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Sediul consiliului local: Făget, Calea
Lugojului nr. 25, telefon 0256/320494, fax
0256/320611;
Adresă pagină internet:
http://faget.online.ro/
Coordonate:
- 22º10’30” lat. N; 
- 45º51’30” long. E; 
Repere istorice:
1288 - o primă informaţie documentară vor   -
 beşte despre zona Făgetului, amintindu-i pe
Banii Severinului Mihai şi Velici care
aveau aici anumite domenii (posesi unea
Icuş); 
secolul al XV-lea - zona Făgetului face par -
te din domeniul Hunedoarei, cel mai întins
do me niu nobiliar din Transilvania de atunci,
apar ţinând lui Iancu şi Ioan de Hune doara; 
-„pentru banii cheltuiţi cu echipamentul mi -
litar şi cu expediţiile antiotomane, cei doi pri -
mesc zalog în Banat districtul Icuş, târgul
Marginea şi districtele valahe ale comitatului
Timiş: Swdya, Monostor, Bosar şi Supan,
dimpreună cu satele şi apartenenţele lor” - 
(con form istoricului borlovan Patriciu Dra -
ga lina);
1516 - registrele de so coteli ale domeniului
Hunedoarei arată că moara din Margina şi
cea din Mănăştiur aduceau venituri mai mul   -
 te decât moara cea mare de la Hune doara; 
1548 - cetatea Făgetului este atestată do cu -
mentar cu ocazia unei donaţii făcute de no -
bilul Ioan de Bozwar fiicei sale Doro theea,
la castelul nobilului Iacob Bekes din Făget
(Fagyath);
1591 - gar ni zoa na oto mană din Făget era
for   mată din 94 de soldaţi (ulufedji şi asa  bi);
secolul al XVII-lea - ocupaţia de bază a
localnicilor români din părţile Făgetului era
creşterea oilor şi a porci lor, iar în lunca râului
Bega se prac tica cul tu ra grâului, îndeosebi; 
1594 - Făgetul este elibe rat de otomani de
Geor ge Pa la tici de Ilidia, ban de Lugoj,
des cendent din cne ziii ro mâni din Ba natul
de Sud;
1660 - călătorul otoman Evlia Celebi trece
prin ce tatea Făget, despre care scrie: „A
fost con  struită de o femeie cu numele de Ti -
len... E o construcţie în formă pătrată, fru-
moasă şi ta re. La apus se află o poartă care
dă spre câm pie. Are un dizdar (comandant,
n.n.), trei sute de ostaşi aleşi şi material de

