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Sediul consiliului local: Comloşu Mare 
nr. 655, telefon/fax: 0256/ 364114
Coordonate: 
45°53′42″ lat. N; 
20°37′53″ long. E;
Repere istorice:
-1446 - satul Comloş este atestat într-o 
di plo mă maghiară cu nu mele de Komlós;
-1529 - are loc invazia turcilor conduşi de
Bali-beg, Comloşul fiind pustiit;
-1734 -1740 - familii de olteni venite din
zona Cra   io  vei, Slatinei şi Polovragilor reîn-
temeiază aşezarea Comloş; 
-1770-1780 - parte din comloşeni se în torc
în Oltenia din cauza opresiunii habsburgice;
-1781 - sunt colonizate familii ger ma  ne din
Lu  xemburg;
1814 - s-a născut la Comloşu Mare Meletie
Drăghici, scriitor şi avocat (d.23.05.1891);
-20 ianuarie 1839 - s-a născut la Comloşu
Mare Iulian Grozescu, poet şi ziarist
(d.2.06.1872); 
-16 octombrie 1885 - s-a născut la Com lo şu
Mare Aurel Contrea, poet, publicist, so cio -
 log, naturalist, (d.12.04.1968);
-23 februarie 1909 - s-a născut în Comloşu
Ma  re Hans Dieplich, poet şi scriitor de lim -
bă germa nă (d.2.07.1990);
-1930 -  se înfiinţează fanfara „Gloria”;
-1931 - s-a născut la Comloşu Mare Ion
Iancu, dirijor, director al Operei Române din
Timişoara (d.1.09.2008); 
-1936 - în comună erau şcoală primară, şcoa -
 lă confesională catolică, casă na ţio na lă, So -
cie ta tea Spor tivă „Comloşana”, Societatea
„Şoi mii Ro mâniei”,So cie ta tea Spor tivă „Com-
loşana” cor, fanfară, oficiu poştal, ga ră;
-14 sep tembrie 1947 - s-a născut Silviu Sa -
ra foleanu, dr. chimist, consilier municipal la
Timişoara (d.17.06.2012);
-21 aprilie 1951 - se naşte la Com lo şu Mare
scri ito rul de limbă germană William Totok;
-2001 - la Comloşul Mare este înfiinţată  o

fer ma de creştere a struţilor „Totoknet”;
-apare publicaţia „Comloşanu”;

-2002 - comuna avea 4 861 de locuitori;
-2003 - W. Tonţa şi Traian  Galetaru, pu -
blică „Con tribuţii la istoria co mu nei Com loşu
Ma re şi a Ba na tului”;
-09.2005 - comuna dobândeşte indicatorul
de Sat European;
-15.10.2005 - are loc „Raliul Comloşului”,
pri  ma competiţie auto din mediul rural; 
-2009 - Primăria cum pă ră de la Pa rohia ca to -
lică sediile şco lilor din Com loşu Mare şi Mic;
-2010 - este finali zată sta ţia de tra tare a
apei pen tru Com loşu Mare şi Lun ga;

