
aveau gã rzile de corp înarmate ale
nobililor croaþi din sec. XVII – XVIII,
din regiunea Slavonia.

În secolul al  XVIII – lea,

dupã eliberarea Croa þiei de sub
ocupaþia otomanã, au fost integraþi
în armata habs burgicã º i folosiþi în
luptele duse între anii 1740 – 1763
în Silezia º i Bavaria.

Denumirea de panduri a
fos t extinsã la soldaþii români,
m aghiari  º i sârbi din armata
imperialã, care au apã rat graniþa
m i l i tarã , frontiera de sud a

Imperiului Habsburgic, împotriva
Imperiului Otoman.

Astfel Tudor Vladimirescu
(aprox. 1780 – 1821) a  fos t
conducãtorul pandurilor din Valahia.

Aici ei au apãrut, ce l  m ai probabil,
în timpul administraþiei austriece în
Oltenia (1716 – 1739).

În Dicþionarul Explicativ al Limbii

Române :

PANDUR, panduri, s.m. 1. Soldat
dintr-un corp de oaste habsburgicã 
din s ec. XVIII. 2. Soldat din oastea

munteneas cã  neregulatã de la
începutul sec. XIX. Spec. Soldat din
oastea lui Tudor Vladimires cu.
Ostaº în serviciul poliþiei dupã
desfiinþarea vechii miliþii naþionale.  

  3. (Înv. º i pop.) Haiduc. Din scr.
pandur, magh. pandu ìr.

Având în vedere cele de
mai sus  putem trage concluzia cã
cei  care poartã  num ele de

PANDURU, nume ce se întâlneºte
frecvent în sud-estul Banatului, sunt
urmaº ii pandurilor români încadraþi
în  reg imentele de graniþã ale
Imperiului Habsburgic.   

 
Gheorghe Mirulescu
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MÂNDRU  MIS  CÃ -S 

BÃNÃÞAN !

Mis bãnãþan în þoalele mele ºi
susþin cu tãrie cã Banatu-i fruncea.
Ardelenii spun cã  B anatu-i fruntea iar
Ardealu-i mintea. Eu  cred cã nu pot
ajunge în  f runte cei care nu au minte.

ª i ca sã argumentez ceea ce
susþin ºi sã doved esc cã nu mã
î n cadrez la lauda de sine nu miroase
bine vin cu probe incontestabile.

Vin cu dovezi care dovedesc cum
spunea cineva cã de-a lungul timpului
Banatul a fost ºi este în frun te în
multe domen ii în România, în Europa
ºi chiar în lume, prin ceea ce i-a dat
Domn u l ºi, mai ales, prin ceea ce a
fãcut omul.

Sã începem enumerarea :

153 dup ã C ristos – Anul atestãrii
d ocu men tare a  s t a þ i u n i i  B ã i l e
Hercu lane (consemnat pe o tabulã
vo tivã)  cea mai veche din România ºi
una dintre cele mai vechi din lume. L a
1852 împãratul Austriei considera cã
e cea mai  f rumoasã staþiune de pe
continent.

-  Izvoarele termale d in  B ã i l e
Herculane se caracterizeazã printr-o
radioactivitate apreciabilã  – cea mai
mare din România ºi prin tre cele mai
mari din Europa.

- La  Bãile Herculane s-a dat în
folosinþã primul  l i f t h id raulic din
Europa ;

- În Grota hoþi lo r (haiducilor) de
lângã Bãile Herculane speologii au
descoperit troglobiontele, v ietãþi care
se mai gãsesc doar în America Latinã
;

-  În Peºtera lu i  Adam din
apropierea staþiunii Bãile Herculane s-
au  fo rmat stalactite ºi stalag mi te
flexibile – unice în lume ; 

-  În  vecinãtatea staþiunii Bãi l e
Herculane se gãsesc patru peºteri
fierbinþi în care temperatura aerului
are valori între 25 ºi 50 de grad e
Celsius, fenomen unic în România ºi
extrem de rar pe glob.

