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Sediul consiliului local: 
Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15, 
telefon 0256/370366; fax 0256/370350;
Adresă pagină internet:
http://www.sannicolau-mare.ro
Coordonate:
46°4′ 20″ lat. N; 
20°37′ 46″ long. E;
Repere istorice:
1217-1256 - în mai multe docu men te ale
vremii apare numele de Sân-Nicolau ca o
aşe zare aflată în zona de azi a oraşului;
1247 - localitatea este atestată documentar
cu numele de Zent Miklous;
1332 - Sânnicolau Mare este menţionat în
Registrul dijmele papale ca proprietate a
epis copiei catolice de Cenad, cu numele de
Santus Michael;
sec. XVI-XVII-lea - în localitate exista o ca -
zar mă otomană (cu şcoală de ieniceri),
desfiin ţată în 1701, după sfâr şitul răz bo iului
dintre habs  burgi şi otomani (1683-1697);
1724 - localitatea devine oficiu administrativ
erarial, apoi reşedinţă de plasă;
24 februa rie 1749 - se naşte Révai Miklós,
preot piarist, filolog şi profe sor uni versitar
(d.1.04.1807); 
1750 - în Sânnicolau Mare au fost colo ni za -
te mai multe fa mi  lii slovace; 
1752 - sunt colonizate apro xi ma   tiv 40 familii
germane de meşteşugari (fierari, ţesători,
pan  to fari, mo rari, dar şi ţă rani grădinari);
-şvabii au dez voltat aşe za rea Sânnicolau
Ger man, încorporată mai târziu în oraş;
1765 - viitorul împărat Iosif al II-lea vizi tea -
ză oraşul şi-i scrie mamei sale, Maria There -
zia, cât de impresionat a fost de felul în care
se dezvoltase Sânnicolau, prezicând un vi -
itor strălucit localităţii bănăţene;
1787 - aşezarea primeşte privilegiul de a
orga niza târguri ocazionale;
1799 - începe construirea Şcolii inferioare
de agricultură de către contele Cristofor
Nako;
-este descoperit ves titul Tezaur (su pra numit
„Comoara lui Attila”);
1830 - învăţătorul Simion Andron înfiin ţea -
ză un cor ţărănesc, desfiinţat în 1848 din
cauza participării coriştilor la revo luţie; 
1834 - s-a născut Heim Peter, inginerul ca -
re a realizat reţeaua de poştă şi telegraf a
Un gariei (d.1904); 
1837 - Sânnicolau Mare primeşte dreptul de
a or ga niza piaţă săptămânală;
23 octombrie 1853 - s-a născut scriitoarea
Emilia Lungu Puhallo (d.16.12.1932); 