război îndeajuns; e acoperită în întregime
cu şindrilă, dar nu are piaţă şi bazar sau
altceva. Este doar un turn de serhat” (cetate
de gra niţă, n.n.);
1699 - cetatea Făgetului a fost distrusă de
otomani, ruinele acesteia abia se mai văd;
1723 - la Făget funcţiona  o manufactură de
pături, prima de pe teritoriul de azi al ţării
noastre; 
1727-1729 - sunt colonizate în zona Făget
familii ro mâ neşti venite din Valea Ha ţe gului;
1729 - sunt aduşi la Făget primii colonişti
ger mani ca re primesc ajutoare materiale,
sunt scutiţi de dări pe termen lung, sunt spri-
jiniţi să-şi construiască şcoală şi bise rică;
1736 - se stabilesc în Făget 16 familii ve nite
din Oltenia, plecate de teama atacurilor oto -
ma ne; 
1774 - este întemeiată la Făget prima
şcoală românească;
1777 - Bel Mátyás (preot lutheran, geograf,
istoric, alchimist) în lu crarea sa „Geo gra fia”
consemna: „Fă ge tul este oraş vechi şi ves -
tit, pu tere de primă importanţă (cas trum no -
bile), este aşezat pe o ridicătură în con jurat
de o câm pie mi nu   na tă’’;
1788 - în jur de 50 de familii de şvabi erau
de   ja colo ni za te în co mu nă;
-se în teme iază car ti e rul „Făge tul Ger  man”.
sfârşitul sec. al XVIII-lea - Johann Leh -
 mann scrie: „Fă ge  tul es te un oraş câm pe -
nesc frumos. Lo   cul es te bogat din cauza
târgu rilor de a ni   male care se ţin aici. Oraşul
este ro mâ nesc, are peste 200 de case şi
două bi serici. Hanul de la Făget este cel mai
fru  mos şi cel mai cu rat şi în căpător pe toa tă
linia Timişoa ra-Si biu şi a cest han este pro -
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prie tatea doam    nei Soro. În han sunt opt ca -
me re pen tru oas peţi. Călă torii sunt bine ser -
viţi, dar la un preţ foarte scump’’;
1815 - şi florentinul Domeni co Sestini vede
Fă getul ca pe „un târg frumos”, cu „200 ca -
se româneşti, cu două biserici şi peste 30
case germane, cu o biseri că mică dar cu -
rată, slu jită de călu gării minoriţi din Lu goj’’.
Fă ge tul era şi un important punct de le gă tu -
ră dintre Banat şi Ardeal, aici fiind şi „vama
pentru Transilvania şi Ungaria’’; 
-la Făget se pu tea ajunge şi pe un drum mai
scurt, de-a lungul râului Bega, dar numai pe
vreme frumoasă;
22.04.1849 - armata revoluţionară ma ghiară
ocupă Făgetul, iar soldaţii un guri, du pă măr-
turia localnicului Partenie Gruies cu, „je fu -
iau, spărgeau, puşcau vaci, viţei, porci de
pe drum, numai ca să facă prăpăd şi ră u -
tate; cu un cuvânt, vreme tris tă pentru po po -
rul român din ţinutul Fă getului”;
6 ianuarie 1896 - se naşte la Făget bari-
tonul Titus Olariu (d.30.08.1960, la Timi -
şoa ra);
2 august 1898 - se naşte la Făget Nagy
Ernő, campi on olimpic la Jocurile Olimpice
din anul 1932 de la Los Angeles la proba de
scrimă, campion european în anul 1932
(d.8.12.1977); 
17.09.1898 - este dată în folosin ţă linia fera -
tă Lugoj - Făget - Ilia, care lea gă Va lea Ti mi -
şu lui cu Valea Făgetului;
1900 - Făgetul a fost colonizat cu maghiari;
Bodó Antal, într-un ghid al Banatului, vede
astfel aşezarea: „Fă ge tul, comună ma  re,
cen tru de plasă, se în tinde pe zo na coli na ră
de lângă râul Be ga... De la gară, în 3-4 mi -
nute se poate a junge cu birja în cen trul lo -
calităţii, în par  cul pie ţei bise ri cii. Mer gând
spre centru, pe strada Mare se pot ve dea pe
par tea dreap tă Pr i mă ria, pe partea stângă
şcoa la de stat (ma ghia ră), în Piaţa bi se ricii,
Bise ri ca ro ma no-cato lică, Ju de că toria, ho -
telul „Re  ge le ma ghiar”; 
1903 - este zidită şcoa la din Băteşti;
1904 - se naşte la Făget András Szilágyi,
medic şi om de litere, autorul romanului „No -
ul păstor”, apărut la Paris în 1930 (d.1984);
1.12.1918 - printre delegaţii bănă ţeni care
au votat Uni rea Banatului cu Ţara şi al căror
nume se cu  noaşte s-au aflat şi băr baţi din
zona Fă ge   tului: Victor Fe ne şiu, George
Gârda, Va  sile Iancu, Dă nilă Iliţiescu, Se -

bas tian O la riu din Făget, Cons tantin Co -
run ţiu din Bi chici, Ioa chim Flo res cu din
Po ver gina, Petre Cer nes cu din Băteşti, Io -