- În Parcul Naþional Domogled -
Valea Cernei existã sp ecii rare de
plante, necunoscute în al te pãrþi ale
þãrii cum ar fi : borceagul balcanic,
barba cap rei  balcanicã, corn u þu l
bãn ãþean ,  u rzica moartã ,  mãru l
lupului, buruiana vântului ºi altele. Tot
aici se în tâlnesc patru specii de

nematode ºi o  sp ecie de enchitreide
noi pentru ºtiinþã. De menþionat cã în
parc trãiesc peste 1500 de speci i  de
fluturi respectiv 45% din fauna de
lepidoptere a þãrii ;

- Râul Cerna are, pe toatã lungimea
sa de 84 km, un curs recti l iniu –
fenomen unic în Carpaþi ;

1718 -  In trã  în producþie fabrica de
bere din Timiºoara – cea mai veche din
România ;

- Deschid erea,  la T imiºoara, a
primei ºcoli elementare din România ;

1728 –  Începutul canalizãrii Begãi,
primul canal navigabil din România ;

1733 – La Oraviþa se finalizeazã
construcþia celor mai vechi baraje de
greutate din România destinate spãlãrii
min ereu ri lo r (p e p â râu l  Orav i þa)
cunoscute sub numele de Lacul Mare
ºi Lacul Mic ;

1745 – Se finalizeazã construcþia
spitalului mu n icip al  d in  Timiºoara,
primul din  România ( cu 24 de ani
înaintea Vienei º i cu 34 de ani înaintea
Budapestei) ;

1753 –  T imiºoara – primul oraº cu
stagiune teatralã permanentã ;

1760 – Timiºoara – primul o raº al
monarhiei Austro-Ungare iluminat cu
lãmpi ;

1771 – Se înfiinþeazã uzinele Reºiþa,
cea mai veche unitate industrialã din
România ºi una dintre cele mai vechi
din Europa, înaintea unor fabrici de
ren u me precu m Kru pp  German ia
(1811), Vitkovice (1829), MAN (1834),
Skoda (1851) etc.;

- La Timiºoara s-a editat primului
ziar din România ºi totodatã primul ziar
g e r m a n  d i n  su d -estu l  Eu rop e i
Temeswarer Nachrichten ;

1793 – La Oraviþa se înfiinþeazã
farmacia La vulturul negru cea mai
vech e farmacie mon tan isticã  d in
România ;

1815 –  Se înfiinþeazã la Timiºoara
biblioteca lui Iosef  K alp ka,  p r ima
b ibliotecã de împrumut din Imperu l
Habsburgic ºi din teritoriil e româneºti ;

1817 -  La Orav i þa se finalizazã
construcþia celui mai vechi teatru de pe
teritoriul României ºi din  su d -estul
Europei. Clãdirea este o  copie la scarã
micã  a celeb ru lu i  teatru  v ien ez
Burgtheater.

1819 – Pentru prima datã în Europa
C e n t r a l ã ,  l a  T i m i º o a r a ,  s e
administreazã vaccinul antivariolic ;

1823 – La Timiºoara Bolyai Ianos
anunþã descoperirea primei geometrii
neeuclidiene din lume ;

1840 – La Chizãtãu  (jud. Timiº) s-a

înfiinþat primul cor românesc de plugari.
1845 – Se naº te  la Timiºoara, Iosif

Ivanovici  cel care a compus celebrul
vals Valurile Dunãrii. Valsul a fost
in terp retat p entru  p r ima d atã  l a
Expoziþia Universalã de la Paris din
1889.

1847 – În curtea Fabricii de bere din
Timiºoara are loc primul concert în
afara Vienei al lui Iohann Strauss fiul ;

1854 – Se inaugureazã  linia Oraviþa
– Baziaº, în lungime de 62,5 km.-
prima cale feratã din România ;

1854 –  La Timiºoara se dã în
folosinþã primul serviciu  telegrafic într-
un oraº al României ;

1855 – Timiºoara – p r imul oraº al
monarhiei habsburg ice cu  strãzi l e
iluminate cu gaz ;

1863 – Se finalizeazã construcþia
cãii ferate Oravi þa – Anina, prima cale
feratã montanã cu ecartament normal
din România ºi una dintre cele mai
frumoase linii din Europa.