1874 - s-a născut Ata na sie Lipovan, com -
po  zit or, dirijor de cor, folclorist (d.1947); 
25 martie 1881 - s-a născut compozitorul
Bé la Bartók (d.26.09.1945), 
1883 - se înfiinţează pri  mul spital, printr-un
gest filantropic făcut de contele Nako;
1884 - este înfiinţat gim na  ziul de stat;
-s-a născut Herman Lipot, pictor, profesor
(d.1972);
5 septembrie 1904 - se naşte Gheorghe
Cotoşman, pre ot, profesor la Seminarul Te -
o logic din Ca  ran sebeş (d.12.01.1977); 
1911 - s-a descoperit pe strada Victor Ba beş
o in scripţie romană, care dovedeşte exis -
tenţa unui monu ment funerar ridicat de către
gornistul Le giunii a XIII-a Gemina Au relius
Firminus în me  moria lui Marcus Au re lius
Timo; 
07.1919 - 6 000 de cetăţeni sânmiclăuşeni
par tici pă la intrarea în oraş a unei companii
din Re gi mentul de In fan te rie Bra şov;
1925 - în faţa gimnaziului de băieţi este ridi-
cat monumentul lui Mihai Emi nes cu, prin
străduinţa directorului Teodor Bucurescu;
1928 - localitatea este comună şi va ajunge
se diu de plasă; 
25 ianuarie1931 - se naşte Ion Hobana,
poet, prozator S.F., ese ist; (d.22.02.2011); 
12.05.1935 - în pre zen ţa a peste 25 000 de
tineri, a fost i nau gurat stadionul So   ciet ăţii de
educaţie fi zi că „Şoi   mii Româ ni ei”;
13 mai 1936 - se naşte Francisc Ba ra nyi,
me dic, de  putat (1990-1992, 1992-1996,
1996-2000), fost mi nistru al să  nă tă ţii;
-Sânnicolau Mare avea 2603 case, grădiniţă
de copii, şcoală prima ră, gimnaziu de fete,
de băieţi, şcoa lă con fe siona lă orto doxă sâr-
bă, şcoală confesională ro ma no-catolică,
două coruri bărbăteşti, trei coruri mixte, casă
naţională, mo nument al eroilor, societatea
„Şoimii Ro mâ niei”, so cie tatea misionarilor
romano-ca tolici, re u niu nea doamnelor ger-
mane, etc; 
13 aprilie 1940 - se naşte poetul Marcel
Turcu;
26.06.1942 - Sânnicolau Mare devine oraş,
prin unirea comunelor Sân nicolau Ma re şi
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Sân  nicolau Mare German; 
30 iunie 1944 - se naşte Hans (Johann)
Dama, scriitor, profesor la Universitatea din
Viena, In sti tutul de Romanistică;
1.05.1945 - 10 000 de oameni au
săr bă to rit Ziua Inter na ţi onală
a Muncii;
29 ianuarie 1947 - se
naşte Octavian Doga-
ru, fizician, numismat,
deputat (1990-1992);
11.06.1948 - sunt naţio-
nalizate fabrica de pie  le,
Moara co me r cială, Moara
Bach man, Fabrica de că -
rămidă şi Fabrica de cânepă;
29 septembrie 1949 - se naşte
Gheorghe Funar, economist, profesor, pri-
mar al mu ni cipiu lui Cluj-Napoca (1992-
2004), senator (2004-2008);
1951 - 191 de familii de sânmiclăuşeni (ro -
mâni şi sârbi) sunt deportate în Bărăgan;
7 octombrie 1951 - se naşte Kremm Wer -
ner, scriitor, critic şi tradu cător, publicist; 
1951 - localitatea este reşedinţă de raion în
Re gi u nea Banat;
9 august 1952 - se naşte Ioan Romoşan,
prof. univ. dr., medic primar, ;
1953 - se naşte Anton Sterbling, sociolog,
profesor la Universitatea de Poliţie din Saxo -
nia (Ger mania);
23 noiembrie 1954 - se naşte Geor geta
Medin ski, artist plastic;
11 martie 1955 - se naşte scriitorul şi zia ris -
tul Duşan Baiski;
9 martie 1958 - se naşte pia nis tul Dra goş
Mihă i les cu; 
1968 - comuna pri meş te statutul de oraş; 
19 iulie 1979 - se naş te Goran Mra kitsch,
poet şi ziarist;
2001 - este înfiinţată “BartókTarsasag”,
(Asociaţia culturală “Pro  Bartók”);
2002 - în sud-vestul oraşului este construit
un kartodrom, conform pentru desfăşu-
rarea competiţiilor naţionale şi internaţio-
nale;
2003 - apare “Albumul oraşului Sânnicolau
Mare” (editie multilingvă);
2004 - se constituie Aso  ciaţia culturală
Révai Miklós;

07.2004 - este înfiinţată Liga Dreptăţii
împotriva Abuzu rilor şi Corupţiei din Ro -
mânia;
8.09.2007 - apare “Mo ni torul Consiliului

Lo cal Sânnicolau Mare”;
2008 - apare “Mono graf ia

Oraşului Sân ni co lau
Mare”;
2009 - are loc prima e di -
ţie a „Balului Pen si o-
narilor“;
3.10.2009 - aflat în viz-
ită la Sannicolau Mare,

preşe-dintele Traian
Băsescu îşi anunţă candi-

datura la un nou mandat prezi-
denţial;

2010 - are loc prima ediţie a Raliului stradal;
12.2010 - apare  revista “Noi”, realizată de
elevii Liceului Teoretic “Ion Jebeleanu” ;
25.05.2012 - are loc “Sărbătoarea Rromilor”;
11.2013 - pe malul Arancăi este realizat un
parc de fitness;
26.01.2014 - a avut loc deschiderea oficială
a Bisericii Creştine Baptiste “Nadejdea”
(pastor, Liubomir Novacov);
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 12 312  persoane, din care:
- masculin = 5922 persoane
- feminin = 6 390 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 = 
4 862
Instituţii şcolare: Liceul Teoretic „Ioan
Jebelean“; Liceul Tehnologic “Cristofor
Nako”;  Şcoli gimnaziale: două; Grădiniţe: 4; 
Instituţii sanitare: Spital; Policlinică; Dis -
pen sar medical; Ca bi nete medicale (zece);
Farmacii uma ne (ze ce);
Instituţii culturale: Casa de Cultură; Aso -
ciaţia Culturală „Pro Bartók“; Muzeu; Bi -
bliotecă (fondată în 1951);
Baze sportive şi de agrement: Sală de
sport; Ştrand;
Biserici: Biserica greco-catolică; Biserica
ortodoxă sârbă (1787); Biserică romano-
catolică (1824); Bi  serici penticostale: două;
Biserică baptistă (1908);
Ruga: Zilele oraşului Sânnicolau Mare (8-9
septembrie - Ruga); Kirchweih (octombrie).

