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Sediul consiliului local: Recaş nr. 134,
telefon 0256/330101, fax 0256/330231;
Adresă pagină internet:
www.primariarecas.ro
Coordonate:
45°48′5″ lat. N; 
21°30′48″ long. E;
Repere istorice:
1318 - nobilul maghiar Dominik de Saar es -
te amintit într-o cronică a vremii ca proprie -
tar al moşiei Ryga ch tel kue (Recaş);
1359 - în diplomele regelui Ludovic cel Mare
este menţionată donaţia către fiii săi a pose -
siunii Rykas din apropierea Timi şului Mic;
-în listele de dijmă de la Vatican ale bise ri cii
catolice, aşezarea Rykas nu este amin  ti tă,
de unde şi prezumţia că popula ţia era de
religie ortodoxă; 
-în acelaşi an 1359 sunt colonizate cu a pro -
barea regelui maghiar Lu do vic cel Mare
mai multe fa milii de români moldoveni orto -
docşi care primesc loturi de pământ şi alte
pri vilegii; 
1362 - acelaşi rege Ludovic cel Mare colo ni -
zează câ te va familii de bulgari în vatra satu -
lui; 
11 noiembrie 1447 - este făcută cea mai
ve    che menţiune despre existenţa viilor din
Recaş într-un act care arată că Mihail de
Ciorna, banul Severinului, cum păra viile de
la Ioan şi Ecaterina Magyar pentru 32 flo -
rini ungu reşti de aur;
1470 - aşezarea este numită în documente
Oppidum Rekas, având rolul de a co or do -
na 20 de loca lităţi din împrejurimi; 
a doua jumătate a sec. al XVI-lea - românii
aşe zaţi în apropierea Timişului se mută la
Izvin datorită inundaţiilor repetate; 
1716 - din aşe zarea Vlaş niţa (Recaşul va -
lah) pleacă la Iz vin mai multe fa milii de ro -
mâni, aceasta dato ri tă de selor conflicte in -
teret ni ce avute cu locuitorii sârbi;
1744-1750 - sunt aduse familii de croaţi care
se stabilesc în centrul vetrei satului;
1750 - sunt aşezaţi sârbi de reli gi e catolică
din zona Bacica, nu miţi de români „şocaţi”; 
1763 - sunt colonizaţi români din părţile Ar   -
dea lului; 
1764 - începe colonizarea cu populaţie ger -
ma nă, venită din părţile Ober hain, Regens -
burg, Schwaben, Pfalz, Trier, Mainz, Darm -
stadt, Würzburg, Hessen şi Köln;
- se conturează existenţa a trei car tiere (sa -
te) ale Re  ca şului: Re ca şul Vala hi lor (Vlaş -
 niţa), Re caşul Şoca ţilor (sau al sâr bilor) şi

