
BUZIAŞ

67
MIC ATLAS 
AL JUDEŢULUI TIMIŞ

Sediul consiliului local: Buziaş, str.
Principală nr. 16, telefon/fax 0256/321450
Adresă pagină internet:
http://www.primariabuzias.ro
Coordonate:
45°38′ 56“ lat. N; 
21°36′ 27“ long. E; 
Repere istorice:
sec. al XIII-lea - există dovezi arheologice
(resturi de clădiri, părţi din conducte de apă,
monumente de piatră, ţigle şi monede) care
lasă  să se presupună existenţa unei
aşezări cu ape termale care ar fi putut să o
con  ti nue pe cea din peri oada romană (Ahi -
bis);
1321 - aşezarea Buziaş (cu numele de Kis -
buzjás) a fost menţionată pentru prima dată
de către Carol I al Un ga ri ei într-o diplo mă
re ga  lă;
1369 - localitatea apare în documentele vre -
mii sub numele de Buzus şi Bozas; 
-istoricul Florin Medeleţ susţine că Bu zi -
aşul  în secolul al XIV-lea „era stăpânit de
fami-liile cne  zilor români Neacşu”;
1406 - satul românesc Silagiu este amintit
pentru prima dată  în lucrarea „Geo gra fia
me  die vală a Ungariei de Sud” a lui Mil le -
kes Bodog, sub numele de Zyluas, într-un
do cument  în care se consemnează fap tul
că Ştefan Himfy, proprietar al Bozo su lui
(Bu ziaş), se judecă cu Iacob, cneaz de Zy -
lu as (Silagiu); 
1716 - Buziaşul ajunge în stăpânirea Casei
de Habsburg;
-aşezarea figurează în documentele vremii
sub nu me le „Buzieschi“, ca fiind locuită de
io bagi ro mâni;
1720 - este construită biserica ortodoxă din
lemn, prin grija comunităţii româneşti buzi e -
şene;
1787 - este atestată documentar localita tea
Bachova (numită aşa după numele unui co -
mi sar distric tual imperial, Johann Bacho),
aşezare întemeiată de germani (şvabi) la
anul 1783 pe un loc din care lo cu i torii ro -
mâni s-au retras în sa tele învecina te şi în
pă durea Chevereşului;
1796-1805 - este redescoperit şi valorifi cat
zăcământul de apă mine rală;
1800 - se aşază în Buziaş primii evrei; 
-în anul 1851 sunt estimate în jurul Bu zi a -
şului 51 de familii evreieşti (240 de suflete)
dintre care 10 familii în Buziaş; 
-în anul 1886 se  construieşte  sinagoga; 
-comunitatea evreiască se risipeşte după