Sânnicolau Mare - 1913

CETĂŢENI DE ONOARE
Ioan Romoşan, Michael Maringer, Gianfranco Zoppas, Giovanni Polesello (2000); Béla
Bartók (post mortem, 2006); Ioan Gherga (2008), Elena Gabriela Udrea (2010)
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SAVANTUL  RÉVAI 
Révai Miklós s-a născut la Sânnicolau Mare la 24 februa -

rie 1749/50, într-o familie cu venituri modeste. Ambiţios, dor-
nic de cu noaştere, Révai îşi în cepe
studiile la Ce nad. Urmează apoi 6
ani de liceu, la cel piarist din Se -
ghe din, dar şi în alte localităţi. Este
pasionat de lingvistică, ştiinţă pe
care o apro fun  dează la Viena şi
Graz. În 1769 de vine călugăr la
Kecs ke mét, iar la 9 iunie 1771 es te
hiro to nisit la Ora dea. Predă ma te -
matica, retorica, latina, de se nul.
Preot piarist, filolog şi profe sor uni -
versitar, Ré vai este considerat o
figură de mar că a iluminismului ma    ghiar, me ritele sale fiind
recunoscute de către Academia Ma ghiară, care l-a primit printre

membrii săi. De altfel, el a fost cel care în anul 1790 reia încercă rile pentru înfiinţarea unei
academii (Ré vai înmânase la anul 1784 împăratului Iosif al II-lea un proiect cu privire la înfiin -
ţarea unei asociaţii de ştiinţă, cea care va deveni mai târziu Academia Maghiară). Lingvist de
prim rang, lui Révai Miklós i se atribuie punerea bazelor ştiinţifice ale me todei comparativ-
istorice, aceasta înaintea lingvistului german Iacob Grimm. Vorbea, în afara limbii maghiare,
germa na, latina, greaca veche, ebraica, italiana, franceza. Director al Şcolii de desen din
Győr (un gimnaziu din Győr poartă azi numele sânmiclăuşa nului), în 16 august 1802 este nu -
mit profesor de limba maghiară la Universitatea din Pesta, unde predă cinci ani şi jumătate
unui număr de 74 de studenţi. Trece la cele veşnice la 1 aprilie 1807, la Budapesta. 
Episcopia romano-catolică din Timişoara se află în posesia unui manuscris Révai din anul

1786, o elegie scrisă în limba latină care cuprindea şi următorul îndemn: „Pământul natal 
să-ţi fie sacru. Străduieşte-te să-i faci cinste, să-i fii de folos.” La Sânnicolau Mare i 
s-a ridicat un monument în anul 1893. Mutat din locul iniţial în faţa fostei şcoli de băieţi
(1897), mo numentul a rămas acolo până în 1925, când basorelieful de bronz închinat lui
Révai (lucrare a lui Holló Barnabás, finanţată de Csaplár Benedek, biograful lui Révai) a fost
îndepărtat, de atunci soclul susţinând bustul lui Mihai Eminescu. În anul 2007, la 200 de ani
de la moartea sa, în semn de omagiu i s-a dezvelit savantului bănăţean o placă comemora-
tivă în incinta bisericii romano-catolice din Sânnicolau Mare. Pe clădirea Academiei Maghiare
din Buda pes ta Révai Miklós are o statuie realizată de sculptorul Izsó Miklós (foto, sus).