Re caşul Bulgarilor; 
1778 - Recaşul intră sub administraţie un gu   -
 rească;
1794 - s-a născut la Izvin Sava Petrovici,
pic tor român din şcoala bănăţeană, cel care
a pictat iconostasul bisericii sârbeşti din car -
ti erul timişorean Mehala (d.9.06.1857);
1804 - în Nadăş sunt aduse familii maghiare
din zona oraşului unguresc Seghedin;
1809 - începe maghiarizarea Recaşului, în -
să valul cel mare de colonişti unguri ajunge
abia în anul 1899; 
1872 - se înfiinţează Judecătoria, apoi biroul
cărţii funciare (1894) şi percepţia Re caş
(1895);
1874 - Emilia Lungu Pu ha  lo înfiinţează
şcoa    la de fete de la Izvin, lo calitate cu popu -
la ţie majoritar ro mâ  neas că; 
1876 - s-a născut la Recaş Tass Antal, as -
tr o nom, conducătorul Observatorului din
Bu  dapesta şi director al Institutului de Cer -
ce tări Astrofizice din Ungaria (d.17.01.
1937);
1886 - Recaşul este reşedinţă de pretură;
1887 - s-a născut la Re caş Mihailich Győző,
cel care a pro iectat la Ti mi şoara Po dul
„Liget” (1909, azi Po dul „De ce bal”), pro iect
dis tins cu Di    plo ma de Onoare la Ex  po ziţia
In  ternaţională de la Paris - 1910 (d.1966); 
1894 - este construită fa bri ca de cărămidă,
cu 100 de angajaţi;
1895 - Recaşul face parte din comitatul Ti -
miş, era reşedinţă de co mună şi avea 3 637
de lo cu itori;
1902 - este tipărit săp tă mâ  nalul (german)
„Te mes    rekaser Zeitung”; 
1905-1907 - are loc o co lo nizare masivă a
ma ghiari lor, tăindu-se pentru aceasta 2 500
iugăre de pădure din împrejurimi;
- fiecare familie de colonişti a primit 20 de
iugăre şi o casă de locuit;
23 octombrie 1908 - s-a născut la Recaş
Alexandru Elek Schwartz, fotbalist al echi -
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pei Ripensiei Ti mi şoara, antrenor al naţi o na-
lei Olandei şi al echipei Benfica Lisabona
(d.2.10.2000);
1909 - emigrează în
SUA un număr de 76 de
persoane;
1914 - pe lângă biserica
romano-catolică activează
corul „Laudate Domi-
num”;
25 noiembrie 1918 -
delegaţi pentru Marea
Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie
sunt Teodor Novac şi Costa Vuia din Izvin,
dr. Sever Bu gariu de la Recaş; 
1921 - Recaşul face parte din judeţul Timiş -
Torontal, fiind reşedinţă de plasă;
1922 - localitatea se numeşte Recaş; 
13 noiembrie 1923 - regele Ferdinand I vizi -
tează satul Izvin;
1926-1930 - se aşază primele familii de ţi -
gani (rromi);
9 aprilie 1930 - s-a născut la Recaş Martha
Bugariu-Kessler, mezzosoprană, prim so -
listă a Operei Române din Bucureşti, mem-
bră a cvartetul vocal al Filarmonicii din Bu-
cureşti, unde a cântat timp de 30 de ani
(d.8.01.2000);
9 ianua rie 1931 - s-a născut la Recaş Ion
Cojar, profesor de actorie, actor de film,
regizor de teatru (d.18.10.2009);
1936 - în Recaş funcţiona şcoala primară,
şcoala con fe sională cato lică, grădiniţa, cazi-
nou, reuniune a pompierilor, un cerc de lec -
tu ră, un club sportiv, un cerc agricol german,
exista fa brica de cără mi dă, o moară, fabrica
de si fon, di fe rite societăţi comerciale, gară,
oficiu poştal;
29 iulie 1939 - se naşte la Izvin medicul
Emil Nico lae Urtilă, prof. dr. univ., medic
chi rurg;
21 ianuarie 1940 - se naşte la Herneacova
Ovidiu Giulvezan, conf. univ. dr., com po -
zitor, mu zi  colog, pu  bli cist;
21 martie 1943 - se naşte la Recaş Martin
Bauer, profesor, antre nor, vice pre şedinte al
AJF Timiş;
4 august 1944 - se naşte la Her nea cova
prozatorul Oberten János;
27 octombrie 1947 - se naşte la Recaş Ho -
ria Ţâru, preot, poet şi ese ist;
15 aprilie 1949 - se naş te la Recaş Radu
Nico se vici, pre şe din tele Con   fe de ra ţi ei
Întreprin ză torilor Par ticulari din ju   deţul Ti -
miş, preşedintele Academiei de Advocacy şi
reprezentant al României în Comitetul Eco -

nomic şi Social European de la Bruxelles;
19 iulie 1952 - se naşte la Bazoşu Vechi
Eugen Milutinovici, consilier judeţean

(1996-2000; 2000-2004;
2004-2008), om de afa-
ceri;
30 iunie 1953 - se naş te
în satul Bazoşu Vechi Ion
Peptenar, vestit instru-
mentist de muzică popu-
lară bănă ţeană;
24 iulie 1947 - se naşte la