anul 1918; 
1811 - s-a deschis primul sezon balnear or -
ga nizat, înfiinţându-se Staţiunea Balneară; 
1811-1892 - proprietara Staţiunii Bal  neare
este Fundaţia Domeniului Reli gio nar
Catolic Timiş; 
1819 - Buziaşul este declarat localitate bal -
neară; 
-tratamentul se va realiza până la sfârşitul
secolului al XIX-lea prin cură internă, prin
consu mul apei minerale; 
-terapia balneară a fost fundamentată de
me dicul Bela Lindenmayer, între anii 1809-
1838, şi de dr. Gheorghe Ciocârlan (primul
bal ne o log ro mân) între anii 1838-1848;
-trata mentele se efectuau cu apele mine rale
receptate de izvoarele Mihai, Iosif, No ta to -
riului şi Feruginoase;
1840-1850 - în Silagiu s-au aşezat colonişti
ger mani şi maghiari, de meserie viticultori; 
-sunt plantate soiurile Cadarcă, Majarcă,
Ro şu bătut, Slankamenka şi hibridul „Ote l ă”;
1856 - s-a născut la Buziaş Radisich Jenő,
istoric de artă, director al Muzeului de Belle
Arte din Budapesta (d.1917);  
1882 - trupa de păpuşari diletanţi a familiei
Brauer-Berger prezintă spectacole în limbi -
le germană, maghiară şi ro mâ nă;
-întemeietoarea trupei a fost Ana Winkler-
Brauer, iar în anul 1929, fiica ei, Kati Bra -
uer-Berger, cea care ob  ţi ne şi breve tul de
practicare  a me se riei de păpuşar; 
-trupa Brauer întreprinde nume roase turnee
în ju deţele din vestul Româ niei Mari, acti vi -
ta tea tea   tru lui de păpuşi din Buziaş con ti -
nuând intens şi în a do ua ju   mă tate a secolu-
lui XX, dar şi după Revoluţie (1989);
1884 - învăţătorul buzieşan Mi klos Grand
(deţinăto r al unui Ma re Premiu la Paris
pentru pro   du sele sale apicole) publică un
vast tra tat de al bi nărit; 
22-26 august 1886 - Bu ziaşul este gazda
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celui de-al XIII-lea Congres al me dicilor şi
na turaliştilor din Un garia şi Transilvania, la
ca re au participat specialişti din Europa şi
Asia;
septembrie 1898 - împăratul austro-ungar
Franz Iosif şi moştenitorul tronului, prinţul
Franz Fer di nand, vizitează staţiunea;
12 februarie 1899 - s-a născut la Buziaş so -
pra na  Ana Rusza Vasiliu (d.1987); 
1900 - Buziaşul avea un număr de 2 847 de
locuitori: 1 070 maghiari, 892 germani, 877
ro  mâni şi 8 sârbi;
1903 - este descoperit stratul acvifer arte-
zian, ceea ce a permis introducerea trata -
men    tului maladiilor cardiovasculare prin cu -
ra ex ternă (băi în apă minerală puternic car-
bogazoasă încălzită);
1903-1907 - sunt forate 12 izvoare de adân -
cime şi se construieşte fabrica de îm bu te li e -
re a apei minerale;  
1892-1906 - proprietara staţiunii  este  fa -
milia Ernő Schottola, care la anul 1903 o
arendea ză unor timişoreni, István Huszly şi
Kimmel Koloman (pro prie   taral Fabricii de
lichioruri Kimmel, mai târziu baza  combina-
tului chi mic „Solventul”); 
1906 - staţiunea ajunge în pro prie tatea fami -
liei Muschong, funcţionând sub denumirea
de Băile Minerale Muschong S.A. Buziaş;
1911 - Buziaşul este declarat oficial staţiune
balneo-climaterică;
-parcul din Buziaş, cu o suprafaţă de 20 de
hec tare, este un parc dendrologic cu multe
specii rare de copaci, cum ar fi  pla tanul; 

-arhitectura staţiunii este în stil turcesc şi bi -
zantin, unic în România, pro me na de simi la -
re se găsesc doar la Kar lovy Vary (Cehia)  şi
la Baden-Baden (Germania);
1912 - s-a născut la Buziaş Misteh Endre,
in  giner constructor hidrotehnic, proiectantul
po  dului „Kossuth” din Budapesta;
1 decembrie 1918 - opt buzieşeni (printre