sif Ca  potes cu din Bră neşti;
8 mai 1923 - se naşte la Făget scriitorul
Traian Iancu;
28.03.1928 - are loc adunarea de cons tituire
a Societăţii Anonime de Electri ci tate din Fă -
get; în toamna aceluiaşi an se aprind be curi
electrice la Făget, la 87 de solicitanţi; 
-este canalizată strada principală, Re ge le
Ferdinand, astăzi Calea Lugojului;
1936 - Făgetul avea 2479 de locuitori, era
sediul preturii cu acelaşi nume, avea şcoală
primară, cor mixt  (din 1904) bibliotecă şco-
lară, societate de lectură, monument al ero -
ilor,fanfară, club sportiv, trei mori, trei bănci; 
11.04.1937 - este pusă piatra de te me lie a
noului pod peste Bega, în prezenţa episcop-
ului Vasile Lăzărescu, a senatorului din
Circumscripţia Făget Victor Fe neşiu, a
minis tru lui comunicaţiilor Ri chard Fra naso -
vici, a primarului de Făget Terente Ră chi -
ţan; 

-podul de beton a fost considerat drept cel
mai bi ne realizat pod în anii interbelici din
fostul ju deţ Severin;
24 iulie 1937 - se naşte la Bighigi-Făget
pro za torul Iosif Lupulescu;
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28 decembrie 1939 - se naşte la Brăneşti-
Făget, Valeria Toader, solistă de muzică
po    pu lară; 
21.03.1945 - pretura Făget primeşte de la
Prefectura Severin ordinul de încartiruire a
unor vestite instituţii culturale refugiate din
Iaşi de teama înaintării pe pământ ro mânesc
a trupelor sovietice: Academia de Belle Arte,
Academia de Muzică şi Artă Dramatică şi Fi -
lar monica „Moldova”. Cele trei instituţii au
funcţionat la Făget până în oc tombrie 1944,
cu un număr de 80-100 de studenţi; 
29 martie 1948 - se naşte la Băteşti-Făget
scriitorul şi publicistul Ion Căliman;
11.06.1948 - regimul comunist naţionali zea -
ză la Făget „Moara Ţărănească Victor Fe ne -
şiu şi Cons.” (care avea o capacitate de 15
to ne făină pe zi), Moara „Bumbu” din Bi  chici,
Uzina electrică din Făget, cinema tografele
Apollo şi Astra, gatere, prese de ulei etc.;
20 septembrie 1950 - se naşte la Teme reşti
Dorel Covaci, primar al oraşului Fă get
(1990-2008), deputat de Timiş (2008-în pre -
zent);
28 aprilie 1951 - se naşte la Povergina omul
de cultură Ioan Gheorghe Oltean, primar al
Făgetului între anii 1983-1990;  
1954 - se înfiinţează liceul care va primi mai
târziu numele inventatorului Traian Vuia,
mo   ment benefic pentru intelectualitatea lo -
cului;
3 august 1955 - se naşte la Făget Cornel
Lera, consilier municipal de Lugoj, consilier
judeţean (2004-2008), director executiv al
AJVPS Timiş (2001 - în prezent);
1955 - se deschide Casa de Cultură, avân-
du-l ca director pe Axente Braşovan, iar ca
instructor artistic pe Achim Penda; 
2 februarie 1956 - se naşte la Povergina
Dumitru Tomoni, istoric, cercetător ştiinţi fic,
director al Liceului din Făget, fost inspector
şco  lar general adjunct al judeţului Timiş; 
8 iunie 1956 - se naşte la Făget Petru
Matusz, prof. univ. dr., medic primar chi rurg;
4 decembrie 1956 - se naşte la Făget
Nicolae Silade, poet, jurnalist, director
fondator al publicaţiei lugojene „ „Actu a lita -
tea” (1997);  
1964 - localitatea Băseşti primeşte numele
de Begheiu Mic;
1966 -  Făgetul avea o populaţie de 3 840 de
locuitori şi 1 133 de gospodării; 
1973 - se construieşte un nou edificiu pen-