Izvin Marina Ro dica Cinca, prof. univ. dr.
medic, consilier ju deţean în mandatul 2004-
2008;
1956-1968 - Recaşul este reşe din ţă de co -
mu nă în raionul Ti miş, regiunea Banat, cu
sa tele Bazoşul Vechi şi Iz vin;
1968 - comuna ţine de judeţul Timiş şi i se a -
 da u  gă satele Pe tro va se lo, Her neacova,
Stan  cio va, Na dăş;
1987 - este înfiinţat un mic muzeu în co -
mună şi care, devastat după 1989 (când
a dspărut costumul popular al lui Teodor
Novac, delegatul recăşean la Marea Uni-
re de la Alba Iulia), este re făcut şi dotat
da torită eforturilor Veronicăi Andro siac,
bibliotecar-muze o graf al oraşului; 
2002- este inaugurat  Muzeul de Is torie al
Recaşului, în casa doctorului Iosif Stitzl; 
19.12.2003 - este deschisă secţia de Et -
no grafie a Muzeului; 
2004 - are loc un refe rendum lo cal, iar co -
muna Recaş dobân deşte statutul de oraş;
2004 - începe amenajarea tere nu lui de golf,
unul dintre cele mai mari terenuri de golf din
ţară, care aparţine Asociaţiei „Club Tite Gol -
f   resort” din Recaş, întinzându-se pe o su -
 prafaţă de 34 de hectare (omo logat la stan -
 dar de spor tive interna ţio na le, du pă cel de la
Pianu de Jos din judeţul Alba şi cel de la
Brea za -„Lac ver de”;
-terenul de golf din Recaş are nouă trasee
pe care pot juca simultan 36 de amatori;
2005 - apare primul număr al periodicului
„Jur nalul de Recaş”, cu sprijinul Con siliului
Lo cal şi al Primăriei Recaş;

Şcoala din Recaş - 1913

Liceul din Recaş (2009) 
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25.05.2008 - este inaugurat Căminul cultu -
ral din satul aparţinător Herneacova;
2009 - echipa de fotbal AC Recaş promo -
vea ză în Liga a III-a a campionatului Ro mâ -
ni ei;
21.05.2010 - este inaugurată Casa de
Copii; 
2010- este recepţionată sala de sport de la
Izvin, cu 150 de locuri;

02.2011 - La concursul “Vinalies Internatio -
nales” Paris, Cramele Recaş au ob   ţinut cu
vinul Solo Quinta Medalia de Aur;
1.08.2012  - în satul Herneacova s-a des-
chis prima ediţie a Taberei de Creaţie, cura-
tor fiind pictorul Victor Acatrinei;
02.2014 - fântâna arteziană din parcul cen-
tral este acoperită cu un balon de sticlă pen-
tru înfrumuseţarea locului pe timpul iernii;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 8 336 persoane, din care:
- masculin = 4 083persoane
- feminin = 4 253 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
3 179
Sate aparţinătoare: Bazoşu Vechi (1723-
1725, Ba sos), Her nea co va (1349, Aranyá -
só), Izvin (1453, Ewzwen, Ewsin), Nadăş
(1247, Nádasd), Petrovaselo (1359, Hor -
váth  petúr falva), Stanciova (1456, Sztan -
chó   falva);