care protopresbiterul Ioan Pepa şi medicul
Dimitrie Borca) şi cinci silăgeni participă ca
reprezentanţi ai localităţilor Buziaş şi Si lagiu
la Adunarea Naţională a românilor din Alba
Iulia; 
4.12.1918 - satul Silagiu, scria presa vremii,
“avu parte de o sărbătoare naţională, cum
poate niciodată n-a mai fost. Anume: dl.
George Muntean, înv. Nicolae Lugoşan, Ni-
colae Rîmneanţu, George Sîrbu, Simion
Cernenaţu şi George Borca, au luat-o de-a
dreptul către Silagiu, cu dorul fierbinte ca
toate cele văzute în cetatea istorică a nea-
mului nostru (Alba Iulia, n.a.) să le împăr-
tăşească şi celor de aici”;
1919 - începe să funcţioneze trenuleţul
„Etel   ka” între Gara Buziaş şi pavilionul cen -
tral al băilor (până în anul 1972, când a fost
în  lo   cuit  cu o linie de autobuz);
1923 - se introduce iluminatul electric;
1934 - în faţa bisericii ortodoxe române se
ri dică pe locul unei vechi cruci de lemn Mo -
nu  mentul Eroilor, o cruce de marmură al    bă
inscripţionată astfel: „Eroilor căzuţi pe
câmpul de luptă 1914-1918”, în memoria
celor  cincizeci şi cinci de buzieşeni care au
pie rit în timpul primului război mondial;
1936 - Buziaşul avea 748 de case, „fru-
moase şi bine îngrijite” (după Ion Lotreanu); 
1939 - fraţii Richter din Bacova, reprezen-
tanţi pentru Banat ai companiei germane
“Hansa”  Kom. Gesellsch., erau cunoscuţi în
zonă pentru producţia oţetului “Richter”; 
11 aprilie 1943 - mai mulţi  localnici pătrund
în sediul Grupului Etnic German , rup stea -
gul naţional ger man şi distrug tabloul cu
fotografia lui Adolf Hitler;
1948 - Băile Minerale intră în proprietatea
statului român şi primesc numele de Între -
prin derea Balneară Buziaş;
14 iulie 1948 - se naşte la Silagiu Nicolae
Jebelean, preot, povestitor în grai bănă -
ţean; 
1955 - Dimitrie Stan înfiinţea ză un cor care
interpretează cântece în limbile română,

Buziaş, lac de agrement -  înc. sec. XX
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ma ghiară şi germană; 
1956 - localitatea a fost de cla rată oraş;
29 noiembrie 1962 - se naşte la Buziaş
Rodica Draghincescu, po e tă, pro zatoare,
eseistă şi traducătoare; 
1986 - Doru Simuţ publi că mini-mono-
grafia „Buziaş. Mic îndreptar turistic”; 
1990 - Băile Minerale intră sub administra -
rea S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAŞ
S.A , staţiune consemnată în en ci  clo pe dia
sa van ţilor italieni M. Mes sini şi C.G. Lollo
„Aque minerali del mondo”, ca şi în „Pre cis
d`hydrologie” a  fran cezului  A. Morette); 
1992-1997 - a fost construit Cen trul Me dical
Clinic „Cristian Şerban", inau gu rat la 1.12.
1997; 
2001 - Octavian Sfetcu publică mono-
grafia „Bu     ziaş - te melii isto rice şi tea trale”;
25.05.2004 - la Buziaş este inaugurat Cen -
trul de reeducare a minorilor (120 de locuri); 
26.01.2008 - la Bacova este inaugurat
Centrul de Integrare Socio-Pofesională pen-
tru adulţii fără adăpost; 
28.03.2009 -  la Bacova, Federaţia Caritas a
Diocezei romano-catolice Timişoara des chi -
de Centrul de zi pentru copii “Casa Pater
Berno”;
11.10.2009 - are loc prima ediţie a “Fes ti va -
lului papricaşului” cu participarea unor
maeştri bucătari din România, Ungaria şi
Ser bia;
2010 - Asociaţia  Presei Rurale din Banatul
Istoric îl desemnează pe Alger Viorel Ilaş
„Primarul anului 2009 din judeţul Timiş”;
08.2010 - apare primul număr al publicaţiei
“Jurnal de Buziaş”;
2011 - Uniunea Jurnaliştilor din Banatul Isto -
ric îl declară pe ec. Sorin Munteanu, „Ma -
na  ge rul anului 2010 în judeţul Timiş”; 
2012 - necesarul de forţă de muncă locală
este compensat de navetişti din satele apro-
piate, Bacova şi Sila giu;
2013 - este reabilitat “Drumul Vinului” care
leagă Buziaşul de Silagiu;
-este reabilitată şi modernizată o grădiniţă
pentru toţi copiii din oraş;
28.01.2014 - Sorin Munteanu, vicepreşe-
dintele Organizaţiei Patronale a Turismului
Balnear din România, devine preşedintele
“Asociaţiei CLUSTURBANAT – Cluster de
Turism Banat”, creată pentru promovare tu-

