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Sediul consiliului local: Belinţ nr. 147,
telefon 0256/327126
Coordonate: 
45°45′10″ lat. N; 
21°45′57″ long. E;
Repere istorice:
-1369 - localitatea Belenche este atestată
docu men tar ca proprietate a familei Beşan;
-1482 - apare denumirea de Be lincz;
-1488 - este amintit satul Babşa (Babşa de
Jos, Babşa de Sus şi Mal);
-1554 - într-un registru otoman aşe za rea
Belencz este consemnată cu 34 ca se;
-1786 - este întemeiat cătunul Darva (azi, o
stradă din Belinţ) de către românii dizlocaţi
din Darova de coloniştii germani şi  unguri;
-20 februarie 1824 - s-a născut la Chizătău
C-tin Rădulescu, inginer şef al Timişoarei
(1847), primar al Lugojului (d.1895);
-12 septembrie 1842 - se naşte la Chizătău
Nicolae Coşariu, jurist, ziarist, proprietar al
publicaţiei „Gazeta poporului”, (d.1903);
-1896 - prima mărturie despre existenţa
echi        pei de teatru din Belinţ;
-1909 - la Belinţ au loc primele lucrări de se-
lecţie la grâu;
-1.12.1918 - protopopul Gherasim Sârbu
conduce la Alba Iulia delegaţia be lin  ţeană
man datată să voteze unirea Ba natului cu
Ro mânia;
-13 februarie 1922 - se naşte la Belinţ ac to -
rul Horia Căciulescu (d.24.12.1989);
-1933 - ia fiinţă asociaţia sportivă „Avântul";
-2.09.1934 - Dimitrie Gusti vizitează Belin-
ţul şi  donează bani unor ţărani nevoiaşi;
-1936 - Belinţul avea 563 de case, şcoală
primară, şcoală de economie casnică, cor
mixt (din 1885), fanfară, casă naţională; 
-23 aprilie 1943 - se naşte la Belinţ Simion
Dănilă, lingvist, traducător, istoric literar;
-19 februarie 1954 - se naşte la Belinţ  Con -
stan tin Tîrziu, preot la biserica „Sfinţii Ar -
hangheli Mihail, Gavriil şi Rafail” din Paris;
-1962-1973 - funcţio nea ză la Belinţ un li ceu
te o  re tic;
-2.09.2001 - la Chizătău sunt  sărbătoriţi 150
de ani de la înfiinţarea Co rului Plugarilor; 
-2002 - comuna Belinţ avea 2 842 de locu i -
tori;
-este înfiinţat ansamblul de dansuri “Hora
Belinţului;” 
-10.2009 - apare primul număr al revistei
“Ferestre belinţene”;
-2010 - are loc prima ediţie a Festivalului In -
ter naţional de Folclor „Tra diţii be lin ţene”;
-2011 - peste 200 de persoane sunt des pă-

gubite de stat ca ur mare a ex pro  prierilor  le-
gate de autostrada Timişoara-Lugoj;
-turla bisericii din satul Gruni, lovită de trăs-
net, este reparată prin contribuţia voluntară
a  enoriaşilor;
-10.07.2011 - a fost dezvelit bustul din bronz
al compozitorului Sabin V. Drăgoi; 
-2013 - belinţanul Ioan Jivu cultivă legume
bio şi furnizează produse naturale la peste
100 de familii;
-2012-2013 este finalizată baza sportivă în
Belinţ;
-2012 - este finalizată  alimentarea cu apă
potabilă în satul Gruni;
2013 - este modernizat parţial drumul dintre
centrul de comună şi satul Gruni;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 2 789 persoane, din care:
- masculin = 1 335 persoane
- feminin = 1454 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 = 
1 380
Sate componente: Belinţ, Babşa (1489,
Bab şa de Jos, Babşa de Sus şi Mal), Chi ză -
tău (1359 - Kyziktew -„Tăul Mic”), Gruni
(1453, Grwn);
Instituţii şco lare:Şcoală gimnazială: Belinţ;
Grădiniţe: Belinţ, Chizătău, Bab şa-Gruni;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale: Be -
linţ şi Chizătău; Farmacii umane: Belinţ şi
Chizătău; Cabi nete sanitar-vete rinare: Be -
linţ şi Chizătău;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Be -
linţ, Babşa, Gruni şi Chizătău; Muzeu: Be -
linţ; Bibliotecă: Belinţ (1960);
Baze sportive: Sală de sport: Belinţ;
Biserici: Ortodoxe: Belinţ (1797-1798), Chi ză -
 tău, Gruni şi Babşa; Pen  ticostale: Belinţ şi
Chizătău; Bap     tistă: Gruni;
Ruga şi alte manifestări culturale: Belinţ
(Sfintele Paşti), Bab şa (Rusalii), Chizătău şi
Gruni (8-9 septembrie); Zilele Belinţene (au-
gust);
Cetăţeni de onoare: Albin Felbermaier,
Li vius Lipovan, Ioan Sa vu, Ioan Bot, C-tin
Gruescu, C-tin Tufan Stan, C-tin Târziu.
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„BREDICENII
CHIZĂTĂULUI“