Instituţii şcolare: Liceul Teoretic Recaş (cu
cla se  primare şi gimnaziale); Şcoali gim-
naziale: Izvin şi Bazoş; Şcoala cu re gim
special cu clasele I-VIII; Centru de edu care
„Constantin Pufan” Recaş; Şcoală pri ma ră:
Herneacova; Gră di ni ţe: Recaş, Ba zoş, Iz -
vin, Her nea cova, Pe tro vaselo şi Stan ciova.
Instituţii sanitare: Dispensar medical: Re -
caş; Cabinete me dicale: Re caş (cinci);
Farmacii umane: Re caş (două) şi Izvin;
Dispensar veterinar: Recaş; Farmacie ve te -
ri nară: Re caş;
Instituţii culturale: Casa de Cultură „Ion
Cojar“-Recaş; Că mine culturale: Bazoş,
Her  neacova şi Pe tro va selo; Muzeul de
Istorie Recaş; Bi blioteca orăşenească Re -
caş (fondată în 2004);
Baze sportive şi de agrement: Sala de
Sport Recaş; Sala Sporturilor Recaş; Sta -
dion Recaş; Terenuri de fotbal: Izvin, Bazoş,
Petro va se lo, Stanciova şi Her nea cova;
Biserici: Biserici ortodoxe române: Recaş
(1924), Izvin (1786), Nadăş (1901, biserică
de lemn - sec. al XVIII-lea), Bazoş (1910),
Stan ciova (1927, capelă) şi Her nea cova
(1870); Bise rică or todoxă sâr bă: Petro vase -
lo (1901); Biserică gre co-cato lică: Izvin; Bi -
se rici ro  ma  no-cato lice: Re caş (1918) şi Ba -
zoş (1933); Bi se   rici baptiste: Recaş (1991),
Izvin, Ba zoş (1925); Biserică penti costală:
Recaş;
Ruga: Ruga ortodoxă română: Izvin (a 2-a
zi după Sfin tele Paşti); Bazoş (la o săptă -
mână după Sfin tele Paşti); Pe tro vaselo şi
Stan ciova (6 mai); Recaş (de Ru salii); Na -
dăş (25 iu ni e) şi Her  nea cova (26 oc tombrie
-Sfântul Du mi tru); Ruga ro ma no-catolică:
croaţi (24 iu nie), maghiari (15 iulie), ger mani
(1 oc tom  brie).

CETĂŢENI DE ONOARE
Ion Cojar 

Biserica 

ortodoxă 

română 

din Recaş

Biserica

romano-catolică

din Recaş
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CASA MARELUI REGIZOR
În oraşul Recaş, Casa de Cultură poartă

numele lui Ion Cojar, cel născut la 9 ianua rie
1931, „în cea mai frumoasă constelaţie a
ce rurilor de iar nă”. Ion Cojar a fost profe-
sor, actor, regizor. În anul 1954 a funcţionat
ca pre parator la Institutul de Artă Teatrală şi
Cinema to gra fică Bucureşti. Între anii 1955-
1961 a fost regizor la Teatrul Naţional Bu cu -
reşti, apoi regizor la Tea trul pentru Tineret şi
Copii Bucureşti (1961-1969). A9,5 fost bursi-
er la Academia de Muzică şi Inter pre ta re, Se -
mi narul „Max Reinhardt" Viena (1962-1963),
preşedinte al Centrului Român - Aso  ciaţia
Internaţională a Teatrelor pentru Copii şi Ti -
ne ret (1966-1972), director general al Tea -
trului Mic Bucu reşti (1969-1972 ), regizor la
Teatrul Naţional din Bu  cureşti (1969-1972),

di rec tor general al Tea -
tru lui Naţional din Bucu -
reşti (1997-2001). A fost
profesor universitar la
Aca  demia de Teatru şi
Film din Bucu reşti (1982-
1999), apoi profesor con-

sultant (1999-2009). 
A regizat spectacole de mare clasă şi a ju -

cat în filme, cum ar fi „Cui bul de viespi”,
„Am basa dori, căutăm patrie”, „Sa  lu tări
de la Agigea” sau „Mere roşii”. Ion Cojar a
tre cut la cele veş nice la 18 octombrie 2009. 
A fost decorat cu ordi nul „Stea ua României

în grad de ofi ţer”, deţinător al diplomei de ex -
ce  len ţă a Univer si tăţii Na ţionale de Artă Tea -
trală şi cinema to gra fică „I.L. Caragiale” din
Bu  cu reşti pentru 50 de ani de activi tate pe -
da go gică, Doctor Honoris Causa la Uni ver si -
tatea de Artă Teatrală din Târgu-Mu reş. 
Casa de Cultură „Ion Co jar" din Recaş

poate găzdui spectaco le cu până la 400 de
spectatori, precum şi expoziţii şi seminarii,
totul într-un cadru mo dern. Pe scena Casei
de Cultură „Ion Cojar” evo luează gru puri cul -
turale lo cale, cum ar fi co  rul cato lic „Lau da -
te Domi num”, corul or todox, ansamblul de
dansuri sâr beşti „Sveti Geor ge” din Stan -
 cio va, fan fara germa nă „Re kaser Blas mu -
sik”, Ansam blul de dan suri „Re căşea na”.