-2011 - este terminată noua şcoală cu clase-
le I-IV din Comloşu Mare;
-2012 - 2013 - sunt asfaltaţi 5 km. de străzi în
Comloşu Mare şi reabilitaţi 2 km. în Comloşul Mic; 
-primăria a alocat fonduri pentru reabilitarea
celor cinci biserici din comună;
-2013 - a fost deschis punctul de trecere a
de frontierei la Lunga -Nakovo (Serbia) 
-2014 - cele 8700 de hectare de teren agricol
al comunei sunt lucrate integral de localnici;
Sate com po nen te: Com loşu Ma re, Com  lo -
şu Mic (1770, Os  tern) şi Lun    ga (1824, 
Con     stan zia).
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 4737 persoane, din care:
- masculin = 2 336 persoane
- feminin = 2 401 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
1683
Instituţii şcolare: Şcoli gimnaziale: Comloşu
Mare şi Comloşu Mic; Şcoală primară: Lunga;
Grădiniţe: Comloşu Ma re, Comloşu Mic şi Lun ga.
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
Com loşu Mare (două); Farmacie umană:
Com loşu Mare; Cabinet veterinar: Comloşu
Mare; Farmacie veterinară: Comloşu Mare;
Căminul „Porţi deschise“; 
Instituţii culturale: Casa Naţională „Iulian
Grozescu“ Comloşu Mare; Casă memo rială:
Comloşu Mare; Că mine culturale: Com loşu
Mic şi Lunga; Biblioteci: Comloşu Mare
(1962) şi Comloşu Mic; 
Baze sportive: Terenuri de fotbal: Com lo şu
Mare, Comloşu Mic şi Lun ga;
Biserici: Ortodoxe române: Com lo şu Mare
(1794-1796), Com loşu Mic (1806) şi Lunga;
Gre co-catolică: Comloşu Mare (1868);
Romano-catolice: Comloşu Ma re şi Com-
loşu Mic (1806); Baptistă: Com loşu Mare
(1997); Penticos tală: Com loşu Ma re;
Ruga: Comloşu Mare (15 august - Sfânta
Ma ria Ma re), Comloşu Mic (8 noiembrie -
Sfinţii Arhan gheli Mihail şi Gavril).
Cetăţeni de onoare: Mircea Şerbănescu,
Şt. Polverejean, Şt. Bucurescu, Ghe. Lu-
chescu, Aurel Turcuş, Ioan Olărescu, Traian
Galetaru, Iulian Tihoi, Maria Tuk, Anna Luise
Meeher, Mircea Bucurescu, Vasile Busuioc. 
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Conacul San Marco din Comloşu Mare a
fost declarat monument istoric de către Mi -
nisterul Culturii. Conacul a aparţi nut unei fa -
milii vestite de aromâni stabiliţi în Banat: Na -
co (ma ghia rizat Nakó). Comloşu a ajuns în
stăpânirea fraţilor Cristo for şi Chiril Naco prin
cumpărare, la sfârşitul veacului al XVIII-lea.
La anul 1801, cei doi fraţi îşi împart ave rea,
Sânnicolau Mare revenind moştenitorilor lui
Cristofor, iar Comloşu şi Teremia lui Iosif
Naco, fiul lui Chiril. În anul 1840 fiul lui Iosif
Naco, Ioan, şi soţia sa se mută de la Vie na la
Comloş, în conac, imobil format din două
aripi separate de o poartă mo nu men tală, o
sală de teatru şi clădiri admi nistrative adia-
cente. Călătorul german Franz Xaver Eckert
îl descrie astfel în anul 1857: „Este aici un
castel nobiliar, al cărui moşier se nu  meş -
te Naco, dar care de mulţi ani este me reu
absent. Parcul castelului este foar te ma re
şi îmbină utilul cu plăcutul. Clă direa cea
mai mare este hambarul mo şi e rului, cu
trei nivele şi o lungime de 100 de pi cioa -
re”. Iar parcul se întindea pe zece hec tare,
era frumos amenajat, plantările de arbori şi
arbuşti având loc la anul 1851. În parc, într-
un spaţiu special realizat, pe o coli nă, aveau
loc spectacole în aer liber. Despre Ioan Naco
se spune că „a fost un iubitor al fastului,
înclinat spre risipire, a cărui pasiune spre
jocuri costisitoare a înghiţit sume uriaşe”.
De altfel, a şi cons tru  it o sa lă de spec tacole
în spa tele ari pii drep  te a co na cului, cu sce nă
şi o lojă pentru mo şier. Pentru spec ta  colele

pe r ma   nente, Na co a angajat o
trupă de actori şi o orchestră alcătuită din
muzicieni bo he mieni, taxa de intrare la spec-
tacole fiind destul de ridicată. Înclinaţia lui
Ioan Na co pentru fast l-a sără-cit, astfel că
moşia sa de la Teremia-Comloş a fost pusă
sub supra ve ghe re fiscală pentru recuperarea
datoriilor acumulate în timp. Ioan Naco s-a
stabilit în palatul său de la Viena, unde a şi
decedat în anul 1889. Fru moasa Mileva
Naco, fiica lui Ioan (despre care se spunea
că ar fi avut o scurtă idilă cu însuşi împăra tul
Franz Iosef), s-a căsătorit la 18 ani cu bă -
trânul duce italian Giulio Cape ce Zurlo di San
Marco, de la care a rămas nu mele conacului
din Com loşu Ma re. Risi pi torul Ioan Naco a
fost în mor mântat în cripta familiei din biseri-
ca romano-catolică din Com loşu Mare, ală-
turi de soţia şi de tatăl său, Iosif Naco, bise -
rică zidită între anii 1889-1891 pe un teren
din piaţa satului dă ru it co munităţii de Mileva.
Contesa de San Marco a rămas după refor-
ma agrară din 1921-1922 cu doar 500 de
hec tare din vasta ei moşie. Nea vând urmaşi,
Mile va, ajunsă la vârsta de 88 de ani, a donat
co nacul statului român în anul 1926.