DE LA TEZAUR, 
LA TRONUL LUI ATTILA
La 3 iulie 1799, un ţăran din Sânnicolau Mare, Sava Vuin,

care săpa în curtea casei pentru a planta viţă-de-vie, a des co -
perit o comoară fabuloasă formată din 23 de obiecte de aur:
ulcioare, farfurii, cupe de bă  ut, pocale ornamentate cu capete de
animale sau înfăţişând diver se scene de luptă, obiecte lucrate în
aur de 20 şi de 22 de carate. Comoara din Sânnicolau Mare,
considerată printre cele mai importante din evul mediu timpuriu,
a ajuns la Muzeul de Artă şi Istorie din Viena. Al cui a fost, de
fapt, tezaurul? Una dintre variante spune că va loroasa comoară

ar fi aparţinut ducelui Ahtum, un urmaş al voievodului Glad, care fusese botezat în credinţa
ortodoxă la Vidin. Aliat al Imperiului Bizantin, aliat cu oastea bulgarilor şi sprijinit de valahi,
Ahtum era ducele (conducătorul) unei zone care corespunde Banatului istoric. Ducele român

pt Ionut CMYK-Grey 103-116 Mic Atlas - 2014 - Cap Orase - Re:Layout 1  04.03.2014  07:46  Page 112



SÂNNICOLAU MARE

113
MIC ATLAS 
AL JUDEŢULUI TIMIŞ

DOAMNA 
PUHALLO
Emilia Lungu s-a năs -

 cut la Sânnicolau Ma re,
la 23 octombrie 1853, ca
fiică a publi cis tului lugo-
jan Traian Lungu. Stu di ile
ele men  tare le face în ora -

şul natal, iar liceul la Timişoara. Cola borează
la revistele „Fa milia” şi „Bi serica şi Şcoala”.
În anul 1872, Emila Lungu a fondat la Timi -
şoara prima reuniune de femei din Banat:
„Reuniunea Da melor”. Avea atunci doar 18
ani.

Sprijinită de doctorul Pavel Vasici-Ungu -
reanu şi de episcopul Ioan Meţianu din
Arad, Emilia Lungu a reuşit să înfiinţeze
şcoala de fete de la Izvin, în anul 1874. Este
numită în văţătoare în noua şcoală, devenind
astfel pri ma dăscăliţă româncă din Banat. A
predat la Izvin doi ani. Urmează în paralel
cursurile Preparandiei din Arad, primind titlul
de în vă ţătoare în anul 1878. Se întoarce însă
la Timişoara, la rugăminţile mamei sale.
Cola borează acum la diverse ziare şi reviste
(fo loseşte mai multe pseudonime: „Bănă ţea -

nul Moş”, „Bănăţeanul Călător” sau „Bă nă -
ţea nul June”). 
Se căsătoreşte (1887) cu locotenentul de

hu sari Isac Puhallo, provenit dintr-o familie
nobilă croată. Emilia şi Isac se stabilesc pen-
tru scurt timp la Sarajevo, apoi la Mostar,
acolo unde soţul ei îşi află sfârşitul în anul
1891. După ce îi moare unicul fiu, Emilia
Lungu Puhallo se reîntoarce la Timişoara, în
Banat. De acum, începe să publice intens în
reviste: articole, foiletoane şi nuvele, aşa
cum au fost „Dumineca” (studiu social), „Fi -
 ica învăţătorului” (nuvelă isto rică), „Vo lun -
tarul”, „Rezervistul”, „Vaga bon dul”, „Cai -
 sinele”, „O pildă”, „Niculae Ţâr cov ni cul”,
„Călătoria prin Bosnia-Her tze go vi na”, „Is -
to ria şcoalelor româ neşti din T i mi şoara”,
„Istoria primei şcoale ro mâ neşti de fete
din Banat” etc., dovedindu-se astfel că în -
dem nul făcut în adolescenţă de unchiul ei,
poetul comloşan Iu li an Gro zes cu, acela de
a se pre o cupa de lite ratură, era unul în teme -
iat. Trece la cele veşnice în 16 decembrie
1932, la Timişoara, nu înainte de a fi deco-
rată de Regina Eli sa beta cu or di nul „Stea ua
României” . Este înmormântată în cimitirul
din Calea Bu zia şului din Timişoara. 

