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MĂNĂŞTIUR

Sediul consiliului local: Mănăştiur nr. 297,
telefon/fax 0256/325850;
Coordonate:
45°59′50″ lat. N;
21°27′16″ long. E;
Repere istorice:
-1427 - aşezarea este consemnată în docu -
men tele regale maghiare ca „Monostor”;-
1505 - localitatea este amintită într-o
diplomă regală cu numele de Castellum
Mo no sthor;
-1551 - cetatea care se afla în nordul aşe ză -
rii, pe malul drept al Begheiului, a fost demo-
lată, mărturie a acesteia fiind doar un şanţ
rotund numit de băştinaşi „Mă năstire”;
-1554 - cetatea pare că a fost reclădită, căci
comitele Timişului, Petre Petrovici, o re ven -
di că de la conducătorul beglerbeylicului Ti -
mi şoa rei, Khasim Paşa; 
-sf.sec. al XVII -lea satul Pădurani este
dstrus de otomani;
-1717 - Monostor aparţinea de districtul Fă -
ge  tului şi avea 20 de case;
- mai multe case din văiugă (că rămidă ne -
arsă) ri di ca  te atunci sunt şi azi în picioare;
-1879 - se naşte la Mănăştiur Gheorghe
Gârda, poet în grai bănăţean (d. 1948);
-1880 - sunt aşezate în Mănăştiur  în jur de
150 de familii de maghiari;
1890 -Mănăştiur era reşedinţă de comună,
avea 436 locuitori, Remetea Luncă avea
629  de locu i tori, Pădurani 397 locuitori; 
-1936 - în comună erau 363 de case, şcoală
primară, moară, cherestea,  cooperativă de
credit, oficiu poştal şi gară;
-29 mai 1974 - se naşte la Mănăştiur Oana
Maria Henciu Bulimar, artist plastic; 
-2002 - comuna Mănăştiur avea 1 738 de

locuitori; 
-2007 - sunt asfaltate şoseaua dintre Mă -
năş  tiur şi Pădurani, respectiv cea dintre Mă -
năş tiur şi Remetea Luncă;
-2008 - în localitatea Mănăştiur este finaliza-
tă reţeaua de alimentare cu apă potabilă;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total: 

1 721 persoane, dintre care:
- masculină = 856 de persoane
- feminină = 865 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
628
Sate componente: Mănăştiur, Pădurani
(1514-1516, Padu rány), Remetea Luncă
(1514-1516) şi Topla (1514-1516, Thopla);
Instituţii şco lare: Şcoala  cu cla sele I-VIII:
Mă     nă ş tiur; Şcoala cu cla sele I-IV: Re me tea
Luncă; Gră  diniţe cu program normal: Mănă -
ştiur (do uă) şi Re metea Luncă;
Instituţii sanitare: Dispensar uman: Mă -
năştiur; Cabinet medi cal: Mănăştiur; Far ma -
cie umană: Mănăş tiur; Cabinet sto ma  to lo -
gic: Mănăştiur; Cabi net sa  nitar-ve te ri nar:
Mă năştiur;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Mă -
năş tiur, Remetea Lun că şi Pădurani; Biblio -
tecă: Mă  năş tiur (fondată în anul 1964);
Baze sportive şi de agrement: Teren de
fotbal: Mănăştiur; Sala de sport a Şcolii cu
clasele I-VIII Mă năştiur;
Biserici şi alte lăcaşe de cult: Biserici orto-
doxe române: Mănăştiur (1902), Pădurani
(primul lăcaş de cult a fost  ri dicat la 1757,
cea de azi la 1948) şi Re me tea Luncă (o
primă biserică a existat în sec. al XVIII-lea,
cea de azi a fost ridicată în anul 1937); Bi se -
rică reformată: Mănăştiur (1906); Bise rici
penticostale: Mănăştiur şi Re metea Lun că;
Casă de rugăciuni na za ri nea nă: Mă năş  tiur;
Ruga: Mănăştiur (15 august - Sfânta  Maria
Ma re); Remetea Luncă (8 septembrie -
Sfânta Maria Mică) şi Pădurani (14 oc tom -
brie - Sfân  ta Cu vioasă Parascheva).