DIRECTORUL OPEREI ROMÂNE
Născut în anul 1931 în Comloşu Mare, maestrul Ion Iancu a ab -

sol vit Conser vatorul din Cluj. A studiat canto, dirijat coral, pedagogie.
S-a specializat în arta dirijorală la Berlin, cu celebrul dirijor german
Kurt Sanderling. Iancu a fost solist al Teatrului Muzical din Galaţi.
Cadru universitar, a activat şi ca dirijor la Cluj. În anul 1983 revine în
Banat ca di rijor al orchestrei Operei Româ ne din Timişoara. Între anii
1983-1990 şi 1992-2000 a fost director general al Operei din Timi-
şoara. În pa ra lel a activat şi ca profesor la clasa de operă a Univer -
sităţii de Vest (1993-2000). Două stagiuni (1990-1992) a fost dirijor şi
consilier artistic al Operei din Sarajevo, dar a fost invitat frecvent şi
la operele din Chişinău, Skopje, Novi-Sad, iar în anul 2003 preia postul de dirijor şi cel de
director artistic la Opera din Novi Sad, Voievodina. Critica muzicală îl aprecia astfel pe diri-
jorul Ion Iancu: „Atras prioritar de partiturile destinate teatrului liric, a abordat însă şi reperto-
riul simfonic şi vocal-simfo nic, fiind aplaudat, de-a lungul deceniilor, atât în spectacole
susţinute în ţară, cât şi pe podiu mul filarmonicilor noastre, precum şi la pu pitrul Orchestrei
Radio, alături de care a reali zat, între altele, concertul extraordinar la cen tenarul Verdi (2001).
Personalitatea sa ar tistică, performanţele în plan profesional au fost aplaudate şi unanim

CONACUL MILEVEI
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SILVIU SARAFOLEANU
S-a născut în Comloşu Mare, la 14 sep -

tembrie 1947. Face şcoala pri ma ră în sat.
Copil fiind, este de  portat cu familia în Bă ră -
 gan, la Măză reni, lân gă Ur leas ca, în peri oa -
da 1951-1956. Ur mea  ză apoi Li ceul cu pro -
gram sportiv din Timi şoara (azi, Liceul Spor-
tiv „Ba na tul”). A practicat atletismul şi rugby-
ul de performanţă până în anul 1970, când a
re nunţat din cauza unei accidentări. A ab sol-
vit Fa cultatea de Chimie Industrială din Timi -
şoara (1973). Doctor în chi mie. A obţinut Pre -

miul şi Medalia „Un de -
ce niu de luptă pentru de -
mo cra ţi e”, primit în anul
2000. Pre şe   din te al Aso -
 cia ţiei Foş  tilor De  portaţi
în Bă ră gan, Fi  li a la Ti miş.
A fost ales con silier mu -
ni cipal la Ti mi   şoara
(1996-2000), rea les în
anii 2000, 2004, 2008 (de can de vârstă al
con silierilor municipali în acest ultim man-
dat). A trece la cele veşnice la 17 iunie 2012.

PRIMUL ZIARIST  PROFESIONIST
Poet şi publicist, Iulian Grozescu s-a născut în 20 ianuarie 1839, la

Comloşu Mare. Considerat a fi fost primul gazetar pro fe sionist al
Banatului, Iulian Grozescu a fost redactor şi co laborator la ziarele ro -
mâneşti din Arad, Viena, Pesta, Oradea, Bucu reşti. Ajunge, da  torită ta -
lentului său, prim-redactor la revista „Fa milia”, la Pesta. Aici, împreună
cu Iosif Vulcan, la 25 februarie 1866 a publicat prima poezie a lui Mihai
Emi nescu (mo ment considerat a fi adevăratul debut al Po etului Na ţi o -