rismului;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 7 023  persoane, din care:
- masculin = 3 372 persoane
- feminin = 3 651persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013  =
2954
Localităţi componente: Buziaş, Bacova şi
Silagiu;
Instituţii şcolare: Liceu Teoretic: Buziaş;
Şcoală gimnazială:  Ba cova; Şcoală prima-
ră: Sila giu; Grădiniţe cu program normal:
Bu ziaş, Ba  cova şi Silagiu;
Instituţii sanitare: Spital: Buziaş; Cabinete
medicale: Buziaş (trei); Ca binete stomato-
logice: Buziaş (trei); Dis pen sare medicale:
Bacova şi Silagiu; Far macii uma ne: Bu zi aş
(do uă) şi Ba cova; Far  macii sanitar-ve te ri  na -
re: Buziaş (do uă);
Instituţii culturale: Casa de Cultură Bu zi -
aş; Cămine cultu ra le: Bacova şi Silagiu; Co -
 lecţia de etnografie „Iu liana Florea Trocea -
nu“ Buziaş; Biblio teca: Buziaş (fon da tă în
anul 1952);
Baze sportive şi de agrement: Sala de
Sport „Vic toria“ Buziaş; Ştrand cu apă mine -
rală S.C.T. Buziaş; Stadionul Ti ne re tului Bu -
zi aş; Teren de sport: Buziaş; Parcuri: Bu ziaş
şi Bacova;
Biserici: Biserici ortodoxe române: Buziaş
(1834-1839); (1995); Bacova (1889); Silagiu
(1872); Biserica romano-catolică Buziaş
(1873-1874); Biserica romano-catolică Ba co -
va (1889); Biserica reformată Buziaş (1998).

Ruga şi alte manifestări cultural-reli-
gioase: Ruga în localităţile: Buziaş (8 sep-
tembrie - Sfânta Maria Mică), Bacova (20 iu -
lie - Sfântul Ilie), Silagiu (Înălţarea Dom nu -
lui); Festivalul Fanfarelor (septembrie).

CETĂŢENI DE ONOARE:
Viorel Şerban (1999).

Kirchweih la Buziaş 
septembrie 2009
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CEASUL LUI KARL MAIER 
Între anii 1834-1839 se construieşte Biserica orto doxă ro mâ nă din

Buziaş. Cu sprijinul Primăriei, la anul 1867 este montat în turn ceasul
inscripţionat Karl Maier in NEISATZ, probabil meşterul ceasornicar care
l-a fabricat (Neisatz este numele german al Novi Sa dului din Banatul
sârbesc, dar şi cel al unei aşezări din sudul Ru siei, aflată într-o zonă col-
onizată cu germani la începutul secolului al XIX-lea (Nei-satz-
Krasnogorsk-ul de azi)), prin voinţa ţarinei Eca terina a II-a. Bise-rica a
luat foc în seara zilei de 7.11.1995, fiind distruse turnul, acope rişul, parte
din picturile murale şi alte obiecte din interior. În doar un an biserica este
refăcută. Ceasul lui Karl Ma ier a fost şi el deteriorat de pârjol, însă în
anul 1997 este reparat şi repus gratuit în funcţiune de şvabul buzieşan

Alois Be re moser, stabilit în Germania.  Be re moser întocmeşte schi ţele necesare  pentru
reconstituirea mecanisme lor stricate de foc, mecanisme noi ce vor fi realizate de so cie tatea
comercială Construcţii Me ta lice din Bocşa.