Corul din Chizătău (foto, 1982, la serbările
ASTREI, Sibiu) s-a format în anul 1840 pe
lângă biserica ortodoxă română din locali -
tate. A început să fie cunoscut în tot Banatul

mai ales după anul 1857 şi, în scurt timp, de -
vine adevărat model pentru paorii iubitori de
frumos, astfel înfiin ţân du-se coruri şi fan fa re
în majoritatea aşe ză rilor bănă ţe ne. 

Fondator şi primul di rijor al corului a fost
pre otul paroh Trifu Şe pe ţian. Misiunea lui
cul turală a fost con tinuată de Io ni ţă Şe pe -
ţian, ca re stu dia se la Budapes ta, aco lo un de
a susţinut şi concerte ca violonist. Un alt
membru al a cestei familii (numită de unii
„Bredicenii Chi ză tă ului”), preotul Lucian Şe -
peţian, a organizat după anul 1880, în fie -
care iarnă, la Chizătău, cursuri pentru dirijorii
de coruri paoreşti. Ab sol venţii cursurilor au
în   te meiat, la rândul lor, alte coruri şi au pre -
gă tit alţi dirijori din rândul sătenilor cu ta lent
muzical.

În anul 1882, la Chizătău au fost invitate
numeroase formaţiuni co rale din Banat. iar

invitat de onoare a fost cu nos cutul compozi-
tor şi violonist bu co vi nean Ciprian Porum -
bescu. Acesta a ră mas atât de impresionat
de felul în care s-au pre zentat societăţile
corale bănăţene încât re mar ca într-o scri soa -
re trimisă surorii sale: “Corurile premiate
sunt atât de minu na te, încât societatea

noastră de cântare din
Braşov, îi, faţă de ele, nimi-
ca întrea gă. Şi as tea îs soci-
etăţi curat ţă ră neşti, instru-
ite şi dirijate. Te uitai cu
emoţie la mar ţi alele chi puri,
care cu no tele în mâ nă
urcau şi se aşezau în semi-
cerc, pe când dirigentul ce
sta în mij locul lor dă dea cu
mâna mă sura, cu acea
mână pe ca re noi o ştim că
poate să poarte doar plugul

şi to po rul”.
În anul 1906, corul din Chi  ză  tău se face

cu noscut şi în Ro mâ nia, parti ci pând la săr -
bă   toa  rea na ţională de la Bu cu reşti des fă şu -
 ra tă la Are nele Ro ma ne, prile juită de îm pli ni -
rea a 40 de ani de domnie a regelui Carol I.
Corul paorilor din Chi zătău a fost unul din tre
fon da torii Asocia ţiei Corurilor şi Fan fa relor
din Banat, con dusă de com po zitorii şi pe da -
go  gii bă nă ţeni Ion Vidu şi Iosif Vel cea nu.
La „Ser ba rea cântecului românesc” des fă -
 şurată în 1924, la Timişoara, co riştii din Chi -
zătău au im presionat publicul aflat în sală.

În de cembrie 2001, corul din Chi  zătău a
concertat în sala de cere monii a Rat haus-
ului (Primăria) din Viena, în cadrul unei ma -
ni  festări internaţio nale. În anul 2010, corul
din Chizătău, cel mai vechi cor ţărănesc din
România, a împlinit 170 de ani de existenţă.  

PORTDRAPELUL  DIMITRIE LĂZĂREL - LĂZĂRESCU 
În primăvara anului 1917, la Darniţa, lângă Kiev,

se constituie prima unitate ro mâ nească de volun-
tari, aproape numai din prizonieri bă nă  ţeni:
Compania 1, Ba talionul 1. Portdrapel este belin -
ţeanul Dimitrie Lă ză rel - Lăzărescu, de venit e rou lit-
erar într-o carte a scriito rului bănă ţean ori gi nar din
Vermeş, Cas sian R. Munteanu. După ce a trecut
prin focul marilor bătălii de la Mără şeşti, Muncelu şi
Panciu, stea gul lui Di mi trie Lă zărel - Lăză res cu
este do nat bisericii din co mună, apoi ajunge la
Muzeul Ba natului din Ti mi şoa ra.

