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Sediul consiliului local: Balinţ nr. 135,
telefon 0256/333201;
Coordonate: 
45°45′47″ lat. N; 
21°51′03″ long. E;
Repere isto ri ce:
-1488-1510 - localitatea Balinţ este atestată
docu mentar atunci când contele Ferenc
Ha raszti do nează moşia Felső-Bályncz fi i -
cei sale;
-1604 - în jurul localităţii Balinţ se dau lupte
în tre trupele imperiale habsburge şi cele
rebele antiimperiale ale lui Ştefan Bocskay
(vi itor principe al Tran sil va niei); 
-1739 - aşezarea Balinţ a fost incendiată de
tru pele habsburge conduse de gene ralul de
ori gine elve ţiană Robert de Lentulus, pen-
tru că în sat s-ar fi aflat bande de lotri (hoţi
la drumul mare, harambaşi);
-1854 -  se întemeiază şezarea Balinţul Nou
(Uj Balicz), contopită ulterior cu satul Bodo;
-1880 - 1890 în satul Bodo se aşază 60 de
familii de maghiari din zona De breţin;
-1892 - Bodo este colonizat cu familii de un   -
guri de re ligie reformată venite din localita -
tea Macău (Makó);
-1896 - este inaugurat oficiul poştal din Ba -
linţ;
-1897 - se construieşte gara din Balinţ;
-1902 - 1904 se formează colonii maghiare
în satele Balinţ, Fădimac şi Târgovişte;
-1925 - Balinţul avea 1 250 de locuitori;
-în Balinţ erau două birturi, o boiangerie, trei
cizmării, o brutărie, şase comercianţi de arti-
cole mixte, patru croitori, fierărie (magazin),
două mori, doi tăbăcari, o societate coope-
rativă de consum, depozit de lemne de con-
strucţii;
-22 mai 1925 - se naşte la Balinţ Lidia
Fülöp,scriitoare, jurnalistă şi tradu că toare;
-1936 - în comună existau 270 de case,
şcoală pri ma ră, grădiniţă de copii, două bi -
bli oteci pu bli  ce, medic de circumscripţie, cor
bărbă tesc, moară, oficiu poştal şi gară;
-18 august 1936 - se naşte la Balinţ Viorel
Muntean, medic primar, fost director al In -
sti tutului de Sănătate Publică Timiş;
-11 mai 1941 - se naşte la Balinţ Crişu Das -
că lu, poet, critic literar şi eseist;
- 2002 - comuna Balinţ avea 1 671 de locu -
i tori;
- 2006 - este construită o nouă grădiniţă de
copii la Balinţ;
-2007 - se termină reabilitarea căminelor
cul    turale din Balinţ şi Fădimac;
-a fost reabilitat şi asfaltat drumul dintre Ba -

linţ şi Târgovişte; 
-se înfiinţează corul ortodox de copii “Rouă
de lumi nă”;
-2008 - sunt reabilitate şcolile şi gră     diniţele
din Balinţ, Fădimac, Bo do şi Târgovişte;
-2010 - este elaborat Planul Urbanistic Zo -
nal (PUZ) al comunei; 
-este finalizată alimentarea cu apă potabilă
a satului Fă dimac;
-2012 - are loc prima ediţie a sărbătorii “Zile-
le satului Bodo”; 
-2013 - este finalizată alimentarea cu apă
potabilă a satului  Bodo;
-2014 -este finalizată alimentarea cu apă în
satele Balinţ şi Târgovişte;
-este inaugurat  Centrul de informare turis-
tică din Balinţ;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 1596 persoane, din care:
- masculin = 782 persoane
- feminin = 814 persoane
Numărul locuinţelor la 1  ianuarie 2013 =
833
Sate componente: Balinţ, Bodo (1344, pre -
diul Bodov), Fădi mac (1488, Fadimach),
Târ    go viş te (1690-1700, Tergovişte);
Instituţii şcolare: Şcoală gimnazială: Ba-
linţ; Şcoli primare: Fădimac şi Târgovişte;
Grădiniţe: Balinţ, Bodo, Fădimac şi Târgovişte;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale: Ba -
linţ (două); Farmacie uma nă: Balinţ; Ca bi net
sanitar-veterinar: Ba linţ; Punct farmaceutic
sanitar-veterinar: Balinţ;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Ba -
linţ, Bodo, Fădimac şi Târ govişte;
Bibliotecă: Balinţ (fondată în 1965);
Biserici: Biserici ortodoxe române: Balinţ
(1890); Fă di mac (1897) şi Târgovişte (1926); B i -
se  rică refor mată: Bo do (1903); Bi se rică gre -
co-catolică: Balinţ (1910); Biserică pen ti cos -
tală: Balinţ; 
Ruga: Balinţ şi Târgovişte (a doua zi după
Sfintele Paşte); Fădimac (8 septembrie);
Bo do (pri ma săptămână din octombrie);
Cetăţeni de onoare: Ioan Montane, Ionel
Petrescu, Anton Kubasak.
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Covaciul din Târgovişte
În anul 1924, Anuarul „Socec" al Ro mâniei con -