Ansamblul „Sveti George”

Ansamblul

“Recăşeana”

NONIUS, MINUNEA 
CABALINĂ DE LA IZVIN
Herghelia din Izvin, ora şul Recaş, este sin -

gu ra cres că to rie de cai No nius din Ro mânia
(şi în Ungaria există doar una singură, cea
de la Mező hegyes, din judeţul Bi chiş -“Bi-ho-
rul un guresc”). Herghelia timi şeană de la
Izvin, înfiin ţată la anul 1967 prin mu tarea de-
pozitului ca balin de la Pădureni, găzdu ieşte
în jur de 300 de cai, ma joritatea din ra sa
Nonius, dar şi pur-sânge englez şi ar -
denezi. Caii de aici sunt atât în proprie tatea
Direcţiei Silvice, de care aparţine herghelia,
cât şi a unor oameni de afaceri şi politicieni

locali, cai de rasă achiziţionaţi prin licitaţie şi
lăsaţi la herghelie pentru întreţinere.
La origi ne, Nonius este o rasă maghiară

descendentă din armăsarul Nonius Senior,
năs cut în anul 1810. Armăsarul a fost capturat
în Normandia franceză de un ofiţer din armata
imperială habsburgă în timpul răz boaielor duse
împotriva Fran ţei împăra tului Na  po leon Bona -
parte. Deoa rece caii au toh toni din Un garia
aveau o dez voltare corpo ra lă redusă şi pre -
 zentau a numite de fecte de ex   terior, şefii ca   -
valeriei din armata im perială austriacă au dat
dispoziţie crescătorilor de cai de la herghelia
Mezőhegyes, în anul 1815, să folosească ar -
măsarul anglo-nor mand No ni us Senior pentru
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crearea unei ra se cu aspect armo nios. „Her-
ghe lia Impe rială şi Re gală” din Mezőhe gyes a
fost cre ată la dorinţa îm păratului Iosif al II-lea în

anul 1784, la 20 de cem brie, ca pri ma her ghelie
de stat a Mo nar hiei. Din anul 1861, No nius a
fost în cru cişat cu pur sângele englez, iar în
aproa pe o sută de ani s-au profilat două ti puri
mor fo logice de No nius. Es te vorba de No ni us
cu talia sub 161 de centimetri şi de Nonius cu

o talie care variază în jurul a 171 de centimetri. 
În judeţul Timiş-Torontal existau deja la

anul 1855 depozite vestite de cai la: Pădu -
reni, Ortişoara, Liebling, Deta, Izvin, în ulti -
mul depozit fiind crescuţi armăsarii de rasă ai
ar matei austro-ungare. În ar hivele Her gheliei

din Iz vin există dosare care con firmă pe -
digree-ul armă sari lor din armata austro-
ungară, cel mai vechi pedigree consemnat
datând din anul 1902.

Membru de onoare al
Retromobil Club România
În primăvara anului 1998 a luat naştere

Asociaţia naţională a posesorilor şi restaura-
torilor de vehicule istorice, „Retromobil
Club România” (R.C.R.), acordând statutul
de mem bru de onoare unor personalităţi de
seamă ale României, pasionate de restau-
rarea şi colecţionarea vehiculelor istorice,
ve terani ai automobilismului românesc, co -
lecţionari din străinătate, instituţii şi persoane
dedicate clubului în activităţiile pe care aces-
ta le desfăşoară. Printre cei mai faimoşi
mem  bri se numără fostul mo narh al Ro -

mâniei, Mihai I -
pre şe din te de o -
noa re al clu  bului
din toam na anului
2001. Pri mă ria o -
ra   şului Recaş a
participat în peri -
oada 8-16 mai 2004 la Salo nul „Auto Tehnica
Ti mi şoara”, la solicitarea Filialei Ti miş a
R.C.R., cu un autocamion perfect conservat
marca Ford AA (1931) care a fost fo losit
până la mijlocul anilor ‘60 de de ta şa mentul
local de pompi eri civili. Ca atare, Re tro mobil
Club Ro  mânia a acordat titul de Membru de
Onoare Primăriei oraşului Re caş.