nal): e vorba de poezia „De-aş avea…” (De-
aş avea şi eu o floare/ Mân dră, dulce, răpi-
toare,/ Ca şi florile de mai,/ Fiice dulce-a unui
plai). Odată cu publicarea acestei poe zii, Iosif
Vulcan şi Iulian Grozescu schimbă nu me le de Eminovici în cel
devenit celebru, Emi nescu, modi fica re acceptată de po et. Per -
sona li ta tea lui Iulian Grozescu este inclusă în „Dic ţio narul lite raturii
ro mâne de la origini pâ nă la 1900" editat în anul 1979. Publi cistul
comloşan este considerat drept primul ziarist pro fe sio nist al Ba na -
 tului. În me mo ria poetului (trecut la cele veşnice la 2 iunie 1872)
Căminul cultural din Comloşu Mare a primit numele de Casa Naţio -
nală „Iuli an Grozescu", iar bustul său a fost aşezat în parcul fostu-
lui castel al Milevei de San Marco.

apreciate, răsplă tite, de-a lungul anilor, cu Ordinul „Meritul Cul tural”, Diploma „Ma rea Unire –
80 de ani” la Timişoara sau Trofeul „Lya Hubic” la Cluj, primind, în 2002, Diploma de Onoare
a Operei din Timişoara, instituţie de care a rămas legat  întreaga viaţă”. Doru Murgu scria în
revista „Orizont” din 5 iu nie 1980, după spectacolul cu opera „Faust”: „...Ion Iancu este un
interpret care concre tizează toate cerinţele unui dirijor de operă. (…) Res piră, cântă, trăieşte
cu fiecare din protagoniştii spectacolului (…) Gestul este exact, încheierile precise (…) Cu
fosa orchestrală con tactul a fost de totală comuniune". Iar Várnai Péter (în „Magyar Hírlap",
14 februarie 1990, Seghedin), consemna în cronica sa muzicală la spec tacolul cu opera 
„Na bucco" de Giu sep pe Ver di: „Motorul evident al spectacolului a fost dirijorul Ion Iancu, care
a realizat minunat tensiunea ritmică; în centrul motor al muzicii verdiene este ritmul. Dirijorul
se mai evidenţiază printr-o calitate rară: grija deose bită pentru păstrarea strictă a indicaţiilor
dinamice de către interpreţi”. Ion Iancu a trecut la cele veşnice în 1 septembrie 2008. 

ELEVUL LUI  
ANDREI ŞAGUNA

Protopop, scriitor şi avocat, Meletie
Drăghici s-a năs cut în anul 1814, în
Comloşu Mare într-o familie de
preoţi. A urmat cursurile Gimnaziului

piarist din Timi şoa ra, apoi ale celui
din Se ghe din. Face studii juridice la
Uni ver sitatea din Pesta, apoi teologi-
ce la Vârşeţ şi Karlo vitz (1835) - când
l-a avut profesor pe viitorul mitropolit
al Ardealului, Andrei Şaguna). Va fi
ani buni avocatul familiei baronilor de
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Naco din Sânnicolau Mare (1835-1841).
Cariera clericală îl găseşte preot capelan în
Comloşu Mare în anul 1841, protopop în
Jebel (1848-1849), la Timi şoara (1853-
1890), preot la bise rica „Sfântul Ilie” din Timi -
şoara. Membru în Sinodul eparhiei Aradului,
membru în Congresul Naţio nal Bi se ricesc al
Mitropoliei Ardea lului. A avut func ţia de ase-
sor în „Se natul şcolar” al Epis copiei Aradului.
Participă la mişcările de eman cipare na -
ţională şi politică ale româ nilor, fiind membru
în Comi tetul Partidului Naţional Român din
Banat. Va fi iniţiatorul „alumneului naţi o nal
român” la Timi şoara - un internat gra tuit pen-
tru elevii români săraci din şcolile medii
(1868). Fon dează împreună cu ginerele său
Pavel Ro ta riu (originar din Chevereşu Mare)
ziarul „Lu mi natorul”. Co laborează la ziarele
din Bra  şov „Foaie pentru minte, inimă şi lite -