tru autogara Făget;
2.03.1990 -  apare “Gazeta Făgetului”, serie
nouă;
ianuarie 1994 - preşedintele României, Ion
Iliescu, vizitează comuna Făget;
5.07.1994 - Făgetul a fost declarat oraş;
12.1994 - apare publicaţia social-culturală
“Făgeţeanul”;
-1996 - apare revista “La curţile dorului”;
-1997 - în satul Bunea Mică se înfiinţează
Asociaţia Pro memoria Bunea Mică (Bunya -
szekszardi Emlekbizottsag), destinată în
special activităţilor culturale;
4.04.1997 - este inaugurată oficial Judecă -
to ria din Făget şi Parchetul  de pe lângă
Jude  că torie;
1999 - prof. dr. Dumitru Tomoni publică lu -
cra rea „Făget, monografie istorică”;
1.09.2001 - preşedintele Ion Iliescu pune
piatra de temelii a bisericii ortodoxe române
din Făget;
2002 - are loc prima ediţie a Zilelor Ora şului
Fă get, chiar în anul în care se îm pli neau 130
de ani de la naşterea inventa to  ru lui Tra ian
Vuia;
-Făgetul avea 7 201 locuitori; 
20 03 - este organizat la Făget primul „Târg
apicol” la nivel naţional, ca loc de întâlnire a
ofertei cu cererea în domeniul produselor
pentru apicultură; 
1 aprilie 2009 - apare primul număr al publi -
caţiei Curierul de Făget, editat de primărie;
2010 - este reabilitat Căminul cultural „Cas -
sina“;
-apare revista literară “Tăt Banatu-i frun-
cea”;
13.08.2011 - de „Zilele Făgetului” este lan-
sat „Ghidul oraşului Făget”, realizat de dr.
prof. Dumitru Tomoni;
-cu acelaşi prilej sărbătoresc este inaugurat
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centrul civic al oraşului Făget, descris de
ziarista Simona Popovici Donici drept “un
spaţiu urban dichisit, pus în valoare de oin-
spirată alee pietonală”;
2013 - vechea Cassină din centrul Făgetu-
lui este renovată şi amenajată ca sediu al
Muzeului orăşenesc;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 6 761 persoane, din care:
- masculin = 3 309 persoane
- feminin = 3 3452 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
2 453
Sate aparţinătoare: Băteşti (sec. XVI -
Batest), Begheiu Mic (nume istoric Bă -
şeşti,1690 - Basiestj), Bichigi (Bikiz, 1717),
Bră neşti (1514-1515, Branesth) Bu nea Mare
(1440, Bu h nia; 1924, Bunea Română), Bu -
nea Mică (1871, Bunya szek szárd), Co lo nia
Mică, Ju pâ neşti (Swapa nesti, 1514-1515),
Po ver gina (Po er szina,1761) şi Te me reşti
(Thy  ho meresth, 1514-1515);
Instituţii şcolare: Liceul Teoretic “Traian
Vuia” Făget; Şcoală gimnazială: Brăneşti;
Şcoli primare: Băteşti, Bichigi, Bu nea Mare,
Colonia Mică; Grădiniţe: Făget (două),
Băteşti, Be ghe iu Mic, Bichigi, Bunea Mare,

Brăneşti, Co lonia Mică, şi Te mereşti; 
Instituţii sanitare: Spital: Făget; Ca bi nete
medicale: Făget (patru); Far macii umane:
Făget (trei); Cabinete sa ni tar-ve terinare:
Făget (două); Farmacii sani tar-veterinare;
Făget (două);
Instituţii culturale: Casa de Cultură Făget;
Centrul Cultural „Au gus ta“: Făget; Cămine
cul turale: Be ghe iu Mic, Băteşti, Bi chigi, Bră -
neşti, Bunea Mare, Ju pâ neşti, Po vergina şi
Te me reşti; Casa memorială „Tra ian Iancu“
Făget; Mu zeul „Traian Vuia“ Fă get; Galeria
de artă con temporană Făget; Bi bliotecă:
Făget;
Baze sportive şi de agrement: Săli de
sport: Făget (două); Ştrand: Făget; Stadion:
Făget;
Biserici: Biserici ortodoxe române: Făget
(1889, alta în construcţie), Bichigi (sec. XVII,
de mo lată, în locul ei s-a zidit alta, la anul
1927), Po ver   gina (do uă, cea de lemn din a -
nul 1784), Bă  teşti (1700), Bră neşti (1853),
Ju pâ neşti (1990), Bunea Mare (cea veche, a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, cea
nouă la anul 1979), Be  g he iu Mic (1805) şi
Teme reşti (1803); Biserică romano-ca to lică
Făget (1849); Biserică reformată Fă get
(1998); Biserici baptiste: Fă get (1945), Ju -
pâneşti (1909) şi Bi chigi; Bi se rici adventiste
de ziua a şaptea: Făget (două). Biserici pen-
ticostale: Făget, Bă teşti, B ichigi, Po vergina,
Bunea Mare, Be gheiu Mic şi Temereşti;
Ruga şi alte manifestări cultural-religi -
oase: Făget şi Bră neşti (15 au gust  - Sfânta
Ma ri a Mare); Te mereşti, Bă  teşti şi Bi chigi
(29 iu nie - Sfinţii Petru şi Pa vel); Jupâneşti
(29 august -Tă ierea Capului Sfân tu lui Pro -
oroc Ioan Bo te  ză torul); Povergina (20 iulie –
Sfântul Ilie); Begheiu Mic (8 septembrie –
Sfânta Maria Mică) şi Bunea Mare (9 no iem -
brie), „Zilele Oraşului Făget”;