1869 – Pe can alul Bega se fac
primele curse de pasageri. Timiºoara
devine astfel primul oraº de p e teritoriul
actual al României care utilizeazã acest
mijloc de transport. 

1872 – Se construieºte la Reºiþa
prima locomotivã cu aburi din România
( n u m i tã  R e º i þ a  2 )  d e s t i n a tã
transporturilor interne uzinale.

1881 – Se inaugureazã la Timiºoara
prima reþea de telefonie de pe teritoriul
României ; 

1883 – Se naºte la Dalci  – Jud.
Caraº-  Severin – Luþã Ioviþã, primul
român care a cântat la taragot.

1884 – Timiºoara – primul oraº din
Europa cu strãzi iluminate electric (731
lãmpi) ;

1 8 8 5  – C a r a n s e b e º  –  s e
construieºte o hidrocentralã electricã,
se pare prima hidrocentralã din Europa
º i  a doua din lume, oraºul fiind ilumin at
cu becuri Edison.

1886 –Timiºoara – prima staþie de
salvare din România ºi Ungaria ;

1889 – Se inaugureazã Turnul Eifell
din Paris, construit cu oþel produs la
Reºiþa ;

1889 – La Timiºoara se joacã primul
meci de fotbal european din România ;

1893 –  Top le þ (jud. Caraº –
Severin)– pr ima comunã electrificatã
din þarã ca urmare a punerii în  f u n cþiune
a cen tralei hidroelectrice pe pârâul
Bârza ;

1895 – T imiºoara – prima stradã
asfaltatã din România ;

continuare în pag. 11 .
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1897 – La Timiºoara – primele
proiecþi i  cin ematog raf ice d e pe
teritoriul actual al þãrii noastre ;

1899 – Timiºoara – se pune în
funcþiune primul tramvai electric din
România ;

1906 –Bãnãþeanul Traian Vuia a
realizat primul zbor autopropulsat (fãrã
catapulte sau alte mijloace exterioare)
cu un aparat mai greu decât aerul ;

1911 – Matematician ul Traian
Lalescu, originar din Cornea, jud.
Caraº-Severin, publicã cel dintâi tratat
din lume asupra ecuaþiilor in tegrale
intitulat Introducere la teoria ecuaþiilor
integrale ;

1929 – La ªcoala Politehnicã din
T i miºoara se în f i in þeazã p r ima
Societate de Chimie din România ; 

1931 – La Reºiþa se construieºte
Podul de vamã, primul pod nituit ºi
sudat din þarã ;

1938 – Premierã mondialã – p r ima
maºinã de sudat ºine de cale feratã  º i
tramvai ,  invenþie a prof. Corneliu
Micloºi din Timiºoara ;

1941 – Se terminã construcþia
Catedralei Mitropolitane din Timiºoara
cea mai în altã bisericã din România –
90,5 m.  Temelia este construitã pe o
imensã placã din beton armat care
este susþinutã de peste 1000 de pilon i
din beton armat înfipþi la 20 m
ad âncime su b  p laca d e beton .
Catredala a fost inauguratã în anul
1946 în prezenþa regelui Mihai I ºi a
primului ministru de atunci dr. Petru
Groza.

1953 –Timiºoara – singuru l  oraº
european cu trei teatre de stat (în
românã, germanã ºi maghiarã) ;

1958 –  L a Fabrica Ch imicã
T i m i º o a r a  î n c e p e  p r o d u c þ i a
detergentului Alba, primul detergent
praf din România ;

1970 – Se produce, la aceeaºi
fabricã, primul detergent lichid  din
România Deval ;

1971 – A fost l an sat pe piaþã
primul detergent cu spumare redusã
denumit Tim ; 

1961 – Se construieºte primul
calculator funcþional din  Român ia
numit MECIPT  (Maºina Electronicã de
Calcul a Institutului Polittehnic din
Timiºoara) ;

19 6 9  –  T imiºoara – p ro f .
Gh ermãnescu publicã primul tratat
enciclopedic de ecuaþii funcþionale din
lume ;