ra tu ră” şi „Gazeta Tran sil vaniei”, la „Albina”
de la Vi e na şi Pesta, scrie apoi des în „Lumi -
na torul”. Este autorul mai multor lu crări:
„Care sunt literile roma ne?“, 1855, „Să ne
desamă gim, Timi şoara“, 1856 (lu cra re isto -
ri co-po le mi că); „Istoria Un gariei în compe -
diu“, 1871; „Extras scurt din is toria natu-
rală şi şti in ţa naturii pe sea ma şcoalelor
popo rale“, 1871, „Legile biseri ceşti în
mod extractiv şi spe culativ“, 1873,
XLVII; „Descrierea Bana tu lui de Gri selini“,
1882 (aceasta fiind prima traducere parţială
a operei lui Francesco Griselini - „Încercare
de istorie politică şi na turală a Ba natului
Ti mi şoarei“, Viena, 1780, în lb. germană);
„Isto ria adu nă rilor bisericeşti compusă
din opuri vechi bi-sericeşti“, 1885. Meletie
Dră ghici trece la cele veşnice în 23 mai
1891, în Timişoara. 

AKTIONSGRUPPE BANAT  
Poet, prozator şi eseist german, William Totok (foto dreapta) s-a

născut la 21 aprilie 1951 la Comloşu Mare. Între anii 1973–1979 a stu-
diat germa nistica şi romanistica la Universitatea de Vest, lucrând în
anumite perioade ca muncitor necalificat într-o fabrică de cărămizi.
După terminarea fa cultăţii, a fost profesor de germană şi română în
comuna Tomnatic. A debutat cu poeme în revista „Neue Literatur” în
anul 1970. A fost co fondator al Gru pului de Acţiune Banat (Aktions-
gruppe Banat, 1972-1975), fiind urmărit de securitate şi ţinut în arest
preventiv timp de opt luni sub acuzaţia de „propagandă împotriva orân-
duirii socialiste” (1975-1976). Între anii 1982–1985 este redactor la
ziarul „Neue Banater Zeitung“ din Timi şoara. În anul 1987 a emigrat în RFG, stabilindu-se la
Berlin ca scriitor şi publicist liber profesionist. Este autorul mai mul tor volume - „Die
Vergesellschaftung der Gefühle” („Socializarea sentimen telor“), (Bucureşti, 1980);
„Freund liche Fremdheit” (Politeţe rezervată) (Ti mi şoa ra, 1984); „Das prom pte Ein -

greifen des Fallmeisters beim
Versuch eines Hundes sich eigen-
mächtig auf die Hinterbeine zu
stellen” („Inter ven ţia promptă a
hin  gherului la încercarea unui
câine de a se ridica în două pi cioa -
re“) (Mainz, 1987); „Eiszeit” („Timp
îngheţat”) (Berlin-Ost,1987). Pu blică
o serie de studii şi eseuri is to rice, li-
terare şi politice, articole, analize,
cronici şi recenzii în mass-media din
Europa. După 1990 a publicat core-
spondenţe în revista „22”, în

„România liberă” (1992-2000), „Observator Cultural” (2000-2004), „Timpul” (din 2000), „Ziua”
(2004-2005), „aLtitudini” (din 2006) etc. A activat în Comitetul pentru Drepturile Omului din
România (Fundaţia „Heinrich Böll”). A fost membru al Comisiei In ter naţionale pentru Stu die -
rea Ho locaustului în România, prezidată de Elie Wiesel (laureat al Premiului Nobel pentru
Pace în anul 1986, originar din Sighetu Marmaţiei).
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PATIMA  PENTRU CAI
Faimoasa ducesă Mileva de San Marco

din Comloşu Mare era pasionată de caii de
rasă. Se spune că Mileva avea cele mai fru-
moase exemplare cabaline din Banat. În anul
1926, când şi-a donat averea statului român,
ajunsă la venerabila vârstă de 88 de ani, du -
cesa de San Marco a dispus vânzarea co -
nacului. Îna in te de a-şi da obştescul sfâr şit,
şi-a exprimat dorinţa ca frumoasele cabaline
pe care le avea în proprietate, cei patru cai
albi de că lărie, dar şi cei rămaşi pentru tră -
sură şi plim bare, să fie îm puşcaţi şi inci ne -
raţi, iar cenuşa lor să fie îm prăştiată în parcul
domeniului din Comloş.

Iubitor de cai de rasă de călărie a fost şi
com  loşeanul Nicolae Pescaru (1904-1964),
membru al unui exclusivist club de că lărie din
Timişoara. Nicolae Pescaru s-a aflat în re laţii
in ti me cu vestita amantă a gang ste ru lui ame -
rican Jo Dil linger, Anna Sage (vezi ar ticolul

de mai jos). Anna Sage era şi ea pa sio nată
de cai. Fă cuse echitaţie „de în tre ţi ne re” în
SUA, aşa că la reve ni rea ei în Ba nat, la Ti mi -
şoara, în ia nuarie 1936, şi-a a les în ga ra
„Domniţa Elena“ birja cu cei mai spec tacu loşi
cai, ca să epateze timi şorenii. 