CETĂŢENI DE ONOARE
Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Ciumara, Oliviu Gherman, Ioan Ispas, Ion Ghica,
Diodor Nicoară, Valeriu Tabără (1995); Nicolae Văcăroiu (1996); mitropolit Nicolae
Corneanu, Viorel Coifan, Emilia Comişel (1997); Dan V. Poenaru (2001); Traian Vuia
(post-mortem), Dumitru Dorin Prunariu (2002); Traian Stănescu, Augusta Anca (2004);
Romulus Zaharia (2006); Dumitru Popovici, Ilie Sârbu, Constantin Ostaficiuc,
Patriarhul Daniel (2008).

Casinoul (Cassina) din Făget, colecţia

Voicu Muntean
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BISERICA DE LEMN 
Biserica se află în mijlocul satului Băteşti şi a fost adusă aici

pe tăvălugi - traşi de mai multe perechi de boi - din Veţa, o mică
lo calitate dispărută, aflată în hotarul Făgetului. Conform specia -
liş  tilor, lăcaşul de cult da tează din secolul al XVII-lea. Con -
strucţia este simplă din punct de vedere arhitectonic, aducând
mai ales cu casele ardeleneşti realizate din lemn şi care, prin
adăugarea turnului, primesc aspect de biseri că. Turla nu e înal -
tă, iar acoperişul, rea lizat în patru ape, încorporează un mic
bal  con deschis. Uşile împărăteşti originale se păstrează în mu -
zeul din subsolul Ca te dralei Mitropolitane din Capitala Bana tu -
lui. Inscripţia de pe bârna aflată pe peretele de lemn despărţi-
tor între naos şi pronaos mărturiseşte: „Zugrăvitu-s-au aceas -
tă biserică în zilele împăratului Iosif al II-lea cu blagoslovenia prea sfinţiei sale Sofronie
al Timişoarei fiind protopresviter Petru Petrovici al Sarazului şi s-au împodobit cu chel-
tuiala dumnealui Mihai Vasiescu şi frate-său Ianăş Vasiescu, fiind întâi cneaz Pătru
Ursulescu apoi pe urmă Pătru Drăghicioni, fiind preot Ivan Popovici. Iară zugravi:
Gheorghe Diaconovici şi Ştefan Popovici din Vasiova, ianuarie, l, 1783.” La frumuseţea
şi unicitatea bisericii contribuie şi pictura realizată de Gheorghe Diaconovici (Georgie Dia -
conovici din Vârşeţ sau din Sredişte.) Dacă în anul 1853 pronaosul a fost mărit cu 3 metri,
pes te o sută şi mai bine de ani începe restaurarea picturii, pentru ca între anii 1979 -1980 să
fie înlocuită învelitoarea de şindrilă. Alte reparaţii, exterioare şi interioare, s-au realizat între
anii 2004-2005, lucrări binecuvântate la vizita canonică a P.S. Lucian Lugojanu în iunie
2005. Biserica are Hramul Sfânta Pa rascheva (14 octombrie). 