Schwartz, Nemes, Stitzl
Alexandru Elek Schwartz s-a născut la

Recaş, în 23 octombrie 1908, într-o familie
de evrei bă nă  ţeni. A început să joace fotbal

aca să, de copil, a -
poi, a doles cent, a -
junge la Clu bul Atle -
tic Ti mi şoa ra, după
care la „Ka di ma“,
for maţia co  mu     ni tă -
ţii evre ieşti din oraş.

A cu  nos cut consacrarea la marea echipă a
„Ri pensiei“ Timişoara, făcând parte din fai -
mosul „cvintet” ofensiv al Ripensiei, Bindea-
Beke-Cio lac-Schwartz-Dobay, cu toţii ade-
văraţi ar tişti ai balonului rotund. În 1932,
pleacă într-un turneu cu Ripensia la Paris şi
nu se mai întoarce niciodată în România. Se

stabi leşte în Franţa, unde îşi începe fabu-
loasa ca rieră de antrenor: Cannes (1948-
1949), Monaco (1950-1952), Le Havre
(1952-1953). Pleacă în Ger ma nia, unde 
an tre nează pe Hamborn (1953-1956) şi pe
Rot-Weiss Es sen (1956-1957). Conduce Na -
ţionala Olandei (1957-1964). Tre ce la Ben -
fica Lisabona (1964-1965), ca succesor al
an trenorului ungur Lajos Czei zler. Devine
cam  pion al Portugaliei în anul 1965 cu Ben -
fica Lisabona şi finalist al CCE în sezonul
1964-1965 cu aceeaşi e chipă portugheză
(Milano, 27 mai 1965, Inter - Benfica 1-0). Se
întoarce în Germania: „Eintracht Frank furt“
(1965-1968), apoi din nou în Olan da: „Dor -
drecht“ (1969-1971) şi „Sparta Rot terdam“
(1971-1972). Urmează Ger mania, la „Munich
1860“ (1972-1973), apoi Franţa, RC

Herghe lia Impe rială

şi Re gală din

Mezőhe gyes în

seco lul al XIX-lea 
Herghelia din Izvin - 2009
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Strasbourg (1976-1977), înche indu-şi activi-
tatea echipă franceză „SR Haguenau“ (1978-
1979). A fost primul” antrenor căruia ju cătorii
i-au spus „Mister” - Domnul”. A trecut la cele
veş nice în 22.10.2000. Ră  mâne pri mul an-
trenor bănăţean care a disputat o fi nală a
Cupei Cam pionilor Eu ropeni la fotbal.
Şi tot Recaşul l-a dat pe Francisc Nemeş,

care e considerat cel mai mare sportiv pe
care l-a avut Clubul Atletic din Recaş. A ob -
ţinut în perioada interbelică mai multe titluri
de campion al României la 400 metri plat; a
fost vicecampion balcanic la 400 m plat. A
fost component al Lotului Olimpic al Ro mâ ni -
ei, participând la Jocurile Olimpice de la
Berlin din anul 1936 (an în care dr. Iosif
Stitzl a con struit primul stadionul din Re caş,
el fiind şi preşe din te de onoare al formaţiei
de pompieri şi al Clubului Atletic din Recaş,
dar şi antrenor la echi pe le de atletism, de
hand bal şi de fotbal). 
Fran cisc Nemeş a trecut la cele veşnice în

anul 1965. Casa sa din Recaş găzduieşte un
mic muzeu sportiv, aici aflându-se reprodu -
ceri după fo to   grafiile care-l arată pe Francisc
Nemeş în plină glorie sportivă.

