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Sediul consiliului local: Orţişoara nr. 209,
telefon/fax 0256/233266;
Coordonate:
45°57′57″ lat. N;
21°12′05″ long. E;
Repere istorice:
-1318 - prima atestare documentară, cu
numele de Kukoth, Kokoth;
-1467 - localitatea este amintită într-un do -
cu ment papal sub numele de „Kukoth“;
- sec. XVI -  spre Călacea, cătunul Tot
Kakath (Kakath) a fost distrus de otomani;
-4 ianuarie 1775 - se naşte în satul Jadani
(Corneşti) Mihai Roşu, profesor, preot, te -
olog, (d.18.09.1822);
-1783-1785 - localitatea este colonizată cu
fa milii din Germania;
-1785-1786 - aşezarea primeşte denu mirea
de „Orczy   dorf”, după numele grofului
Georg Orczy (conform geografului Remus
Creţan) sau după cel al prefectului Iosif
Orczy (conform istoricului  Ion Lo trea nu);
-1875 - în hotarul satului Jadani cade un
me  teorit, ale cărui resturi au fost trimis spre
păstrare muzeului liceului real din Timişoara
-tot la Jadani (Corneşti) au fost descoperite
anterior oase de mamut, care au ajuns la un
muzeu din Budapesta;
-1 ianuarie 1894 - se naşte la Jadani (Cor -
neşti) Vasile  Lăzărescu, mitropolit al Ba na -
tu lui (d. 21.02. 1969);
-1929 - comuna Cocota primeşte numele pe
care-l are şi azi: Orţişoara;
-5 aprilie 1934 - se naşte în satul Jadani Gh.
Rădulescu, dirijor, profesor, publicist;
-29 martie 1951 - se naşte la Seceani Delia
Răd  mă năştean, poetă în grai bănăţean;
-1996 - la Primăria Orţişoara  se deschide
„Cartea de Onoare” a comunei, printre
sem  natari numărându-se Regele Mihai şi
Emil Constantinescu;
-Băile Calacea devin S.C. „Turism şi trata-
ment Aqua" S.A.;
-2002 - comuna avea 3 906 locuitori;
-2010 - Primăria se mută într- un  sediu nou,
în urma revendicării celui vechi de către

foştii proprietari;
-2011 - pe raza comunei existau 49 de
socie tăţi comerciale şi cooperative de con-
sum;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie  2010 -
total: 
4 182 de persoane, dintre care:
- masculină = 2 016 persoane
- feminină = 2 166 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2009: 
1 604
Sate componente: Orţişoara, Că la cea
(1339, villa Co  losa), Corneşti (1318, Zada -
ne, Jadani, din anul 1964, Cor neşti), Se -
ceani (1256, ca posesiunea Zechien);
Instituţii şcolare: Grup şcolar (clasele I-
VIII, Şcoală de arte şi meserii): Orţişoara;
Şcoli cu cla sele I-IV: Călacea, Cor neşti şi
Seceani; Gră diniţă cu program prelungit:
Orţişoara; Gră diniţe cu program normal:
Căla cea, Cor neşti şi Se ceani;
Instituţii sanitare: Dispensar medical: Orţi -
şoa ra; Cabinete me di  cale: Călacea, Cor -
neşti şi Seceani; Far ma cie umană: Orţi şoa -
ra; Farmacie ve te ri na ră: Orţişoara;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Orţi -
şoara, Călacea, Cor neşti şi Seceani; Biblio -
tecă: Orţişoara (fondată în anul 1974);
Biserici:: Biserici orto doxe române:
Orţişoara, Cor neşti (1932), Călacea (1812)
şi Seceani (1840); Bise rică romano-catolică:
Orţişoara (1809); Biserică penticostală: Orţi -
şoara; Bi se rică baptistă: Orţişoara (2000);
Ruga: Călacea (23 aprilie - Sfântul Gheor -
ghe); Cor neşti (Sfânta Maria Ma re); Orţi şoa -
ra (Sfânta Ma ria Mi că) şi Seceani (14
octombrie - Sfânta Cu vi oa să Pa rascheva).