CETATEA FĂGETULUI
Era la anul 1594 când Mihai Viteazul, aflând de sentimentele an ti -

otomane manifestate de banul Lugojului, George Palatici de Ilidia,
îl tri mite în Banat pe postelnicul Toma, cu misiunea de a-l determina
pe banul lugojan să participe la o mare răscoală antiotomană, la ca -
re urma să se alăture şi armata principelui ardelean Si gismund
Bathory. Răscoala bă năţenilor por neş te, iar în toam  na lui 1594 co -
man dantul corpului de armată transilvan, Moise Székely (Moise Se -
cuiul), atacă cetatea Făge tu lui. Este rănit de o ghiulea, iar ata cul nu
mai e re luat. Abia în au gust 1595, noul ban al Lugojului, Gheor ghe
Borbély, ata că din nou ce tatea Făgetului, apărată la acea vreme de
200 de otomani .  Aflând de vestea ase diu lui, begul de Ti  mişoa -
ra, însoţit de 8000 de spa hii şi ie ni ceri, ajunge la Fă get. Oas tea arde le ni lor şi bă nă ţe nilor îi
în frun tă pe otomani cam la un ki lometru vest de ce tate, în zona de azi a satelor Be gheiul Mic
şi Bichigi. Bătălia de la Făget s-a dat în aceeaşi zi în care a avut loc şi cea de la Călugăreni
dusă de Mihai Viteazul cu Sinan Paşa - 13 august 1595 - şi a avut o desfăşurare spec -
taculoasă. La un moment dat, superiori ta tea numerică a otomanilor şi-a spus cuvântul.
Intervine însă strategia banului Borbély, care trimite la luptă pe unul din flancuri „Le gi u nea

Neagră”. Aceasta, formată din 100 de saşi îm -
bră caţi în negru, atacă odată cu lăncierii şi re u -
şeşte să pună pe fugă ar mata otomană. Gar ni -
zoana este măce lărită de învingători. Paşa Ah -
med a fost nevoit să se ascundă într-o pă dure
mlăştinoasă din apro piere. Tot atunci ar fi că zut
în luptă begul de Ju la şi Cenad, iar cei de Ineu şi
de Lipova ar fi fost luaţi prizo nieri. Făgetul a ră -
mas, pentru o vreme, în stă pâ ni rea prin ci pa tu lui
Tran  silvaniei, cu gar ni zoa  nă ro mâ nească în
cetate.

Ostaşi otomani
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JUPÂNEŞTI - VATRĂ DE OLARI
În urmă cu 60 de ani în fiecare gospodărie din satul

Jupâneşti - aparţinător oraşului Făget - existau câte
unul sau doi olari. Satul Jupâneşti, aşezat pe Valea
Vădanei, a fost un vestit centru de olărit, localnicii

având la înde mâ nă nisip
cuar ţos şi lut potrivit. În
satul considerat drept ulti -
mul centru de olărit ac tiv
din judeţul Ti miş, mai trăiau în anul 2009 doar doi bă trâni ves tiţi în
ar ta olă ritului: Tran dafir Vel  cu şi Gheorghe Mestecă nean. Şan -
sa păs trării acestei tra diţii o poate constitui meşterul olar Marin
Barbos, care coordo nează centrele de olărit pentru copii din Ju -
pâneşti, Tomeşti şi Coş e vi ţa. La Ju pâneşti se ţine anual un târg,
or  ganizat pe un platou special amenajat în marginea sa tului, într-

un decor natural de ex cep ţie. Târgul - vizitat de nu me roşi turişti - e însoţit de spectacole fol -
clo rice susţinute de An sam blul Folcloric „Fă ge ţea na” din Făget şi ves ti ţii „Dubaşi” din
Brăneşti. La Muzeul Satului Bănăţean din Timi şoa ra se află amplasată o gospo dărie de olar
din Ju pâneşti din secolul al XIX-lea, construcţie realizată din bârne scurte lipite cu lut. Casa
are trei încăperi: camera de locuit, tinda şi atelierul olarului, mo bi la te după specificul zo nei et -
no grafi ce Făget. În curtea gospo dă riei se află un grajd cu şură, coteţul pentru porci şi cup-
torul de ars oale. Cuptorul, re construit în muzeu, poate fi folosit şi azi la arderea ceramicii.
Gos po dăria din Jupâneşti aflată la MSB este o construcţie originală care a fost achiziţionată
de Mu zeu în anul 1973 de la localnicul Ştefan Popovici din satul Jupâneşti, nr. 12, şi a fost
trans ferată în Muzeul Satului Bănăţean în anul 1975.