ar fi ascuns tezaurul înainte de a fi fost răpus într-o bătălie cu regele Ştefan I al Ungariei în
anul 1002. Unii istorici cred însă că cele 24 de piese din aur de calitate deosebită ar fi fost
lucrate în sec. al VIII-lea în atelierele imperiale bizantine de la Constantinopol. O altă variantă
ia în discuţie ideea că tezaurul ar fi fost al bulgarilor din perioada în care Banatul a fost
stăpânit de ţa ratul bulgar, supoziţie susţinută şi de Ion Lotreanu în „Monografia Banatului” din
1936. Lotreanu crede că tezaurul ar fi aparţinut unui voievod bulgar, cu numele Kabar. 
Nici ipoteza că tezaurul de la Sânnicolau Mare ar fi aparţinut goţilor, unor populaţii germa -

nice sau hunilor, nu a fost ignorată. De altfel, există o legendă care duce
originea comorii des co perite de Sava Vuin către anii 380-453 e.n. Pe
atunci Sânnicolau Mare se afla în sub or di nea cetăţii Morisena (Cenad),
cetate despre care unii cercetători cred că ar fi fost capita la hunilor în
Europa, că aici s-ar fi aflat reşedinţa lui Attila, cel supranumit „Biciul lui
Dum ne zeu” pentru cruzimea arătată faţă de popoarele învinse. Legenda
spune că tronul din aur al lui Attila ar fi fost îngropat la intrarea în Sân -
ni colau Mare dinspre Cenad, în albia schimbată a pârâului Aranca,
poveste care aduce aminte de cea legată de comoara regelui Decebal,
îngropată, se spune, în albia schimbată a râului Strei. Pe acest domeniu al fantasticelor po -
veşti istorice, Sânnicolau şi Cenadul se află la concurenţă cu insula Torcello de lân gă Ve ne -
ţia. O legendă a locului spune că aici, la Torcello, în apropierea catedralei Santa Maria Asun -
ta, fondată în anul 639, se afla „caregonul”, ceea ce în dialect venet înseamnă scaun de pia-
tră, despre care aceeaşi legendă spune că ar fi fost tronul lui Attila (probabil doar scaunul de
piatră al unui episcop local). 
Demersurile făcute de inte lectualii din Sânnicolau Mare în perioada 1920-1940 pen  tru

aducerea comorii la ea acasă nu s-au soldat cu un rezultat pozitiv. Oficialităţile locale au
obţinut, totuşi, în vara anului 2010, o copie după copia autentificată a celebrei comori expusă
în Muzeul Naţional de Istorie al Bulgariei de la Sofia.
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CASTELUL 
DISPĂRUTELOR MINUNI 
Cea mai vestită familie nobiliară din nord-

vestul jude ţu lui Ti miş-Torontal în secolele
XVIII-XIX a fost cea a grofilor (conţilor) Nacu,
ar mâni  veniţi din Grecia şi stabiliţi în Banat.
Fraţii Na cu, Hristu şi Chiril, au tre cut la cato -
 l icism şi s-au ma ghiarizat, lu ân du-şi nu mele
de Nakó Kristóf şi Cziril. Aceş tia au cum părat
domeniul de la Sânni co lau la o li ci  taţie în
anul 1781. La anul 1864, contele Kál mán
Nakó (foto, dreapta) a în ce put construirea

cas te lu lui, realizat în stil ne -
o clasic şi pla sat în mij locul
unui parc cu arbori de
esenţă rară. Piesa de rezis-
tenţă a co na cului o constitu-
ie turnul me die val care or -
ga nizează vo lumetric clă -
direa cu 99 de în că peri. Iar
ca me re le, conform mono -
gra fiei Sân nicolaului Mare rea li zată de prof.
dr. Ioan Ro  mo şan, s-au constituit în timp în
ade vă rate săli de mu zeu, găzduind piese va -
lo roa se: cinci mii de volu me ale bi bliotecii
familiei, un al tar Cinquecento, pic turi ale ma -

BARTÓK - COMPOZITOR, 
PIANIST, FOLCLORIST
Béla Viktor János Bartók s-a născut la

25 martie 1881, la Sânnicolau Mare.  Béla
înce pe să stu die ze pianul la vârsta de cinci
ani, iar la un spre-zece ani concer tează în
public. In tră la Aca de mia de Muzică din Bu -
 da pes ta la 18 ani (1899). Este influen ţat de
Ri chard Strauss şi tra diţia muzicală ger-
mană, reflectată în poemul simfonic în zece
părţi „Kossuth”. În anul 1904 a compus Op.
1, o „Rapsodie” pentru pian şi or ches tră,
lucrare ce va câştiga, la Paris, al II-lea loc în
cadrul concursului Ru bin stein. Descoperă
coa bitarea în folclorul ma ghiar a mai multor
cate gorii de cântece populare: în stil vechi,
cu melodie pen tato nică, în stil nou, cu mod-
uri mixte şi game hep tatonice, dar şi o cate-
gorie mixtă, în care se combinau cele două
elemente. 
În 1906 scoate colecţia „Douăzeci de