Curuţi Ionel primar
Crista Doru viceprimar
Bălănescu Claudia, consilier PNŢCD
Crista Codruţ A. Liliana consilier PSD
Crista Ghe. Aurel, consilier PDL
Crista N. Aurel, consilier PSD
Kokai Ioan, consilier PNŢCD

Mateşescu Ioan, consilier PC
Mezinc Vasile-Traian, consilier PNŢCD
Otescu Aurel-Gabriel, consilier PNŢCD
Popa Georgeta, consilier                    PDL
Popovici Ioan, consilier                      PSD
Ţăran Ovidiu-Teodor, consilier PNŢCD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂNĂŞTIUR
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BISERICA STRĂMuTATĂ
Biserica din Topla a fost înălţată în anul

1746 în satul Remetea Luncă din zona Fă -
getului. În anul 1807 a fost strămutată  în sa -
tul Topla. Peste 180 de ani, în 1987, a fost
dez membrată şi dusă la Muzeul Satului Bă -
năţean )MSB) din Timişoara. Satul Topla
urma sa fie desfiinţat (ras de pe suprafaţa
pământului) în acei ani, aşa cum îşi doreau
cei care conduceau sistematizarea ceau şis -
tă, aşa că  va lo roasa bise -
rică monument ar fi ră mas
în câmp!  

Lucrările de montare a
bisericii au durat  doi ani
(1994 - 1996), astfel că la
13 apri lie 1997 este sfin ţi -
tă, pri mind un nou hram,
„Naşte rea Maicii Domnu -
lui” în locul ce lui vechi,
hra   mul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavril”. Detaliile arhitecto ni ce îi con -
feră bisericii ca lităţi a parte în tre celelalte mo -
nu mente religioase din Timiş. La data intrării
bi sericii de la Topla în patrimoniul Muzeului
Satului Bănăţean, lăca şul de cult avea în sta -
re bună iconostasul (realizat din lemn masiv
cu deschideri sculptate în formă de acoladă,
ducând cu gândul la arta brân co   ve neas că),

uşile împă răteşti pictate şi cele diaconeşti
amplasate în interiorul monumentului, aşa
cum au fost ele  la terminarea cons truc ţiei în
se colul al XVIII-lea. Aco perişul bisericii  este
din şindrilă. Clo potniţa e separată de corpul
bisericii. Pe pereţii din interior se pot distinge
încă urmele vechii zugră veli (picturi), proba-
bil realizată la mijlocul secolului al XVIII-lea,
in terior rezugrăvit, posibil, la anul 1854. În
mi  cuţa bise rică de lemn de la Topla se ofi -
ciază liturghii re li gio ase, cununii şi bo tezuri,
ea fiind astăzi paro hie ortodoxă pentru cre -

din cio şii ro mâni din zona
timi şoreană „UMT - Pă du -
rea Verde”.

În spatele bisericii au
fost puse câteva cruci din
lemn şi piatră, aşa cum
erau acestea amplasate la
locul de origine al bisericii,
în zona Făgetului. În cru-
cile de piatră este incizată
o cruce pri mitivă cu nos -

cută sub nu  mele de „zna meni”, în tâl nită mai
ales  în partea de sud a Bana tului. În curtea
bi sericii este ampla sată şi o troiţă sculptată
de meş terul popular Alexan dru Perţa Cuza
dintr-un trunchi de copac doborât de furtună
în urmă cu două zeci de ani (1988), meşter
mara mu reşan care a aşe zat pri ma troiţă lu -
cra tă de el în faţa Cate dralei Mitro politane
din Timi şoa ra, ime diat după Revo luţie.