Trifu Şepeţian
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ACTORUL EROU AL REVOLUŢIEI 
Horia Căciulescu s-a născut la 13 februarie 1922, la Belinţ. A fost un mare

actor de comedie şi printre primii actori români de film de după cel de-al
doilea război mondial. A activat la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase".
A fost deţinut politic la Canalul Dunăre - Marea Neagră. A murit împuşcat în
24 decembrie 1989 la Bu cureşti. Se afla la volanul autoturismului său când
a fost lovit de gloanţe în zona capului, în urma unei erori a unor soldaţi
infanteriști.  Focul asupra mașinii a fost executat de către doi militari în ter-
men: fruntașul Ionel Silea și soldatul Petre Ghiță, comandați de locotenen-
tul major Emil Pană de la UM 01395 București. Horia Căciulescu a fost
înmormântat la Ci mitirul Eroilor din Bucureşti. Filmo grafia artistului  este

impresionantă: “Toate pânzele sus!” (1978)„Tufa de Veneţia"
(1976); „Comedie fantastică" (1974), „Sentinţa" (1970);
„Corigenţa domnului profesor" (1967); „Titanic vals" (1963);
„S-a furat o bombă" (1961); „Tele grame" (1959); „O po ves te
obişnuită... o poveste ca în basme" (1958); „D-ale carnaval-
ului" (1958); „Pe răspunderea mea" (1955); „Şi Ilie face
sport" (1954). A fost unul dintre cei mai apreciaţi interpreţi ai
Teatrului Radiofonic, la microfonul căruia a putut fi auzit în
piesele „Bolnava prefăcută”, „Cafeneaua anului 1900”,
„Călătorului îi şa de bine cu drumul”, „Moş Teacă şi epi-
zootia”, „Nasul”, „Nunta lui Figaro” sau „Un scos din pepeni”.
În anul 1968 Consiliul de Stat al României, prin Decretul nr.
797/1968, i-a conferit lui Horia Căciulescu ordinul şi medalia
Meritul Cultural clasa I. 

GOSPODĂRIA IRMEI 
În anul 1972, Muzeul Satului Bănăţean achizi ţionează

de la Takács Irma din co muna Babşa gospodăria aflată
la numă rul de casă 75. Gos podăria a fost trans fe rată la
mu zeu, res  pectându-se as pec tul ei ini ţial, tipic pentru
coloniştii ma ghiari din Banat, cu grajdul pentru vite aflat
sub acelaşi acoperiş cu casa, cu un soclu de mică
înălţime făcut din bazalt, cu scheletul din bârne de stejar
peste care s-au bătut scânduri de brad. Acoperişul este în
două pante cu şarpantă din lemn de brad fasonat industrial şi cu învelitoarea din ţiglă - solzi.
Gospodăria maghiară din Colonia Babşa a fost datată în anul 1903, meşterii care au înălţat-
o fiind şvabi din localitatea Darova. Între 1903-1906 au venit în satul Babşa co   lonişti ma ghiari
din Ungaria de Nord şi din su dul Slovaciei. Dorinţa autorităţilor de la Budapesta era aceea de
a penetra cu  ma  ghiari patrulaterul Timi şoa ra-Lugoj-Fă-get-Lipo va, format în mod compact
din sate ro mâneşti. Din cele 55 de case construi te în pri mul deceniu al se  colului XX, la Babşa
mai sunt locuite azi doar câ teva, majoritatea băştinaşilor stabilindu-se la Lu goj sau Timişoara.

OBIECTIVE TURISTICE 
Belinţenii se mândresc cu casele memoriale Gherasim Sîrbu (nr. 431) şi  Damaschin

Carabaţ (nr. 621), iar cei din Chizătău cu cele ale Şepeţienilor (nr. 272) şi Răduleştilor (nr.
347),  case care şi-au păstrat structura lor originală. Printre obiectvele turistice din comună
trebuie amintit Muzeul de Istorie al şcolii din Belinţ şi Muzeul  Mineralogic al Banatului de
câmpie. Teritoriul comunei este străbătut de râurile  Bega si Timiş, care permit practicarea
pescuitului sportiv, iar în marginea  satelor Chizătău şi Gruni s-au format plaje, locuri frecven-
tate vara de oameni. În curtea şcolii din Belinţ se înalţă doi copaci vechi, din secolul al XIX-
lea.  În localităţile comunei sunt monumente ale eroilor căzuţi pentru apărarea patriei în cele
două războaie mondiale. Lista monumentelor istorice din judeţ Timiş consemnează Biserica
"Învierea Domnului” din Belinţ, ca şi Biserica "Naşterea Maicii Domnului” şi Casa de la nr. 82
din Chizătău .

Horia Căciulescu 
în serialul TV  “Toate pânzele
sus!”
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TRADUCĂTORUL LUI 
NIETZSCHE

În 23 aprilie 1943 se naşte la Belinţ Simion Dă -
nilă (foto), tra ducător, istoric lite rar şi lingvist. Ur -

mează cursurile şco lii din Belinţ (1950-1957), apoi li ceul “Coriolan Bre -
diceanu" din Lu goj (1957-1961). Absolvă Fa cultatea de Filologie, secţia
română-germană din cadrul Uni versităţii din Timi şoa ra (1961-1966). A
pre  dat lim ba germană la liceul din Belinţ, (1966-1973), apoi la şcoala
generală din sat (1974-2000). 