cântece populare maghiare”.  Com pune
„Por  trete” (1908), „Bagatele” (1907), primul
„Cvartet de coarde” (1908), opera „Castelul
lui Barbă-Albastră” (1911), baletul-pan -
tomimă „Prinţul de lemn” (1917), ba letul
„Mandarinul miraculos” (1919), „Can tata pro-

fana” (1930), primul
dintre cele două Con -
certe pentru pian (1926
şi 1931), patru “Cvar te -
te de coarde (1927, 1928,
1934, 1939), „So  nata
pentru două piane şi
percuţie“ (1937), „Mu   zi ca
de coar de, percuţie şi
ce  lesta” (1936), „Con cer -
tul pentru vioară nr. 2“
(1936) şi „Divertismentul
pentru Orchestra de coarde“ (1939). Se sta-
bileşte în SUA în anul 1939, lucrând în cadrul
Universităţii Columbia pâ nă către sfârşitul
vie ţii.  În anul 1924 a fost decorat de către
Ferdinand I, re gele României, cu ordinul „Be-
ne merenti“ clasa I. Primeşte premiul „Enes-
cu“ şi devine membru al Societăţii Com po -
zitorilor Români. Franţa îi acordă „Le gi u nea
de onoare“ (1931). Trece la cele veşnice în
26. 09.1945 la New York. Con  siliul Mon dial al
Păcii i-a decernat titlul de membru onorific
post mortem (1955). Membru post mortem al
Acade miei Române (1955). În 1993, în
oraşul natal i s-a dez velit un bust, iar o stradă
îi poartă nu mele. Din martie 2006 este Ce tă -
ţean de Onoare (post mortem) al oraşului
Sânnicolau Mare. 

STEAUA DIN METROU
La câteva zeci de metri de Staatsoper (Opera de

Stat) din Viena, instituţie care l-a avut ca director
vreme de optsprezece ani (1992-2010) pe timişo -
rea nul Ioan Hollender, turistul român care co boa -
ră în staţia de metrou are surpriza plăcută să dea
peste un „Bulevard al Stelelor” vienez. Iar pri mul
nume încastrat în caldarâmul staţiei este cel al
sânmiclăoşeanului Béla Viktor János Bartók, pe
scurt Béla Bartók, compozitor, pianist, folclorist
bănăţean şi universal.  
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eş  tri l or Len bach şi Schrott berg, o sta tu etă
veneţiană re a lizată de Car ducci, tablouri de
Petten ko fen, Frygies şi Blaas, dar şi de so ţia
contelui Kál mán Nakó, Berta, o co pie după
vestitul Te  za ur de la Sân nicolau Mare, apoi
du lapuri flamande sculptate şi în crus tate,
porţelanuri ra re, o ca se tă de bijuterii ca re
adă postea scri sori originale primite de la

com  po zitorii Franz
Liszt şi Ri chard Wag -
ner ori de la Francisc
(Fe rencz) Deák, cel
numit „în ţe  leptul na -
ţiu-nii”, ro mân de ori-
gine, al cărui chip se
află im primat pe cea

mai valo roa să banc  notă ma ghiară, cea de
20.000 de forinţi. Una din săli găzduia tro-
feele de vânătoare ale contelui Kálmán adu -
se din prima sa ex pediţie fă cută în Africa. Din
pă cate, valorile din cas telul conţi lor Nakó au
dis părut imediat după pri mul război mondial,
când Ba na tul, pentru scurt timp, s-a aflat sub
ocu paţie sâr beas că, apoi fran ce ză.
Cas telul Na kó, în timp, a avut mai mul te

des tinaţii: a fost sediul pri   mei şcoli agri cole
din Ro mâ nia, a de ve nit sediu le gio nar în anul
1941 şi ca zar mă-de pozit de ar  ma ment. Du pă
război, ajunge sediul şcolii de tractorişti şi al
şcolii agricole din localitate (1949-1951;
1953-1955), spa ţiu pentru Mu ze ul Béla Bar-
tók, inaugurat la anul 1981, de vine apoi Casă
a Pio nie rilor, disco tecă după 1990 şi club de
calculatoare, pen tru ca în pri mul de ceniu al
secolului al XXI-lea să func ţio ne ze ca şi Ca -
să de Cultură şi Muzeu al ora şului .
În anul 2001 o parte din vechiul castel a

fost retrocedat unor persoane fizice, o altă-
parte se afla în litigiu. Primăria a reuşit în
2013 să-i despăgubească pe foştii proprie-
tari şi să intre în posesia întregului castel,
benefiicind de fonduri europene pentru des-
păgubire. 