PATRIMONIu: 
Conacul grofului János Wora cziczky -

Mănăştiur, înce pu tul secolului 

al XX -lea

La anul 1879, în satul Mănăştiur s-a născut
Gheorghe Gârda, ca fiu al „chinezului” (pri -
ma rului) din localitate. A terminat şcoala pri-
mară în Mănăştiur, cursurile secundare la li -
ceul maghiar din Lugoj, apoi la liceul româ-
nesc din Braşov, pe care îl absolvă în 1899.
Face armata la Viena, se înscrie la Po li teh -
nica din Budapesta, dar renunţă şi urmează
Fa cultatea de Drept. Devine doctor în drept
în 1907. Se stabileşte ca avo cat în Fă get,

fiind părtaş la promovarea sentimentului na -
ţional printre românii bănăţeni, alături de co -
ri feii Marii Uniri de la 1918. De putat sino dal
de Ca ransebeş şi de Sibiu. În 1919, 1922 şi
1927, este deputat şi secretar al Camerei.
Începând cu anul 1902, publică ar ticole, cro -
nici, culegeri de folclor, dar mai ales poezii în
grai bănăţean în revistele  „Drapelul“ (Lu -
goj), „Po po rul român“ (Budapesta), „Con -
vor  biri li te rare“ (Bu   cu reşti), „Timişana“

GHEORGHE GÂRDA - “VORBA VIE” A PAORILOR 
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(Lu goj), „Ba natul“ (Ti mi şoara),
„Semenicul“ (Lugoj) sau în „Calen darul

Poporului Ro mân“ (Bu dapesta). Pri mul
volum de poezii în dialect bă năţean i-a
apărut în 1908 la Bu dapesta. Ediţia a II-a, cu
titlul „Bă natu-i frun cea. Ver suri în grai bă -
năţenesc”, cuprinzând 28 de poezii în vorbi -
rea vie a ţăranilor din jurul Fă getului, a apă -
rut după Marea Unire, la Bu cu reşti, în anul
1921. Poetul avocat Gheorghe Gârda trece
la ce le veşnice  în anul 1948.

Mănăştiur - vedere de sus, 2008

SATuL Cu 200 DE CASE DE
LEMN 

În localitatea Pădurani poate fi remarcată o par -
ticu laritate în ceea ce priveşte arhitectura ca selor,
şi anume faptul că cele câteva zeci de case din
sat, cu o ve chime, unele, un peste secol, sunt
construite toate cu pereţii din lemn de stejar.
Casele au fost ridicate la în ceputul secolului XX
(între anii 1900-1920), pe fundaţie de piatră, din
lemn cio plit şi scândură groasă tăiată în sat la un
joagăr pus în mişcare de apa rîului Begăi. În perioada interbelică în Pădurani erau cir ca 200
de ca se din lemn, băş tinaşii con statând în timp că materialul lem nos era mai ieftin şi mai uşor
de procurat, dar şi că avea  calităţi izolatoare demne de luat în se amă: asemenea locuinţe
păstrau căldura în interior în timpul iernii şi erau răcoroase vara. Şi o altă curiozitate a Pădu -
ranilor de Mă năştiur din anii ‘20 ai secolului trecut, con semnată în „Anuarul Socec al
României Mari din anii 1924-1925“: localnicul Ioan Lera era şi primar al comunei, şi cârciu -

mar şi comerciant de articole mixte.
Unul dintre cei mai vestiţi constructori de case

de lemn din satul Mănăştiur este socotit bătrânul
în vârstă de aproape 90 de ani Petru Văcaru,
năs cut din satul Bunea Mare, aşezare să racă şi
la mijlocul veacului trecut, dar şi acum, ţinând de
ora  şul  Fă get,.Cât a fost în putere, uica Petru
Văca ru, lemnar de meserie, a făcut des tule case
în satul în care s-a stabilit în 1946, ca ginere. La
anul sosirii sale în Pădurani casa în care trăieşte
şi azi era ridicată, dar el i-a adăugat şo prul, şura

şi încă o cameră (cuină). După cum poves tea Petru Văcaru (omul care nu a stat într-o casă
de cărămidă niciodată în viaţă) gazetarei timi şorence Dana Istrat în luna oc tombrie 2010,
atunci când erau adunate toate materialele necesare pentru construirea unei case de lemn,
aceasta putea fi ridicată în doar şase luni, cu tot cu acoperişul de ţiglă. Azi, preţul unei case
de lemn din satul Pădurani, comuna Mănăştiur, variază între 5000 şi 7000 de euro, iar dori-
tori din rândul orăşenilor au început să se arate în satul cu case de lemn. 

La strâns de tulei -

2009
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