Colaborări la „Analele Banatului”, „Astra”, „Cer  cetări de lingvistică”,
„Con temporanul”, „Echinox”, „Familia”, „Lu cea fărul”, „Limba ro mână”,
„Limbă şi literatură”, „Orizont", „Neue Banater Zeitung”, „Orient Latin",
„Re flex” etc. Traduce volumele: Friedrich Nietzsche, „Poezii”, 1980;
Frank Wedekind, „Teatru”, 1982; Andrei A. Lillin, „Vânzătorul de
măşti”, 1991; „Friederich Nietzsche, Ştiin ţa voioasă”, 1994; „Wan de rers Nacht lied/Cân -
tecul nocturn al călătorului. An tologie de li rică germană“, 1996; Friedrich Nietzsche,
„Opere complete”, ediţie critică în 15 volu me, 1998-2005; Pe ter Jung, „Du meine Heimat,
mein Banat! Gedichte/ O, vatra mea, o drag Banat! - Poezii”, în colaborare cu Nikolaus
Horn, 2001,  “Sub fascinaţia lingvisticii”, 2012.

Intervievat în urmă cu câţiva ani de publicistul Elvis Petrişor Dobrescu cum e să-l traduci
pe Nietzsche, dacă e o muncă titanică, cum va, Simion Dănilă i-a răspuns cu since ri tate: „Aş
spu ne că e un adevărat infern. Când am început să traduc, prin contract, cu Editura
Hestia, realizasem performanţa de a traduce cinci pagini pe zi. (...) Tra du când, mergând
din carte-n carte, te pre găteşti şi pentru aceste opere mai dificile de tradus. Mai mult,
Nietzsche este greu de tradus fiindcă e un creator de limbă. Întâlnesc cuvinte pe care
dic ţio na rele uzu ale ale limbii germane nu le în regis trează.” 

Simion Dănilă a realizat antologiile: „Nicio dată toamna nu fu mai frumoasă“, 1978; „Când
un pion aleargă şi se topeşte-n beznă“, antologie a poeziei româneşti inspirate de jocul de
şah, apărută în alma na hul „Li  teratura şi jo cu rile minţii. Pla ne ta Şah“, 1986 şi 1988; „Pre -
feţe, pos t  fe ţe:  Ar tur Schnitz  ler, Drum des chis“, 1986; Şte fan Pă truş, Ioan Fă r  caş, „La
givan“, 1995. Este mem bru al Uniunii Scriitorilor din Ro mâ nia. A ob ţinut Pre   miul Fili a lei din
Timi şoara a U.S.R. (1998, pen tru tradu cerea vo lu mu lui I - Poezia - din „Ope  re com ple te” de
Frie drich Nietzsche) şi Premiul Filialei Timi şoara a Uniunii Scriitorilor dn România (2004). 

Friedrich 

NIETZSCHE,

filosoful care l-a

fascinat pe

dascălul belinţean

Simion Dănilă

CASA NAŢIONALĂ
Casa Naţională din satul Babşa a fost construită la începutul

secolului XX. Casa are fundaţia şi soclul din bazalt, scheletul
din lemn de gorun între care s-a zidit cu cărămidă crudă (văiu -
gă). La început acoperişul a fost din şindrilă, apoi casa a fost
acoperită cu ţiglă profilată. Faţada principală are o prispă pe
stâlpi de stejar sculptaţi, de unde se intră în biblioteca sătească
şi în balconul oficialităţilor, aflat în sala de spec tacole. Sala fes-
tivă este şi azi funcţională, are o scenă (bină) relativ încăpă-
toare şi poate găzdui peste 150 de spectatori. Tavanul sălii este
boltit, realizat din împletitură de nuiele de răchită tencuită.
Faţada principală este decorată cu inscripţia: „VIRTUS RO MA-
NA REDIVIVA – CASA NAŢIONALĂ” (o vreme a stat scris
„Îna in te bravi plugari. Virtus romana rediviva- Casa Naţională”.
Casa  se ter mi  nă cu un turn nu foarte înalt, având în vârf o liră,
însemnul so cie tăţilor cultura le din Ba nat. Alături de Casa Naţională din Babşa a fost constru-
ită o scenă în aer liber, unde se desfăşoară (duminica, conform tradiţiei rurale) spectacole
artistice. Şi tot pe faţada Casei Na ţionale, o placă de marmură aminteşte de faptul că în anul
2003 s-au împli nit 120 de ani de cânt bănăţean neîntrerupt al Corului plugarilor din Babşa.
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