OMUL CARE ALINĂ
Medicul Ioan Ro mo -

şan s-a năs cut la 9
august 1952, în Sân ni -
co  lau Mare. A ab solvit
Fa culta tea de Medici -
nă Ge  ne rală din Ti mi -
şoara (1977). Doc  tor în
şti inţe me dicale
(1990). Me dic pri mar
in terne-1990. Medic
primar gas tro en tero lo g
(1993), for mat la şcoa-
la prof. univ. dr. Nicolae

Barbu. Medic primar nefro logie (1995), for-
mat la şcoala prof. dr. Con stantin Zosin şi
conf. dr. Nicolae Mă  nescu. Me dic primar
imunologie clinică (1997). Membru ti tular al
Societăţii Naţionale Ate neul Român (1996).
Mem bru titular al Aca  demiei de Ştiin ţe Me -
dicale Române (1997), şeful Clinicii Me  dicale
Uni ver si tare Spi talul Uni ver sitar C.F.Timi-
şoara (din 1993), profesor uni ver sitar, co -
ordonator al învă ţă  mân tu lui post  uni ver sitar
de gerontologie şi geriatrie (1997-1998), şef
de catedră U.M.F. Timi şoara (1996-2000).
Con ducător de doctorat. Se cre tar de stat

pentru Buget şi Re formă în Mi nisterul Să-
nătăţii, între anii 1996-1998, director la Spi -
talul Ju deţean Ti miş. Şef de Can celarie la
UMF „Victor Ba beş”. Membru în nu meroase
in stitute me dicale de prestigiu: In stitutul
Ame  rican de Ultra so nografie în Me di ci nă,
membru al Socie tăţii In ter naţionale de Ne -
frologie, Den ver (1981), Paris, Ma drid, Mem -
 bru al Orga nizaţiei Inter na ţi o nale EPH Ges-
to sis, mem bru al Aso ciaţiei „The Pre eclam-
psia Society” (PES) etc. Redactor şef al
perio dicului „Newsletter” al Asociaţiei Ro-
mâne de Ge ron tologie şi Geriatrie, Bu cu reşti,
re dactor-şef ad junct al Re vistei Ro mâ ne de
Nefrolo gie, Bu cureşti, redactor-şef ad junct al
Buleti nului Mini sterului Sănă tăţii, re dactor-
şef al revistelor „Ti mi şoa ra Me di ca lă”, „Lu -
mea Me dicală”, „Su  pli mentul Le gis lativ Me -
dical”. Mem bru ti tular al Co mitetului ştiinţific
re dacţional EDTA, membru în Co mi te tul Di -
rector al revistei „In ter national Ge riatric Ne -
phro logy and Urology“, redac tor şef de o noa -
re al „Rou ma nian Jour nal of Geron to logy and
Geria trics“. Autor al volu melor „R  i ni chiul în
bolile hepa tice/ Kid ney in liver disease“,
1995, „Core laţii între bo lile digestive şi re -
nale“, 1995, „Kid ney in pregnancy“,
Interna tio nal Semi nar, Timi şoara, 1995 etc.
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PICTOR ŞI SCENOGRAF
Georgeta Me dinski s-a năs cută în 23 no iem brie

1954 în Sân nicolau Mare. Ab solventă a Fa cul tăţii de
Arte Plas tice din Timi şoa  ra (1976). Mem      bră a
U.A.P.R, a avut expoziţii per sonale şi de grup în ţară
şi în stră  inăta te: Timi şoa ra, Re şi ţa, Aus tria, Nor  ve -
gia, Por tu galia, SUA. A reali zat sce no grafia pentru
nu  me roa se spectacole de tea tru şi operă la Teatrul