sem na existenţa în co muna Balinţ a fie raru lui Fried -
lander Bernhard. Aces ta era şi co mer ciant, având
în sat un magazin mixt. Cova cii bănăţeni foloseau
ca unelte nico va la, un cio can, un baros, un auf lin ger
(lin gură de cu ră ţat copita), un rundhamer (ciocan ro -
tund pentru netezirea copitei), un spiţ ha mer (ciocan
ascuţit pentru făcut găuri pentru ca ie le), un fal-
thamer (ciocan de în co voiat fie rul potcoavei), un
bandhamer (ciocan de pre lu crat fie rul incandescent), raşpile şi un faiel bac (tre   pied de pot-
covit calul). Dacă azi la Ba linţ nu mai are cine potcovi caii, în satul apar ţinător, Târgo vişte,
me seria de fierar (co vaci) s-a păs  trat, dar mais torul din sat, Moş Lefter,  nu mai e la prima
tinereţe. Tradiţia covaciului bănăţean  e dusă mai departe în aşezarea Bodo de maistorul
Pişta Kantor.

MOVILA LUI  CORDOŞ 
Este vorba de un tumul (movilă) care a fost

cercetat sistematic, mai ales de arheologii
lugojeni. Se află localizat în Lunca Be ghe -
iului, pe marginea drumului judeţean Balinţ-
Bethausen-Făget, la 1,5 km nord-vest de sat.
Aici s-au descoperit materiale ceramice con-
temporane culturii Coţofeni (neolitic), dar şi

din epoca bronzului. De for mă circulară, cu
un diametru de 44 metri şi o înălţime de 3,5
metri, tumulul conţinea în centrul său un
sche  let înhumat pe un pat de nisip presărat
cu ocru şi care a aparţinut, cel mai probabil,
unui conducător de trib din epoca bronzului.
Alte morminte similare, cu ocru, au fost gă si -
te doar în câteva aşezări din Moldova, în zo -
na Dunării de Jos şi în Oltenia de Sud. 

„MOARA CU
NOROC”

Moara din Balinţ pentru mă -
cinat ce reale este ac ţio na tă
de for ţa apei, fiind singura de
acest gen din ju deţ. Lo cal ni cii
au bote  zat-o după numele ro -

ma nu lui scris de Ioan Sla vici: „Moara cu no roc". A
funcţionat peste o sută de ani, necesitând o reabi litare temeinică. Locuri cu care se mândresc
balinţenii sunt şi „Iazul”, un baraj pe râul Bega, dar şi pădurea de nuc american şi cer roşu.

CRIŞU DASCĂLU
Poetul şi eseistul Crişu Das -

călu s-a născut la 11 mai 1941 în
Ba linţ. A urmat cursurile li  ce u lui
„Coriolan Bredi cea nu" din Lugoj,
apoi ale Fa  cul tăţii de Filo logie a
Univer si tă ţii din Ti mi şoara, secţia
ro mână-germană (1959-1964).
Doc  tor în ştiinţe filologice din anul
1979. A fost cercetător ştiinţific la
Fi li ala din Timişoa ra a Academiei Române.
Di rector al In sti tu tului de Cercetări Socio-
Um ane „Titu Maio res cu" al filialei Academiei.
Colaborează la re vistele „Orizont", „Tribuna",
„România li te  ra  ră", „Ateneu", „Ramuri", „Lim -
bă şi lite ra tu ră", „Meridianul Timişoara", „Lu -
mina" (Pan ce  vo) etc. Autor al volumelor:
„Mâ nie şi mar  mură“, „Încercare asu pra

bucuriei“ (1978); „Didactica lim-
bajului poetic. Stu  diu de poe -
tică“ (1986); „Ci ca tri cele bu cu -
riei“ (1995); „Mu taţii paradigma -
tice în evo luţia lim bajului po etic
românesc“ (1998); „Poe zie şi
lim baj“ (2000); „In su recţia res -
pec tuo a să. Eseu despre in di vi -
dualul şi su praindividualul po -
etic“ (2000); „O călătorie spre
centrul poe ticului“ (2000); „Poe -