FUNDAŢIA DĂTĂTOARE DE SPERANŢE 
Centrul Medical Clinic „Cristian Şerban” din Bu ziaş, inaugu-

rat la 1 iulie 1997, este o instituţie me dicală pentru copii şi tineri,
cu vârsta până la 30 de ani. Prin specificul său, prin numărul
mare de pacienţi aflaţi în acelaşi loc, în aceeaşi perioadă, acest
cen tru, unic în Ro mâ nia, este unul din cele mai mari din Europa.
El are obiective multiple: evaluarea clinică şi explo ratorie rigu -
roa să specifică fiecărei boli, optimizarea terapiei, educaţia pen-
tru boală, recu pe rarea defici telor locomotorii şi psiho-senzoriale,
asigurarea suportului psiho-social al copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat tip 1 (insulino depen -
dent) sau cu hemofilie, consi li e re me di cală şi socio-pro fe siona lă comple xă. Pacienţii sunt
spita li  zaţi în mod gratuit. Centrul a fost construit între anii 1992-1997, după mo del oc cidental,
de fondatorii Fun daţiei „Cristian Şer ban” pentru Ajutorarea Copiilor Bol navi, Viorel Şerban şi
Margit Şerban, profesori la Uni ver sitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timi-
şoara, în memoria fiului lor, Cristian. După finalizare, această instituţie medicală a fost intro-

dusă în sistemul sanitar românesc. Centrul Medical Clinic „Cristian Şerban”
este un spital modern cu o capacitate de 50 de locuri (diabet zaharat - 30 de
lo curi, hemofilie - 10 locuri şi recuperare fizică medicală - 10 locuri), ce funcţio -
nea ză în camere cu 2 şi 3 paturi, tot tim pul anului, în serii de câte 12-14 zile.
Serviciile medicale sunt comparabile cu acelea oferite de o clinică universitară
de aceeaşi specialitate, Centrul putând primi 1500 de pacienţi pe an.

În luna mai 2012 un puternic incendiu a produs mari pagube clădirii cen-
trului, de sute de mii de euro,  punând în pericol funcţionarea spitalului. A fost
o adevărată mobilizare naţională pentru a strânge banii necesar reparaţiilor,
dovadă a respectului pentru munca celor doi eminenţi medici timişoreni: pro-
fesorii Margit şi Viorel Şerban. 

IZVORUL LUI MOŞ BÂZIEŞ
Legenda locului spune că la începuturile sale Buziaşul era

doar un sat răsfirat şi că „în întreg hotarul aşezării era mare
lipsă de apă de băut. La un singur sălaş, aşe zat într-o
pădurice frumoasă, exista apă bună de băut, în apro pie rea
casei în care locuia moş Bâzieş, un bătrân bun şi sfătos.
Sătenii au băut apa de la izvorul moşului, iar gustul
acrişor şi ră coritor al apei a făcut ca numărul lor să creas -
că. Cu timpul, tot mai mulţi săteni şi-au mutat locuinţele
lângă izvorul cu apă acrişoară”. Izvorul cu „apă acră” al moşului  s-ar fi aflat pe locul unde
a fost construit mai târziu parcul staţiunii, iar urmaşii lui moş Bâzieş ar fi dat aşezării numele
de Baziaş, după cum  pronunţă încă localnicii mai în vârstă numele staţiunii balneare Buziaş.

pt Ionut CMYK-Grey 067-078 Mic Atlas - 2013 - Cap Orase - Bu:Layout 1  18.02.2014  10:37  Page 70



71
MIC ATLAS 
AL JUDEȚULUI TIMIȘ

BUZIAŞ

SATUL HAIDUCULUI MOISE
Silagiu este un vechi sat românesc, format la mijlocul secolului al

XVII-lea din  mai multe cătune răs firate pe dea luri.  Legenda  spune că
aşezarea ar fi fost în temeiată de un pre ot,  Zilagi sau Silagi, venit toc-
mai din Tran silvania. O altă po ves te es te cea despre  un haiduc venit
tot din Ardeal,  din Sălaj, ce purta nu me le  de Moi se Si lăgeanu sau Să -

lă geanu. Aces ta ar  fi uni  fi cat că tunele
răsfirate într-un singur sat pentru a se
apă ra mai bine împotriva jafurilor oto -
mane. Helmut Wet tel, în lucrarea „Der
Bu zi a scher Bezirk. Land schaften mit
his to ri schen Strei slich tern” (apă rută
la Ti mişoara, în anul 1919, în care este
descrisă starea Plasei Buziaş la acea
vre me), crede  că, de fapt, nu me le satu -