În anul 1953, la 30 iunie, în satul Bazoşu
Vechi, se năştea Ion Peptenar. De mic în-
dră geşte muzica populară, iar la 7 ani î nce pe
să cânte la fluier şi la vioară. Fami lia Pep-
tenar era deja cunoscută în sat: tatăl lui Ion
cânta la vioară, iar bunicul cânta la contra-
bas. Peptenar junior începe să cu noas că tai-
nele sa xo  fonului şi ale tara go tului la 13-14
ani, ul timul instrument - tara gotul - fiind cel
care-l va con sacra în mu zica popu lară româ -
neas că. Melodii  din re per to riul lui Ion Pepte-
nar, ca „Arde lea na din Recaş“, „Pe pi cior
ca la Ba zoşul Vechi“ ori „De doi din Izvin“,
au răsunat pe scenele din ţară, dar şi pe cele
din Franţa, Ungaria, Serbia, An glia, acolo pe
unde a fost ca in stru men tist al formaţiilor
„Doina Timişului” şi „Ghio celul” din Timi şoa -
ra, dar şi „Mu gurelul” din Craiova ori „Doi na
Bucureş tiu lui”, apoi al an samblului profesio-

nist „Ba natul” (al
Cen  trului de Cultură
şi Artă al ju deţului Ti -
miş). A ob       ţi nut Pre   -
miul al II-lea la
Fes   ti va lul „Ma   ria
Tă   na se” (Cra  io va),
Ma    rel e Pre  miu al
Fes      ti  va lului Luţă
Io    viţă (1981-Ca  ran  se beş).Înregis trea ză la
Ra dio Ti mişoara pri mul său disc, apoi un LP
în acom pa nia men tul or ches  trei di ri  jate de
Achim Pen da. Un al trei lea şi un al pa trulea
disc, în registrate de Ion Pep tenar îm preu nă
cu or chestra cu nos cu tului Pa ras chiv O prea,
con   ţi nea şi doi na „Fi ruţă, nană Firu ţă“. Ion
Pep tenar do vada marelui său talent: cântă
minunat la saxofon, cla rinet, fluier şi, desigur,
la in stru men tul său pre fe rat, tara gotul. 

LĂUTARII DIN BAZOŞU VECHI

CROAŢII RECĂŞENI 
Începând cu secolul al XIV-lea, mai multe familii de croaţi încep

să emigreze în Banat, croați care pot fi împărţiţi în trei grupuri dis-
tincte, separate de uşoare diferenţe de ordin lingvistic. Primul grup
s-a aşezat în Recaş,  al doilea în satul Checea, iar cel de-al treilea,
cel mai numeros, în două localităţi din Banatul Montan: Caraşova
şi Lupac. 
Croaţii din Recaş şi-au păstrat tradiţiile şi obiceiuri şi în prezent.

O dovadă a fost ziua de 28.06.2009, cu ocazia hramului bisericii
romano-catolice din Recaş, „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

Atunci a avut loc o slujbă religioasă în limba croată, oficiată de Marian Lauş, secretarul
Episcopiei Romano-Catolice din Timişoara. În cinstea sărbătoririi hramului bisericii, copiii de
etnie croată s-au îmbrăcat în port naţional croat, iar biserica a fost împodobită cu flori şi cu
cilimuri tradiţionale croate. 
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RECAŞ

„SCHWABEN 
WEIN"

Atestarea documentară a
viilor Recaşului vi ne din evul
mediu, când, la 11.11.1447,
este întocmit un act prin care Mihail de
Ciorna, banul Severinului, cumpăra viile de
la Ioan şi Ecaterina Magyar pentru 32 flo-
rini ungureşti de aur. Priceperii localnicilor în
cultivarea viţei de vie i se adaugă mai târ ziu
experienţa şvabilor stabiliţi în Re caş între
anii 1772-1786 (veniţi ma jo ritatea din Bava -
ria, din zo na Ulm), gă sind aici un pă mânt ro -
di  tor şi soare ge ne ros, cli mat propi ce viticul-
turii. 
Viile Recaşului se întind pe o su  prafaţă de