Dar pasiunea pentru cai a unor comloşeni
a avut şi altă faţă. Era în anul 1943, în timpul
ce lui de-al doilea război mondial. Şase ce   -
 tăţeni din Comloşu Mare, profitând de faptul
că satul lor se afla în imediata apropiere a
gra  niţei cu Regatul sârbilor, croaţilor şi slo -
venilor, s-au îndeletnicit cu contrabanda. Fu -
rau cai din sa tele învecinate Comloşului, tre-
ceau ar  mă sarii clandestin peste frontieră,
noap  tea, şi-i vin  deau ce lor din Ba na tul sâr -
besc. Au fost prinşi de gră niceri şi, la 5 sep-
tembrie 1943, cei şas e con tra bandişti din
Com   loşu Mare, în frunte cu şe ful lor Simion
Păcăţan, au fost puşi în lan ţuri cinci zile în
faţa Tea tru lui Co mu nal din Timi şoara şi ex -
puşi opro  biu lui pu blic... 

AMANTA GANGSTERULUI JO
„Brunetă, frumoasă la faţă şi la trup, fără a fi înaltă”, aşa o descria

presa pe Anna Sage, cea care s-a născut la Comloşu Mare, în anul 1889,
ca Ana Cumpănaş. S-a măritat la 20 de ani, în1909, cu Mihai Cio lac, cu
care va avea un fiu (n. 1911) bo  tezat Steve în anul 1914, după ce familia
Cio lac (Ciolak) emigrează în SUA. Ana Ciolak divorţează de Mihai. Se pros -
ti tuează şi până în anul 1923 ajunge proprieta ră a două bordeluri. S-a re că -
să torit cu avocatul Alexan dru Su ciu, care şi-a luat numele de Sage, iar noua lui soţie a
devenit... An na Sage. În 1932, Anna divor ţează şi de Alex Sage şi-şi deschide un nou bor-
del, în Chi cago. Aici are o relaţie amo roasă cu John Dillinger (mai tânăr cu 14 ani decât ea),
gang ste rul temut prin loviturile date băncilor, asa si narea a patru ofiţeri de poliţie, dar şi pen-
tru eva  da rea din în chi  soa rea „Crown Point“ în a pri lie 1934. Acti vitatea pa troanei de bor del
a ajuns în aten ţia autorităţilor americane, care au decis ex pul za rea com   lo şencei în România.
De tea mă, Anna Sage acceptă propunerea agentului FBI Melvin Purvis, care conducea
ancheta în ca zul Dillinger: prinderea gang sterului contra an u lării deciziei de expulzare, plus
10.000 de do lari recompensă. În baza colaborării Annei cu FBI, în 22 iulie 1934, Dillinger a
fost ucis de agenţii fe de rali, la ieşirea dintr-un cinematograf. Anna a primit însă doar 5 000
de dolari, ex pulzarea nu a fost anulată, aşa că se în toarce în Ba nat, în ianuarie 1936, când
avea 47 de ani. Trăieşte 11 ani la Ti mi şoara, du când la în ce  put o viaţă mondenă şi de lux: re -
venise în ţară cu lichidităţi însemnate în bani şi bijuterii. Un iubit mai tânăr, com loşan şi el,
Nicolae Pescaru, i-a făcut praf averea la cursele hipice, aşa că Ana Cum pănaş a mu rit
săracă, în 25 aprilie 1947, la Ti mişoara.   

FOTODOCUMENT
La 2 februarie 1937 a avut loc în Com -

lo şu Mare prima ediţie a Expoziţiei de
vi nuri, în fapt un concurs de vinuri roşii şi
al    be. Din anul 1990, organizatorii au con -
si derat că ar fi potrivit să adau ge vinu rilor
şi degustarea de mezeluri de ca să şi aşa
a apărut anualul Concurs de Vi nuri şi
Mezeluri. În fe bruarie 2011 au participat
la concurs 50 de persoa ne, fie la pro ba
de me zeluri, fie la cea de vinuri.
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