Sobolu Aleodor Gheorghe primar
Baniciu Valentin Nicolae viceprimar
Albu Lucian-Silvius, consilier PDL
Brădean Vasile, consilier PSD
Cădariu Liana, consilier PSD
Dot Gheorghe, consilier PSD
Farc Vasile-Ionel, consilier PNG

Furdea Dorin, consilier PSD
Hiriş Petru, consilier PRM
Ivănescu Lucian, consilier PNG
Kovacs Daniel, consilier PSD
Lupu Aleodor, consilier PSD
Puşcaş Viorel-Ilie, consilier PDL
Voştinar Petru, consilier PSD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORŢIŞOARA
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SĂNĂTATE DE CĂLACEA
Călacea Băi este o staţiune balneo-climateri că

de interes general, situată în Câmpia Vingăi
(Câmpia Banatului), în vestul României, la 38 km
nord de Timişoara şi la o altitudine de 117 m. Se
află sub influenţa climatului temperat, cu influenţe
ocea nice, cu o temperatură medie anuală de
11°C. Apele termale de aici au 38-39 grade
Celsius. Pe suprafaţa de pes te 15 hectare a staţi-
unii (din care par cul se întinde pe 14 hectare, in clu zând şi o pădure de salcâm) se află un lac
cu nuferi albi şi raţe săl ba  tice. Micul parc zoologic are că pri oa re, fazani, iepuri, pisici gri
ruseşti şi bibilici. La câteva zeci de metri de staţiune se află un ştrand cu un bazin semi-
olimpic, în aer liber. Principalii factori naturali de tratament sunt climatul şi apele minerale
bicarbonatate şi clorurate, hipotone termale (38 gra de Celsius). Acestea au fost descoperite
cu ocazia unor foraje făcute în zonă în anul 1880. Indicaţii tera peutice: tratarea afecţiunilor
reumatismale degenerative (spon di loze, artroze, poliartroze, coxartroze), tra tarea afecţiunilor
căilor urinare (litiaza re nală necomplicată, stări de după infecţii urinare).

VULCANII NOROIOŞI DE
LA SECEANI

Pe un câmp aflat
între satele Seceani
(co mu na Orţi şoara) şi
Fibiş, turiştii pot admira
vulcanii no ro ioşi. Ple -
când din Se ceani, pes -
te dealuri do moale, la o distanţă de 4,5  kilo-
metri, într-o vale străbătută de apa  pârâului
Măgheruş, la mică distanţă  de pri mul pod în -
tâlnit în drum, în dreapta acestuia, dai de un
crater de patru-cinci metri în dia metru şi
adânc de peste un metru şi jumătate. Acolo
„fierb” vulcanii noroioşi, unii de câţi va centi -
metri diametru, alţii ceva mai mari, cu dia me -
trul de câţiva decimetri. Din micuţii vulcani se
degajă gaze, iar atunci când ploaia umple

cra t erul, gazele provoacă „erup ţii” spec ta -
culoase. Barbotarea vulca ni lor se datorea ză
tocmai puternicelor ieşiri de gaze reci din in -
teriorul pământului, gaze afla te sub presi u ne.
Vin din adânc, dau de apă şi o an tre nează în
dru  mul lor spre supra faţă. Apa pro venită din
stra turile acvifere ume  zeş te stra tu rile de ar -
gile şi marne, for mea ză un amestec de noroi
şi gaze sub presiune, no roiul ajunge la
suprafaţă pe un canal central şi se revarsă în
cra ter pe o mică rază a acestuia. Locuitorii
din zonă credeau în ca lităţile tera peutice ale
noroiului amestecat cu gaze care iese din
vul canii noroioşi de la Se ceani şi-şi tratau
„reuma” intrând cu pi cioa rele în nămolul rece
şi bolborositor. La fel de apreciată era, şi es -
te, apa din ochiurile mai limpezi ale micilor
vulcani, pe care localnicii o nu mesc „apă
acră”: o apa minerală bună de băut.

CETATEA TRACILOR  BĂNĂŢENI
În hotarul localităţii Corneşti (Jadani), arheologii

cerce tea ză încă din perioada interbelică ruinele unei
mari cetăţi, întărită cu trei valuri succesive de pă mânt,
palisade din lemn şi şanţuri, complex ce figura pe hărţi
re  prezentative ale Bana tului habs burgic, cum ar fi cea a
gu ver natorului Claude Florimund Mercy, rea lizată între
anii 1723-1725. Unii istorici bănăţeni, ca Ioachim Miloia,
au considerat cetatea drept o fortificaţie (ring) ri di cată de
rămă şiţele armatelor avare care s-au retras spre est în
urma înfrângerii lor de către împăratul franc Carol cel Mare (sec. al VIII-lea). Cercetările ultim-
ilor ani fă  cute la Cor neşti arată că aici se afla un im portant centru politico-militar şi de cult al
tra cilor tim pu rii. Istoricul Alexan dru Szent miklósi, directorul şantierului arheologic des chis la
Corneşti, crede că cetatea tracică de aici „înd e plineşte mai mult de jumătate din cerinţe
pentru a fi trecută în patrimoniul UNESCO”. 