URMAŞII LUI TIHOMIR
Aşezat la doar doi kilometri de oraşul Făget, satul

Temereşti este „semnalat” de la distanţă mare de o
construcţie ridicată pe un deal im punător. Este vorba
de bise rica ortodoxă ro mâ  nă despre care localnicii
susţin că a fost ridicată în jurul anului 1803 pe ruinele
unei ce tăţui de unde nobilii locului puteau supraveg-
hea văile din jur. Men  ţionată pentru prima dată în di -
plomele re gale din anii 1514-1515, sub de numirea de
Tyho me resth (a par  ţi nând no bilului Georg Bran-de-
burg), aşe za rea este numită într-un defter (registru)
otoman din anul 1617, Thi ho merest. Confom unor ling vişti bănă ţeni ca re au studiat topo -
nimia locului, Thi homerest ar însemna „ur ma şii lui Tiho mir”, care Tihomir ar fi fost un nobil
proprietar de terenuri din acele locuri. Este însă frapantă asemănarea între nu mele ace lui
presu pus Tihomer din Temereşti şi cel al vo  ie vodului muntean Tihomir (1290-1310), ta tăl
domnului Basarab I (1310-1352), întemeietorul Ţării Ro mâneşti. 

PRIMAR ŞI DEPUTAT
Născut la 20 septembrie 1950, în satul Te -

me reşti, Dorel Covaci ur mează liceul la Fă -
get, apoi Facultatea de Drept Admi nis tra tiv
din Sibiu (absolvită la anul 1980). Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative
(2003-2004), master în Managementul Ad mi -
 nis traţiei Publice. Con silier juridic principal la
UJCAP Timiş (1981-1990). Primar al co mu -
nei Făget, apoi al ora şului cu acelaşi nu me
din 1990 şi până în va ra anului 2008. În
toam na lui 2008 candi dează pentru Parla -

men tul Ro mâ  niei şi este ales
de putat. Este reales deputat
pentru un nou mandat de pa-
tru ani în luna iunie 2012. Că   -
să torit, are doi copii, unul din   -
tre ei, Dorin, este pre ot în co -
mu na nata lă, Teme reşti, păs -
 to rind 118 fa mi lii cu 447 de cre  dincioşi orto -
docşi. Do rel Covaci este pasio nat de o viaţă
de albi nă rit, de numele său le gându-se or-
ganiza rea în anul 2003 a pri mu lui Târg de
apicultură din oraşul Făget. 

Foto: Raluca Radu
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DIRIJORUL 
Diodor Nicoară s-a născut în satul Băteşti, la 2 septembrie 1942, în fa -

milia pre o tului Di mitrie Nicoară. A absolvit Liceul „Eftimie Murgu“ („Carmen
Sylva”) la Timişoara (1960). Absolvă Conservatorul „George Enescu” din
Iaşi (1967). În perioada studenţiei s-a angajat corist la Filarmonica din Iaşi.
S-a transfe rat după terminarea studiilor la Fi lar monica de Stat „Banatul” din
Timişoara (1968). Un an mai târziu a devenit dirijorul Filarmonicii. Di r jor al
co ralei „Sabin Drăgoi”. Diri jor al corului „Menestrelle” al Facul tă ţii de
Muzică din Ti mi şoara (1970-1977). Di rijor al ve chiului cor ţărănesc din Chi -
ză tău. Premiul ATM pen tru în  treaga activitate (1985). Di rec tor al Fi lar  monicii „Banatul” (1987-