ti kon“ (2007); „Zeii lo cuiesc lângă Olimp“
(2007). Are numeroase volu me în colabora -
re, cele mai multe având-o coautor pe soţia
sa, Doi na Dascălu. A obţi nut Premiul
U.S.R., Filiala Timişoara (1978). Fiul scri-
itorului Crişu Das că lu, Mihai Bog dan Das -
călu, este poet, pro zator, dra ma  turg, cri tic şi
traducător.
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Perioada aprilie-iunie a anului 1946 a fost
marcată în Banat de confruntări violente în tre
simpatizanţii partidului co munist şi ai aliaţilor
săi, pe de o parte, şi adepţii par tidelor istorice
(PNŢ şi PNL), pe de altă parte. Ast fel, Fondul
de arhivă al In spec toratului de Jan   darmi
Timi şoara, în dosarul 250/1946, la fi la 4 arată
că „La data de 2 iunie 1946, în co   muna Balinţ
(pe atunci în judeţul Severin, n.a.) a avut loc
o întrunire politică a naţional-ţă ră niştilor,
Gruparea Maniu. În timp ce se ţi neau cuvân-
tările, a sosit de la Lugoj un ca mion cu mem-
bri ai partidului comunist. O parte din aceşti
membri au început să pună întrebări şi să
întrerupă pe conferenţiar, mo tiv pentru care a

luat naştere o busculadă în tre membrii
ambelor partide”. În urma con flic  tului, din
cauza loviturilor primite în timpul încăierării,
„în aceeaşi zi, la orele 18-19, a în ce tat din
viaţă - la Spitalul de Stat Lugoj -tânărul
Gheorghe Fran ţescu, şe ful plasei po litice
Lugoj din partidul comunist”. Cazul a fost
cercetat de Le gi u nea de Jandarmi Se ve  rin,
care a în tocmit acte lega te de crimă avo-
caţilor Ioan Târziu şi Alex andru Jucu, in -
 ginerului Ver ni che scu, ti ne rilor Ioan To -
mescu, Dami nescu, Lugo jeanu şi al ţii, toţi
din Gruparea Maniu, aceş tia fiind predaţi
Par  chetului de pe lângă Tri  bu nalul Lu goj.
Ulterior, acu za ţii au fost puşi în liber tate. 

FRANCISC KáDáR -
ZIDAR, ARTIST LIRIC, SCULPTOR

Satul Bodo a devenit în ulti mele decenii
reşedinţă de va ră pentru nu meroşi timişo -
reni. Pen tru artistul liric
Francisc Kádár de la Opera
Româ nă din Timi şoara, Bo  do
a fost lo cul în care şi-a pe -
trecut ani buni din viaţa-i tu -
mul tuoasă. Au scris cro ni ca  rii
la des  păr ţirea de maestrul
Kádár: „S-a stins pe veci vo -
cea renumitului cântăreţ Fran -
cisc Ká dár şi, oda tă cu ea, se
stin ge o lume. O lume a în tem -
eie to rilor Ope rei Ro mâne din
Ti mi  şoara, căci Fran cisc Ká -
dár a fost, vre me de doi ani şi
ju mătate, director al sce nei l iri -
ce, suc ce dân du-i ilustrei fon da toare Aca de
Bar bu. Ca ri era muzicală a ma estrului Ká dár
a lăsat loc unei cât se poate de merituoase
peri oade ca sculptor, figu ri nele sale multe şi
originale trădând un umor secuiesc consis-

tent, de la care n-a ab dicat până-n ultima
clipă, deşi via ţa l-a ţinut din scurt cu bune şi
cu duium de rele. Născut în 11 mar tie 1923
în satul Dum  bră  vi oa ra din ju deţul Mu  reş,

cân  tă reţul s-a pre gătit întâi pen -
tru meseria de zi dar, a poi a dat
admitere la Fa cu ltatea de Arte
Plas tice, iar la 31 de ani a ab -
solvit Con   ser va to rul. Carie ra sa
mu zica lă ex trem de con sis ten tă
s-a bizu it pe un re perto riu vast
de roluri mari. Anii bătrâ ne ţii i-a
petre cut în satul Bodo: sculp -
tând, lu crând şi… exis tând, do -
 vadă blândă a u nei lumi spec ta -
 cu loase”.

Printre alţi artişti cunoscuţi ai
Banatului care si-au stabilit re -
şe dinţa de va ră în satul Bodo se
numără şi maestrul coregraf

Emilian Du mi tru, aceasta în anul 1984.
Emi lian Du mi tru este lau reat al Premiului
Etnos, acordat de Muzeul de Etnografie din
Braşov celor ca re au contri bu it în diferite
forme la păstrarea pa  tri mo  niului naţional. 

SIGILIUL COMUNEI BALINŢ

MOARTEA LUI GHEOR GHE FRANŢESCU
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