Arheologi în căutarea urmelor
cetăţii trace de la Corneşti

269-323 Atlas Ed II - Cap Comune si sate - 1 IULIE OK 2011 - curbe:Layout 1  04.07.2011  08:17  Page 288



289

ORŢIŞOARA

Pe vremea când satul Corneşti purta numele său vechi
şi adevărat, Jadani, la început de veac XX, în mi ca aşeza-
re de lângă Murani (Pişchia) vedeau lu mi na zilei doi fraţi:
Li viu (cel mai mare) şi Aurel Jicman. Au ple cat dintre dea-
lurile Ja danilor şi au ajuns oameni mari la Timişoara: regre-
tatul Li viu Jicman - medic ra diolog, iar Aurel Jicman - pro-
fesor de limba şi litera tura română şi antrenor a generaţii şi

generaţii de mici şi mari şa hişti. 
Cel mai bun produs ca antrenor al profesorului Aurel Jicman a fost, fără îndoială, fiica sa

Li gia Jicman (foto, sus), cea care va deveni campioană naţională a României, maestră inter-
naţională, co or  donatoarea Delegaţiei României la Campionatele Europene de Şah de la
Subo tica din Serbia, acolo unde echipa de junioare sub 18 ani (în componenţa Sabina
francesca foişor, Paula Iulia Crăciun şi Iozefina Pauleţ) a devenit campioană europea-
nă. Din anul 2007 Li gia Letiţia Jicman devine antrenor al lotului naţional de senioare, cu care
a învins, prin  tre alte mari echipe, pe cea a Angliei la Campionatele Europene de Şah din Gre -
cia, naţio n ala feminină clasându-se pe un onorabil loc 8. Anghel Vrabie, membru de onoare
al F.R. Şah şi secretar general al Federaţiei Române de Şah  în anii ’70,  îşi aminteşte cu nos-
talgie, dar şi cu bucurie de Timişoara şahistică: „Emu laţia venea chiar din teritoriu! Pe plan
local erau profesori mari amatori de şah, care se zbăteau să obţină câte o sală. Aşa a
apărut clubul Medicina Timişoara, unde Pius Brânzeu a făcut un centru extraor dinar.
Aurel şi Ligia Jicman, Cornel Păşcălău ţineau lecţii acolo.” Ligia Jic man este re  dactor şef
al publicaţiei „TIMŞAH” (colectivul de redacţie: Adri an Bach,  Neboisa Ilijin,  Ranko
Szuhanek,  Radu Cleţiu). Sil viu Jicman, fra tele Li giei, este un reputat regizor de teatru şi
film, director al De par tamentului Teatru din televiziunea publică, TVR. Dr. Mona Jicman, fiica
cea  mică a pro fesorului Aurel Jicman, a fost  şi ea la vârsta ju ni oratului o talentată şahistă.

Bisericile din Orţi şoa -
ra, indife rent de cult, au
primit în ultimii ani sprijin

fi nan ciar din partea Con siliului Lo cal în anul 2009.
La bi se rica din Că la cea s-a introdus în căl zi re pe
gaz me tan, la fel în bi se rica de la Orţi şoara şi în
cea de la Cor neşti. În bi se ri ca de la Se ce ani s-a
refă cut pic   tu ra mu ra lă. Cultul bap -
tist a pri  mit un te ren şi o clă   di re un -
de să-şi fa că bise rică, iar cul tul
pen ti  costal a pri mit 13 000 de lei
pen  tru dotări sanita re. Bi se ri ca ro -
ma no-catolică
a pri mit 13 000
de lei pen tru
re face rea sta   -
tuii Sfânta Trei -
me.

Biserica romano-catolică 
din Orţişoara

Statuia Sfântului
Anton - Orţişoara

O fAMILIE CELEBRĂ: JICMAN DE JADANI

PATRIMONIU

Piatra fune rară
a primului
şvab trecut 
la cele veşnice
în Orcydorf
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Biografia primului mitropolit al Banatului
es te impresionantă. Născut la 1 ianuarie
1894 la Corneşti (fost Ja dani), Vasile
Lăzărescu a urmat Liceul de Stat în Timi şoa -
ra, apoi Fa cultatea de Teo logie din Cernăuţi
cu doc to ra tul obţinut în 1919. A făcut stu dii de
peda gogie şi filo sofie la uni versităţile din Bu -
da pesta, Viena şi Cer năuţi. 