lui ar fi de origine sud-sla vă, fiind  deri vat  din cuvântul Syla (stâlp, co loa  nă), ori din Zil (ţam-
bal) sau din Silva (pru nă), fără a aduce şi probe în do vedirea  presupu nerii sale. Cert este
fap  tul că Silagiu a fost de la început o aşe zare românească. De altfel,  re censă mân tul a us -
tro-ungar din a nul 1880 ară ta că în Si lagiu trăiau 1 870 de lo cu i tori, 1 691 fi ind ro   mâni.  Res -
tul  po  pu la ţiei, în jur de o su tă de su fle te, era for mată din şvabi şi unguri, aşe zaţi în loca li tate
după anul 1840, ca viticultori. 

Biserica 
ortodoxă
română
din
Silagiu

Mihály Munkácsy von Lieb sau Michel de Lieb (20 februarie 1844 - 1
mai 1900), fiu al lui Leó Mihály Lieb şi al Cecíliei Reök, ambii de origi ne
bavareză, este conside rat drept unul dintre cei mai importanţi  pictori rea -
lişti ma ghiari ai secolului al XIX-lea. A început să pic teze la  Jula (Gyula),
pe când se afla în convalescenţă la un unchi al său, avocatul  István
Reök, du  pă o ex pe rienţă tris tă ca ajutor de tâmplar la Arad. Face studii
aca demice de belle ar te, realizând cu pre cădere scene de salon şi naturi
statice, dar şi nume roa se pei saje. Spre sfârşitul carierei re alizează două
com   poziţii mo nu men tale: Cu ceri rea  Un  ga r ie i  (pen t r u  Ca  sa Par la men  tului din  Bu    da   -
pesta) şi o fres  că de mari di mensiuni, Apo teoza Re naş terii, pentru ta  vanul Mu zeului de Ar -

tă şi Istorie (Kunst histo ri sches Mu seum) din Viena. 
În vara anului 1863, Mihály Mun kácsy von Lieb - îm pre -

ună cu un alt pictor im portant al vre mii sale, Elek Sza -
mossy, beneficiază la Buziaş de ospitalitatea lui Zsigmond
Ormós, revolu ţio nar la 1848, este tician, scri itor şi pro   tector
al artelor. La Bu zi aş, Mun kácsy lu crea ză do uă desene de
dimensiuni relativ mari. Într-unul din aceste de sene - des pre
care nu se mai ştie ni mic (con form lui Ioan Ghe ţia, autorul
manu scrisului „Cro  ni ca pa ro hiei Buziaş“) -  era repre zen tată
o paoriţă frumoasă, cu furca de tors la brâu, tre când un pâ -
râu şi pur tând pe cap un coş în care se afla  un prunc. Cel
de-al doi  lea de sen, care se află la Muzeul Naţional din Buda -
pes ta, sur prinde o familie ro mâ neas că în faţa casei: trei fe -
mei - una mai în vârstă şi două tinere (una dintre tinere
având grija unui copilaş) şi un bărbat în pute rea vârstei, răzi -
mat în boată. O fo to grafie a acestui desen semnat de Mun -

kácsy se afla în anul 1959 la Arhi episcopia din Ti mişoara şi o al ta la Mu zeul Episcopiei Ca -
ran sebeşului. La 100 de ani de la rea li zarea desenului, pictorul Gheorghe Gulie face  o copie
du pă o re pro du cere realizată în  ate lierul foto Zeuker-Bu ziaş. Co  pia se gă seşte în sala de
pre zentare a Co lecţiei de Ar tă Popu lară din Bu ziaş  (foto, stânga).