1976 -  Orºova – Se finalizeazã

construcþia b iser icii       romano-
cato l ice Neprihãnita Zãmisl i re, –
monumen t arhitectural unic în Europa ;

-  Clisura Dunãrii este cel mai lung º i
mai frumos defileu european ;

- Laleaua bãn ãþeanã sau Laleaua de
Cazane, floare unicã în Europa ºi în
lume, creº te n u mai  p e versan þii
in accesibili ai masivului Ciucarul Mare
din Cazanele Dunãrii ;

1989 – Timiºoara – primul oraº liber
din România iar Lugoj al doilea ;

1992- Timiºoara – Primele intervenþii
c h i r u rg ica l e  l a p a r o s c o p i c e  î n
ginecologie ºi primele operaþii plastice
mamare cu protezã din România ;

1993 –  T i m i º o a r a  –  Prima
h i s t e r e c t o m i e  t o t a l ã  p e  c a l e
laparoscopicã din þarã ;

1995 -  Timiºoara – Realizarea
fertilizãrii in vitro ºi a embriotransferului
uman în România ; înfiinþarea primului
Cen tru  d e laparoscopie,  ch i ru rg ie
laparoscopicã ºi fertilizare in vitro ;

1996 -  Timiºoara – Naºterea
p rimului copil conceput in vitro  în
România ºi con ceperea primului copil
prin embriotransfer la mama purtãtoare
;

2000 – Timiºoara – Primul oraº din
România cu o strategie de dezvoltare
econ omi c o - s o c ialã  e labo ratã  d e
primãrie ;

2001 – Timiºoara
- Prima reþea de infochioºcuri din

România realizatã de primãrie ;
– Prima operaþie pe inimã, cu laser,

din România ;
– Primul proiect social de implicare

a comunitãþii în rezolvarea problemelor
sociale – Casa Faenza, cen tru pilot
pentru copiii cu sindrom autist ;

- Organizarea primei audieri publice
în România de cãtre Consiliul municip al
Timiºoara ;

-  Organizarea p r imu lu i  tr iatlon
standard internaþional din România ;

- Pr imul ziar (Monitorul Primãriei)
difuzat gratuit populaþiei ; 2002  -
În Peºtera cu Oase De lân gã Anina, au
fost d escoperi te cele mai  vechi
rãmãºiþe ale omului modern din Europa,
numit Ion din Anina ( circa 40000 an i
vechime) ;

2003 – Timiºoara
- Introducerea,  p entru prima datã în

R o m ân ia,  a n ou lu i  si s t e m  d e
semaforizare ( unda verde) ;

- Amen ajarea p rimului parc de
scu lp tu rã  d in  România (situat l a
in tersecþia strãzilor Mureº ºi Calea
Martirilor) ;

-  T ran smi terea,  î n  p r e m i erã

naþionalã, a ºedinþelor de Consiliu local
prin internet ;

 - Primul transplant de celu le STEM,
în vederea regen erãr i i  mu ºch iu lu i
cardiac la un pacien t cu  in farct
miocardic întin s (prima datã în Europa
de est) d e cãtre echipa prof. ªtefan I.
Drãgulescu (originar din Plugova, jud.
Caraº-Severin) ;

2003 – Se finalizeazã (pe malul
bãnãþean al Dun ãrii) Statuia regelui
Decebal, cea mai mare statuie d in
Europa ºi printre cele mai mari  din
lume. Statuia are o în ãþime de 55 de
metri, cu 6 metri mai puþin decât
Statuia Libertãþii, cu  8  metri mai mult
decât monumentul lui Isus Hristos din
Rio de Janeiro ºi cu aproximativ 10
metri mai mult decât legendarul Co los
din Rodos . De menþionat cã aceastã
monumentalã operã s-a construit prin
con tr ibuþia exclusivã a bãnãþeanului 
I o si f  C o n s t a n t i n  D r ã g a n  s u b
supravegherea tânãrului sculptor Florin
Cotarcea din Orºova ;

2013 – Cascada Bigãr, situ atã  la 12
km. de localitatea Bozovici, ju d eþul
Caraº-Severin, a fost declaratã cea mai
frumoasã cascadã din lume ;

- Cheile Nerei sunt cele mai  lungi ºi
mai sã lbatice chei din România ºi
printre cele mai fru moase chei din
Europa ;

- Mina d e la Anina – cea mai
adâncã minã din Europa – 1250 metri.