750 de hectare. Cra mele Re caş au fost pri-

vatizate în anul 1999. Ple când de la o tra diţia
seculară, brandul a crescut pas cu pas şi are
acum o temelie so li dă, după cum con side ră
Gheor ghe Iova, manager ge neral la Cra -
 mele Re caş. Vinul produs la Recaş poate fi
cumpărat în peste 20 de ţări ale lumii, din
Europa, Ame rica şi Asia (SUA, Canada, An -
glia, Italia, Franţa, Japonia, Coreea, Ger ma -

nia, Austria, Malaysia). 
Anual, din vi ile re căşene se scot câte cinci

milioane de litri de vin, îm bu teliat în şapte mi -
li  oane de sticle. Atât în Ro mânia, cât şi în
Germania, tradiţia Cra me lor Recaş poartă un
singur nume: „Schwa ben Wein", în amin ti -
rea pri milor co lo nişti şvabi ajunşi în aceste
lo curi. Vinurile de calitate, albe, roşii şi rose
au fost remarcate în concursurile in ter na ţio -
nale cu diplome şi medalii. Soiuri au toh tone:
Fe tească Regală, Cadarcă, Mus toasă, dar şi
soiuri consacrate internaţional: Char don nay,
Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Muscat
Ottonel, Pinot Noir, Burgund, Tra mi ner, Mer -
lot şi Ca bernet Sauvignon. Toate aceste vin-
uri pot fi degustate şi servite alături de un
meniu bă năţean deosebit îm preună cu fami -
lia, prie tenii sau partenerii de afaceri chiar la
Recaş, la Crame. 
Cele mai vechi sticle de vin care se păs -

trează în pivniţele Cramelor Re caş sunt din
anul 1968, dar la vânzare sunt pre zen tate
doar ce le începând cu anul 1973. Cea mai
scumpă sti  clă de „Schwaben Wein” de Re -
caş este un Muscat Ot tonel din anul 1986, al
cărei preţ se a pro    pie de 800 de lei. La con-
cursul „Vinalies In ternatio nales” de la Paris
din februarie 2011 vinul de Recaş Solo
Quinta a obţinut Medalia de aur.

SPECIALITATEA:  PEDIATRIE ŞI FARMACOLOGIE
La 24 iulie 1947 se naşte la Izvin Rodica Marina Cinca.   Şcoala primară

o urmeză în satul natal, iar liceul la Recaş (bacalaureatul în 1965). Absol-
ventă a Facultăţii de Medicină din Timişoara, specializarea pediatrie, pro-
moţia 1971 (media generală 9,80, licenţa cu nota 10). Preparator universi-
tar la Disciplina de Farmacologie UMF Timişoara (1977 - 1978), asistent
(1979 - 1989), şef de lucrări (1990 - 1994), conferenţiar universitar(1995 -
1999). Devine profesor universitar prin concurs la 01.10.1999. Doctor în
Medicină din 1983. Medic primar gradul III în specialitatea Pediatrie (1990).
Competenţă în Farmacologie clinică (1996). Diploma de specialitate în
Farmacologie clinică (2000). Şef Disciplina de Farmacologie a UMF Timi-
şoara (1997-în prezent). Membră a colegiului de redacţie al revistei “Cercetări experimentale
medico-chirurgicale”, de la înfiinţare şi până în prezent. Membră în Senatul UMF Timişoara.
Preşedinta Societăţii de Farmacologie Terapeutică şi Toxicologie Clinică, filiala Timişoara.
Membră în Consiliul Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului. Participă cu numeroase
lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Este  autor şi coautor la opt cărţi pu-
blicate, cursuri şi monografii. Consilier judeţean în cadrul C.J. Timiş, membră a Comisiei pen-
tru Sănătate şi Protecţie Socială, în perioada 2004-2008. Fiica sa, Adelina Tudor, îi calcă pe
urme:  este medic stomatolog, asistent la UMF Timişoara, Disciplina de Farmacologie.
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