MICHEL DE LIEB

pt Ionut CMYK-Grey 067-078 Mic Atlas - 2013 - Cap Orase - Bu:Layout 1  18.02.2014  10:37  Page 71



ORAŞUL FANFARELOR
Festivalul Fanfarelor din Buziaş a debutat

în anul 2002 şi de atunci s-a desfă şurat fă ră
întrerupere.  „Su  tele de spectatori prezenţi la
această manifestare, care se desfăşoară
anu al în pri ma de ca dă a lunii septembrie, au
tră it mo mente de emo ţii unice prile juite de
fru mu seţea cântecului spe cific acestui gen
artistic”, ca racteriza fe  no menul profesorul
Ciprian Cipu, iniţiatorul fes tivalului. De la o
ediţie la alta, repertoriul or ches trelor pre -
zente s-a diversificat, de la prelucrări folclo -
rice la muzică ambientală, de la piese din
repertoriul internaţional la  mu zică religioasă.
Din anul 2009 s-a revenit la locul tradiţional
pentru concertele de pro me nadă, adică pe
scena din  Parcul Cen tral din faţa Cazinoului,
atunci când  au evoluat în ca drul Fes  tivalului

„Pro Amiciţia” din Timi  şoara (fosta fanfară a
Gar nizoanei Militare din Timi şoara), fanfara
co munităţii baptiste din Je bel, fan fara din Re -
caş, fanfara de ti ne ret din Rusca -Te regova,
ju deţul Ca raş-Se verin, fan fara din Li pova, ju -
deţul Arad,  fanfara din Bănia, fanfare din Ba -
natul sâr besc şi, ca invitate de onoare, fanfa -
rele din Rosen heim şi Bö blingen (Ger mania,
foto, jos).

APELE  DIN   AHIBIS
Profesorul şi arheologul Dumitru Tudor

no ta în volumul „Oraşe, târguri şi sate în
Dacia romană”:  „Avem dovezi arheologice
că în epoca romană s-au folosit în Banat şi
apele minerale de la Buziaş. În preajma iz -
voa relor minerale se înjghebase o mică aşe -
zare balne ară, dovedită astăzi prin zi dă rii,
con ducte de teracotă, monede, cărămizi,
sculpturi şi inscripţii pe piatră, din păcate

toate împrăştiate, fără a fi studiate în preala-
bil”. Savantul Alexandru Borza afirma în lu -
cra rea sa „Banatul în timpul romanilor”
(apărută la Ti  mişoara, în anul 1943) că „Bu -
zi aşul a fost cu certitudine cunoscut şi ex -
ploatat, căci s-au aflat a co lo conducte de apă
romane şi cărămizi. Nume le roman al local-
ităţii nu ne-a fost tran s   mis”, mai târziu istoricii
considerând însă că aşezarea bănă ţeană bi -
ne cuvântată cu iz voa re tămăduitoare  s-ar fi
numit în peri oada ro ma nă  Ahi bis.

PRIMADONA
La 12 februarie 1899 se năştea la Buziaş  Ana Rosza. Dotată cu o voce

excepţională, debutează ca soprană în anul 1922, cu un concert de arii sus -
ţinut în oraşul natal. Este angajată în acelaş an la Opera Română din Cluj,
unde va debuta în rolul Siebel din opera „Faust” de  Gounod.   A ajuns apoi
pe sce na operei  „Scala di Milano”. Publicaţia  „Gazeta ilustra tă” din 1938, o
descria pe Ana Rozsa Vasiliu (s-a căsătorit cu medicul clujean Toma Vasiliu)
drept  „o figu ră cuceritoare, un temperament vioi şi mlădios, de o eleganţă rar
întâlnită în dozarea ritmică a gesturilor şi mişcărilor. O putere uimitoare de
exprimare a afectelor şi pasiunilor prin mimică". Iar istoricul clujean Gheorghe

Bodea a văzut-o ca  pe „o superbă, o divă mondială, care a cântat pe sce nele mari ale lumii”.
Conform aceluiaşi istoric, Ana Rosza Vasiliu, „la 80 de ani încă mai ieşea în oraş fardată şi
aranjată, cu nişte pălării imense. În tinereţe a avut  amanţi ne nu măraţi, dar se spune că mai
mult din cercurile medicale, niciodată din cele artistice. Oricum, era de o discreţie maximă".
A trecut la cele veşnice la Cluj Napoca, în anul 1987.                                  
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