Profesor de Dogmatică, Apologetică şi Mo -
rală la Institutul Teologic din Sibiu (1920-
1924), apoi profesor de dogmatică şi apo lo -
ge  tică la Academia teologică din Oradea
(1924-1933). Duhov nic (1926-1933), redac-
tor al foii eparhiale „Le gea Ro mânească”
(1925-1931), preot necăsătorit şi protopop
(1926). S-a călugărit în anul 1928: proto -
singhel (1928), arhimandrit (1929). La 21 oc -
tom brie 1933 este ales epis cop al Ca -
ransebeşului, hiro tonit la 31 decembrie 1933,
înscăunat la 15 aprilie 1934.

La 12 iunie 1940 este ales episcop al Ti mi -
şoarei, înscăunat la 25 martie 1941. În 1947
de vine arhiepiscop, apoi mitropolit al Ba na -
tului (instalat la 26 octombrie 1947). A stăruit
pentru redeschiderea unor mănăstiri din
Banat (Săraca, Partoş, Sfântul Ilie de la Izvor,
Lipova, Cebza), a îndrumat lucrările de zidire
a catedralei din Timişoara (sfinţită la 6 octom -
brie 1946). A susţinut activitatea Aca demiilor
teolo gice din Caransebeş şi Ora  dea (refu gi -
ate la Timi şoa ra după 1941) a
bu le tinelor eparhiale ,,Foa ia
Die ce zană“ - Ca ransebeş,
„Bi     serica Bă nă ţeană“ - Timi -
şoa  ra şi a revistelor „Duh şi
A de văr”, „Mi tro polia Ba na tu -
lui”, „Ca len darul Eparhial”,
ş.a.

La cererea autorităţilor co -
mu niste, a fost pus în retra ge -
re la 18 decembrie 1961 şi în -
 chinoviat la Cer nica, ca ie -
rarh. După retragerea (silită)
a mitropolitului Va sile Lă ză -
rescu la Mănăstirea Cer nica,
la 17 februarie 1962, fostul
său consilier ad ministrativ (1 iu nie 1952-1 oc -
tom  brie 1956) Ni  colae Cor nea  nu a fost ales
arhi e pis cop al Ti mi şoa rei şi Ca ran  sebe şu lui
şi mi  tro polit al Ba na  tului (fiind în scăunat  la 4
mar tie 1962). 

Vasile Lăzărescu îi scria mitro poli tu lui în -

scă u nat Nico lae Cor nea nu, la 18 februarie
1962, într-o scri soa re ex pe di ată din Mănăs ti -
rea Brân co veanu, Sâmbăta de Sus: „Înalt
Prea Sfinţite, Iubite Nicolae, Înainte de
toa te Te rog să primeşti şi din partea mea
cal de, părinteşti felicitări pentru alegerea
Ta ca mitropolit al Banatului. După ce am
vă zut că eu trebuie să plec, m-a apucat o
în grijorare pentru viitorul mitropoliei
noas tre bănăţene. Acum, că în fruntea ei a
a juns tot un bă nă ţean, care, din sesiunea
ul timei adunări eparhiale din Arad, mă asi -
gura de devotata sa cola borare pentru
asigurarea viitorului acestui sfânt şi stră -
vechi aşeză mânt duhovnicesc al patriei
noastre mai restrân se, nu mă mai îndoi-
esc de trăinicia lui. Prin bine cu vântarea
Celui de sus, pen tru consolidarea lui,
acest mult do rit bas tion al vieţii
duhovniceşti din Ba nat ajun ge să
strălucească şi să stă pâ neas că sufle tele
credincioase din arhie pis  copia Ti mişorii
po văţuindu-le pe calea desă vârşirii creş-
tine şi a mântuirii ca pe vremea sfântului
părintelui nostru Iosif cel Nou de la Par -
toş. (…)

Mulţumindu-Ţi pentru bunăvoinţa ce nu
cred că mi-o vei refuza şi dorindu-Ţi viaţă
lungă cu rodnice silinţe pastorale pentru
adân cirea vieţii creştineşti din Banat, Te

îm  brăţişez cu drag, † Vasile”.
Mitropolitul Vasile Lăzărescu trece la cele

veşnice în condiţii încă neelucidate la 21 fe -
bruarie 1969, la Mănăstirea Cernica aflată în
marginea Bucureştiului. A fost înmormântat
în Catedrala Mitropolitană din Timi  şoara.

PRIMUL MITROPOLIT AL BANATULUI

Mănăstirea Cernica
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