1990), Ni  coa ră a înfiinţat Socie ta tea Cul -
turală şi co  rala „Sur  sum Corda”, for ma ţie
cu ca re a câş tigat me dalia de bronz la Con -
cursul „Palestrina” - Vati can, 1994. A dirijat
pes  te o mie de con certe co ra le. Are nu me -
roa se im  pri mări la radio, tele viziune şi la
Electre cord. A fost senator de Ti miş (1990-
1992). În ca li ta tea sa de par la men  tar a con -
 tribuit la ob ţi ne rea de fon duri pentru rea -
lizarea Centrului de Cardiologie din ca drul
Spi talului Mu ni ci pal din Timi şoa ra, la înfiin -
ţarea Fa cul tăţii de Mu zică din cadrul Uni -
versităţii de Vest Timi şoara ori la tran s -
forma rea co mu nei Fă get în oraş.

CRUCEA LUI FENEŞIU
Unul dintre marii patrioţi

bănăţeni, Victor Feneşiu, s-a
născut la Făget în anul 1890,
primind de mic o educaţie în
spi ritul dra gostei de neam.
Studiază la Şcoa la Co mer  ci -
ală Su perioară din Ti mi şoa ra.
Par  ti cipă la mişcarea na ţio na -

lă ro mâ nească din Ba nat şi e pre zent la Ma -
rea Adu nare Naţională din 1 De cem brie 1918
de la Alba Iulia. Urmează o prodigioasă ca -
rieră po litică, între anii 1933-1937 fiind a les
se  na tor de Severin. Prin atra gerea de fi nan -
ţări sau din ave rea-i proprie, a spri  jinit re no -
varea şi dotarea unor in  s tituţii de în vă ţă mânt
din zona Fă getului (19 şcoli), bi se rici şi oficii
pa ro hi ale (12) sau primării (10). 

Victor Feneşiu ridică pe Muntele Mic vesti-
ta Cruce închinată eroilor bă năţeni căzuţi în
Războiul pentru Reîntregirea Patriei. Mo -
numentul a fost realizat din 8 tulpini de brad,
gru pate câte două, formând corpul prin cipal
al Crucii. Cu o înăl ţime de 25 de metri, Cru -
cea a fost ancorată la sol pe o platformă me -
talică fixată în stânca muntelui, la o altitudine
de 1 670 metri. Pe cru ce au fost montate pro -
iectoare puternice alimentate cu ener gie de
la o microhidrocentrală electrică din apro pie -
re. Crucea a fost inaugurată în luna iulie

1936 şi se spune că pe
timp senin Cru cea e vizi -
bi lă noaptea din cu pola
Catedralei Mi tro  po  litane
din Timişoa ra. 
Victor Feneşiu este ales

în anul 1946 de pu tat din
partea PNL. Sprijină in sti -
tu ţiile din lo   cu rile na ta  le,
mai cu sea mă Bise ri ca,
pe ca re o ve dea ca pe „un
su port esen ţial în pro -
păşirea ţării şi buna înţelegere între oa meni".
Re gimul comunist îl ares tează la 4 mar  tie
1948, acu zân du-l de „crimă de sa  bo taj la a -
dresa sta  tului". Zace în în chisoare timp de un
an şi jumătate. Eliberat, Fe ne şiu este ţinut
sub stric tă su praveghere, dar la 15 au gust
1952 e din nou arestat, tri mis la Ca nal, în la -
gă rul de la Valea Nea gră (alături de fostul pri -
mar al Ti   mi şoarei, dr. Co riolan Bă ran). Aco  lo
va sfâr  şi în chinuri la 30 de cem brie 1952. 
Un grup de iniţiativă creat la data de 1 fe -

bruarie 2002 şi aflat sub înaltul patronaj al
Mi tropoliei Banatului a decis să ridice un nou
mo nument pe Mun tele Mic, de oa rece ve chea
cruce din lemn se de gra dase în timp. La 14
septembrie 2004 a fost inaugurată noua Cru ce
de pe Mun tele Mic, cu bine cu vân ta rea ÎPS
Ni co lae Mi tro politul Ba na tu lui şi a PS Lau -
ren ţiu Stre za, Epis  copul Ca ran  se be şului.

1994 - Corala „Sursum Corda” la Vatican.
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