-  Peºtera Buhui , de lângã Anina, are
cel  mai  lung curs de apã  subteran din
România ;

- În apropierea Aninei se aflã lacul
Buhui – primul lac artificial din România
;

- Buziaº –  staþiune cu o arhitecturã
unicã în  România (bizantinã, turcã).
S in g u rele p romen ade similare din
Eu ropa se gãsesc la Karlovy – Vary º i
Baden – Baden.

- Timiºoara are în prezent cel mai
mare patrimoniu de monumente istorice
din þarã (circa 14500).

Sunt con vins cã am enumerat doar
o parte din realizãrile ºi realitãþile cu
care se pot mândri bãnãþenii. 

Gheorghe Mirulescu 
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( Un turist la un hotel vorbeºte cu recepþionerul:

- Tar ifu l nostru este urmãtorul: 100 dolari pe

noapte, pat ºi micul de jun, sau doar 10 dolari

dacã vã faceþi singur patul.

- Foar te  b ine, îmi aleg varianta sã-mi fac singur

patul.

- OK! Poftiþi fierãstrãul ºi ciocanul, ramâne doar

sã faceþi rost de cuie.

 ( - Þi-am cit it lucrarea de control. Foarte

bunã, dar e identicã cu cea a colegului tãu

de bancã. Ce concluzie sã trag de aici?

intreabã profesorul.

- Cã ºi a lui e foarte bunã. 

 ( ªeful îºi trimite subalternul în delegaþie în Brazilia.

- Ce Brazilia? Acolo nu gãseºti altceva decât

fotbal ºi curve!

- Ce zici? Dar nevastã-mea e din Brazilia,

rãspunde ºeful.

- Da? ªi la care echipã a jucat? 

 (  Un soþ îºi gãseºte nevasta cu alt bãrbat în pat.

Furios, întreabã:

- De la el ai cei 200 de euro pe care mi i-ai dat ieri?

- Da.

- Si cei 500 de sãptãmâna trecutã?

- Tot de la el.

- Da?! Atunci înveleºte-l repede sã nu rãceascã.

   (   - Ai tupeu sã vii la ora asta acasã? Te aºtept

de câteva ceasuri cu lumina aprinsã ! !

- ªi eu aºtept de câteva ceasuri în faþa casei sã

te culci...

(  Un grup de moºi ºi babe merg în excursie cu

autocarul. Dupã vreun  

sfert de orã, o bãbuþã îl întreabã pe ºofer:

- Domn' ºofer, vrei sã-þi dãm niºte alune?

- Da, mulþumesc!

Dupã încã vreun sfert de orã, babuþa vine din nou

la ºofer:

- Domn' ºofer, mai vrei niºte alune de la noi?

- Da doamnã, mulþumesc!

Dupã alþi 10 km istoria se repetã. Când vin pentru

a patra oarã cu pumnul de alune, ºoferul o

întreabã mirat pe bãtrânã:

- Doamnã, dar de unde aveþi atâtea alune?

- Avem, pentru cã noi nu le mancâm.

- Pãi dacã nu le mâncaþi, de ce daþi banii pe ele?

- Pãi sã vedeþi... noi nu mâncãm alunele cã nu

avem dinþi, dar sugem ciocolata de deasupra...

( - Eu când beau, capãt atâta curaj, încât nu mi-

e fricã de nimeni!

- Nici mãcar de nevastã-ta?

- Încã nu am bãut niciodatã atât de mult!

( Dacã s-ar închide Facebook-ul de  mâine, ai

vedea pe majoritatea de aici, alergând cu pozele

lor în mânã, întrebând pe stradã: iþi place, iþi

place?

Sursa: INTERNET
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