Naţional, Teatrul Ger man de Stat şi Opera Română din Timişoara.
Lucrări în co lec ţii de stat şi private din: Ger ma nia, Grecia, El veţia, Nor -
vegia, Italia, Serbia, Austria, Por tu galia, Un ga ria, Bel gia, Olanda, India, Franţa, SUA, Aus -
tralia, Irlan da. A ilustrat coperta cărţilor „Tă cerile unui ac tor" de Mircea Belu şi „Poe me" de
Ro sea nu Run te, coperta Co lecţiei „Prozatori Ro mâni de Azi", a cărţilor „Des frâu" de Ion Cor -
lan şi „Poe me" de Mir cea Belu. Pre miul pentru sceno grafie la Fes  ti valul In ter naţional „Au tor
'96" pentru spec  taco lul „Vă ză to rule, nu fi un melc" de Matei Viş ni ec. Premiul pentru sce no -
grafie al U. A.P. din Ro  mânia (2004). Or di nul Me ritul Cultural în grad de Cavaler, Ca te go ria
D - „Arta spectacolului". So cietar de onoare al Teatrului Na ţional „Mihai Emi  nes cu" Timi şoara.
Soţul Geor ge tei Medinschi, Andrei Medinski, este un cunoscut artist plastic şi prozator, iar
fiica celor doi, Andreea Medinski Nicu lescu, este un apreciat om de televi ziune timişorean.

ISTORIC, FIZICIAN,
NUMISMAT, DEPUTAT
Octavian Dogaru s-a născut la 29 ianua -

rie 1947, la Sânnicolau Mare, judeţul Timiş.
Li cen ţiat în Fizică al Universităţii din Bu cu -
reşti în anul 1971. Absolvent al Facultăţii de
Istorie - Filosofie din Universitatea Bucu reşti
(1980). Doctor în fizică. Docto r în istorie. Pre -
şedinte şi fondator al So cietăţii Numis matice
a Ba natului. Membru al Societăţii Numisma -
tice Ro  mâne. Bursier şi absolvent al cursuri -
lor Fun daţiei „C.M. Lerice” din Italia în pros -
pec ţiuni arheologice (1976). Lucrează ca
cer cetător ştiinţific, cadru di dactic uni versitar

la Uni versitatea din Timi -
şoa ra, la Institutul Agro -
 no  mic, apoi ca mu zeo graf
prin cipal la Mu ze ul Bana -
tu lui. Di rec tor al Muzeului
Ba natului (2000-2004). A -
so    ciat unic la firma „Do ga -
re sa”, produ că toa re de
pie  se nu mis ma tice. Edi -
tor-ma na ger la publicaţia
„In for  ma ţia nu mis ma tică”.
In   ven tator în do me niul fi zicii. Autor al volu-
mului „Turbo Pas cal: teo rie şi practică”,
Ti mişoara, Edi tura de Vest, 1995. 
A fost deputat de Timiş în Parlamentul Ro -

mâ niei, în prima le gis latură (1990-1992). 

DUŞAN BAISKI 
S-a născut pe 11 martie

1955 la Sânnicolau Mare.
Ab sol vent al Şcolii de Artă
din Timişoara şi al Open
Uni    versity Business School
(Marea Britanie). Şef de

secţie (economic-social) la publicaţia „A -
genda” din Timişoara (până în 2009). Are o
activitate pu blicistică remarcabilă atât în ţară
cât şi în străinătate în: „Forum Stu den ţesc”,
„Orizont”, Ra dio Timişoara, Radio Bu cureşti,
„Realitatea Bănăţeană”, „Tribuna Ti ne re tului”
şi „Stremljenja“ (Serbia). Dintre volumele sa -
le pot fi amintite: „Averse izolate” (1984),
„Radiografia unui caz ba nal” (1984),

„Dragoste între umbre” (po e zii, 1990),
„Luna şi tramvaiul” (1990), „Piaţa cu pa -
iaţe” (1994), „Război pe internet” (2004). A
tradus zece vo lu me din lim ba sârbă. Mem bru
al U.S.R. şi al ASPRO, al So cie tăţii Culturale
Ba natul, APT. Realizator, pe in ternet, al pu -
blicaţiei digitale mul tilingve „Ba nat-Media”. A
realizat site-ul Biblioteca Ba nat, care cu prin -
de cărţi inte gra le ale unor scri itori bă nă ţeni,
editate în mai multe limbi. În 1999 a de clan -
şat Pro iectul Cul tu ral Rastko-Bi blio teca sâr-
bilor din România pe internet, complementar
site-ului Projekt Rastko din Ba  nat, ini ţia tor al
proiectului Banaterra. Ul ti ma sa re a lizare es -
te lansarea ro ma nului-labirint „Zona Maris”
pe internet, care este atât ro man, cât şi joc
pe calculator. 
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